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Hallintotieteiden kandidaattiohjelma 

 

Hallintotieteiden kandidaattiohjelman johtaja lukuvuonna 2012–13 on julkisjohtamisen pro-

fessori Esa Hyyryläinen. 

 

Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot voi suorittaa seuraavissa pääaineissa: 

o aluetiede 

o julkisjohtaminen 

o julkisoikeus 

o sosiaali- ja terveyshallintotiede 

 

Hallintotieteiden kandidaatit sijoittuvat julkisten ja yksityisten organisaatioiden monitasoisiin 

akateemista koulutusta edellyttäviin asiantuntijatehtäviin.  

 

Suoritettuaan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelija: 

 tunnistaa hallintotieteiden keskeisiä teorioita ja julkista toimintaa, johtamista sekä ra-

kenteita avaavia käsitteitä, 

 ymmärtää yhteiskunnan alueellisia, oikeudellisia, taloudellisia ja hyvinvointia selittä-

viä ulottuvuuksia, 

 osaa analysoida hallinnollisia ilmiöitä monesta näkökulmasta, 

 osaa soveltaa tutkimustietoa käytäntöön, 

 omaa riittävät tiedot ja taidot jatkaakseen opintojaan maisteriopinnoissa. 

 

 

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op) rakenne: 
 

Pääaineopinnot 82 op: 

 Hallintotieteiden perusopinnot 25 op: 

 Aluetieteen perusteet 5 op  

 Julkinen johtaminen 5 op 

 Oikeus yhteiskunnassa 5 op 

 Hyvinvointipalvelujen hallinto 5 op 

 Julkisen taloushallinnon perusteet 5 op 

Pääaineen aineopinnot 57 op (aluetiede, julkisjohtaminen, julkisoikeus tai sosiaali- ja 

terveyshallintotiede): 

  Aineopintoja 37–40 op 

  Menetelmäopintoja 6–10 op 

 Kandidaattiseminaari/kandidaatintutkielma 10 op 

 

Sivuaineopinnot ja muut opinnot 50 op: 

 Julkisen toiminnan perusteet -kokonaisuus 25 op: 

  Aluekehittämisen monitasoinen järjestelmä 5 op 

 Esimiestyö ja johtajuus 5 op 

  Hallinto ja oikeus 5 op 

 Hyvinvointipalvelut uudistuvassa toimintaympäristössä 5 op 

 Filosofian perusteet 5 op 

 Sivuaineopinnot 25 op: 

 Sivuaine tai opintokokonaisuus 25 op 

 

Muut opinnot 48 op: 

 Orientoivat opinnot 5 op: 

 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 1 op 

 Johdatus yliopisto-opiskeluun 2 op 

 Tiedonhankintataidot 1 1 op  
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 Tiedonhankintataidot 2 1 op 

 Kieli- ja viestintäopinnot 15 op: 

  Äidinkieli 5 op 

  Toinen kotimainen kieli 5 op 

  Vieras kieli 5 op 

 Yleisopinnot 28 op: 

 Harjoittelu 5 op 

 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op 

 Kansainvälistymisopinnot 10 op 

 Tietokone työvälineenä 3 op 

 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op 
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Hallintotieteiden perusopinnot 25 op 

 

Hallintotieteiden perusopinnot 25 op: 

ALUE1007 Aluetieteen perusteet 5 op 

 HALL1010 Julkinen johtaminen 5 op 

 JOIK1012 Oikeus yhteiskunnassa 5 op 

 SOTE1006 Hyvinvointipalvelujen hallinto 5 op 

 HALL1011 Julkisen taloushallinnon perusteet 5 op 

 

HTK-opiskelijat suorittavat osana pääainetta yhteiset perusopinnot; hallintotieteiden perus-

opinnot. Opinnot sisältävät aluetieteen, julkisjohtamisen, julkisoikeuden sekä sosiaali- ja ter-

veyshallintotieteen opintojaksot. Aineopintovaiheessa kullakin em. pääaineella on oma 57 

opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. 

 

Muiden koulutusalojen opiskelijat voivat suorittaa hallintotieteiden perusopinnot 25 opinto-

pisteen laajuisena sivuaineena. Kokonaisuus koostuu hallintotieteiden tiedealueen oppiai-

neiden aluetiede, julkisjohtaminen, julkisoikeus sekä sosiaali- ja terveyshallintotiede järjes-

tämistä opintojaksoista. 

 

 

Opintojaksokuvaukset 

 

Aluetieteen perusteet 
Introduction to Regional Studies 

 

Koodi ja laajuus: ALUE1007, 5 op 

Ajoitus: 1. vuosi.  

Osaamistavoite: Maantieteellisen ajattelutavan omaksuminen. Opiskelija hallitsee yhteis-

kunnan alueellisen ulottuvuuden tärkeyden hallinnon ja yritysten päätöksenteossa. 

Ydinaines: Yhteiskunnan alueelliseen organisoitumiseen liittyvät prosessit ja teoriat. Alueta-

louden toiminta. Aluekehittämisen monitasoinen hallintojärjestelmä.  

Kirjallisuus:  
1. Virkkala & Koski (toim.): Yhteiskuntamaantieteen maailma. Vaasan yliopiston jul-

kaisuja. Opetusjulkaisuja 59. Aluetiede 5 (saatavilla: 

http://www.uva.fi/fi/research/publications/orders/database/?julkaisu=572). 

Opetus: Luennot ja harjoitukset. 

Suoritustapa: Luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti. Osallistuminen harjoituksiin. 

Arviointi: Tentti 1-5 tai hylätty, harjoitukset hyväksytty tai hylätty. 

Vastuuyksikkö: Aluetiede (yliopistonlehtori Ilkka Luoto, tohtorikoulutettava Niklas Lund-

ström) 

 

 

Julkinen johtaminen 
Public Management  

 

Koodi ja laajuus: HALL1010, 5 op 

Ajoitus: 1. vuosi.  

Osaamistavoitteet: Jakso johdattelee hallintotieteen ja johtamisen teoriaperustaan ja käytän-

töihin. Jaksolla keskitytään julkisten organisaatioiden johtamismalleihin sekä johtamisen re-

formeihin ja uudistamiseen.  

Sisältö: 1) Politiikka ja hallinto osana yhteiskuntaa, 2) Johtamisen teoriat ja mallit, 3) Julki-

sen johtamisen reformit. 

Kirjallisuus:  
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1. Salminen: Julkisen toiminnan johtaminen: Hallintotieteen perusteet. Helsinki 2008 tai 

uudempi.  

2. Stenvall & Virtanen: Julkinen johtaminen. Helsinki 2010.  

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen.  

Arviointi: Tentti 1–5 tai hylätty.  

Vastuuyksikkö: Julkisjohtaminen. 

 

 

Oikeus yhteiskunnassa 

Law in Finnish Society 

 

Koodi ja laajuus: JOIK1012, 5 op 

Ajoitus: 1. vuosi.  

Osaamistavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija hahmottaa oikeusjärjestelmän ominaisuudet 

ja omaa perusvalmiudet ymmärtää oikeudellista ajattelua erityisesti julkisessa toiminnassa.  

Sisältö: 1) Suomen oikeusjärjestys, sen rakenne ja systematiikka, 2) Suomen valtiosääntö ja 

erityisesti perusoikeudet, 3) EU-oikeus osana Suomen oikeusjärjestelmää. 

Kirjallisuus:  

1. Jyränki & Husa: Valtiosääntöoikeus. Hämeenlinna 2012. 

2. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset.  

Opetusmenetelmät: Luennot ja itsenäistä opiskelua. 

Suoritustapa: Luentojen, säädösten ja kirjallisuuden tenttiminen.  

Arviointi: Tentti 1–5 tai hylätty.  

Vastuuyksikkö: Julkisoikeus (professori/yliopistonlehtori). 

 

 

Hyvinvointipalvelujen hallinto 
Governance of Welfare Services 

 

Koodi ja laajuus: SOTE1006, 5 op 

Ajoitus: 1. vuosi.  

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa hyvinvointivaltion 

hallinnollis-ideologisia kysymyksiä sekä palveluorganisaatioiden peruselementtejä. 

Ydinaines: Opintojaksossa tarkastellaan hyvinvointivaltion kehityksen taustatekijöitä, käy-

tännön toimintamalleja ja tulevaisuuden kehityssuuntia sekä teoreettisen että praktisen tiedon 

varassa.  

Kirjallisuus:  
1. Saari (toim.) (2011) Hyvinvointi. Suomalaisen yhteiskunnan perusta.  

2. Vartiainen & Vuorenmaa (toim.) (2011). Kohti sosiaalisesti kestävää hyvinvointia. 

Näkökulmia Pohjanmaalta. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 295, Sosiaali- 

ja terveyshallintotiede 6. 

3. Denhardt & Denhardt (2003). The New Public service: Serving, not Steering. Lon-

don: Armonk. M.E. Sharp. 

Suoritustapa: Tentti tai muu luennoilla sovittava suoritustapa. 

Arviointi: 1–5 tai hylätty. 

Vastuuyksikkö: Sosiaali- ja terveyshallintotiede. 

 

 

Julkisen taloushallinnon perusteet  
Introduction to Financial Management  

 

Koodi ja laajuus: HALL1011, 5 op 

Ajoitus: 2. vuosi 
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Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää Suomen julkistalouden syste-

matiikan ja valtion taloushallinnon perusteet. Opintojaksolla perehdytään talousjohtamisen 

keskeisiin käsitteisiin ja tunnuslukuihin sekä taloussuunnitteluun, talouden seurantajärjestel-

mään sekä valvontaan.  

Kirjallisuus: 

1. Raudasoja & Johansson: Esimies talouden johtajana julkishallinnossa. Helsinki 2009. 

2. Suorto (toim): Kuntatalous – monen muuttujan summa. Helsinki 2008 (soveltuvin 

osin). 

3. Valtiovarainministeriö: Tulosohjauksen käsikirja (soveltuvin osin). Helsinki 2005. 

(www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/10_ohjaus_ja_tilivelvollisu

ti/20050913Tuloso/96500.pdf). 

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. 

Arviointi: Tentti 1–5 tai hylätty.  

Vastuuyksikkö: Julkisjohtaminen. 
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Aluetieteen aineopinnot 57 op 

 
Aluetiede on soveltavaa maantiedettä, jossa tarkastellaan yhteiskunnan alueellista organisoi-

tumista. Aluetieteen opetuksen ja tutkimuksen painopisteet ovat aluetalous ja aluekehittämi-

nen. Aineopintojen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet toimia aluetalouden ja alue-

kehittämisen asiantuntijatehtävissä.  

 

Aluetieteen opinnot antavat monipuolisen kuvan ihmisten, yritysten ja julkisen sektorin orga-

nisaatioiden alueellisesta toiminnasta. Osaamista syvennetään tarkastelemalla aluetalouden 

rakenteita ja niiden kehitystä. Opinnot perehdyttävät opiskelijan alueellisen ja paikallisen ke-

hittämisen teorioihin ja käytäntöihin sekä aluekehittämisen monitasoiseen järjestelmään. 

Opintojen aikana tarkastellaan myös ympäristön ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta.  

 

Aluetieteen opinnot antavat monipuolisen kuvan aluetalouden toimijoiden, ihmisten, yritysten 

ja julkisen sektorin organisaatioiden, toiminnan alueellisista piirteistä, rakenteista ja niiden 

kehityksestä. Opintojen aikana eritellään ympäristön ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta. 

Lisäksi opinnot perehdyttävät opiskelijan alueellisen ja paikallisen kehittämisen teorioihin ja 

käytäntöihin sekä aluekehittämisen monitasoiseen järjestelmään.  

 

Osaamistavoitteet 

 

Aluetieteen kandidaattiopinnot suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys aluetalou-

den rakenteista ja toiminnasta sekä aluekehittämisen järjestelmistä ja käytännöistä. Hän ym-

märtää aluetieteellistä tutkimustietoa ja hallinnollisia dokumentteja. Hän osaa tuottaa suulli-

sesti ja kirjallisesti yhteiskunnan alueelliseen ulottuvuuteen liittyviä sisältöjä. Opiskelija osaa 

soveltaa oppimaansa hallinnon ja yritysmaailman tehtävissä. 

 

Ydinaines 

 

Aluetieteen aineopinnot koostuvat kolmesta osasta: aluetalous, aluekehittäminen sekä alueel-

linen näkökulma ympäristöön ja yhteiskuntaan. Aineopinnot sisältävät valinnaisia opintojak-

soja koskien Eurooppaa, poliittista maantiedettä, matkailun tutkimusta sekä väestön ja kult-

tuurien maantiedettä.  

 

Aluetieteen aineopinnot 57 op: 

 ALUE2015 Aluetalous ja liikennejärjestelmät 7 op 

 ALUE2016 Yritys, alue ja kansainvälistyminen 5 op 

 ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op 

 ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu 5 op 

 Valinnaiset erityisalat, valitaan kolme seuraavista: 

 ALUE2019 Eurooppa 5 op 

 ALUE2006 Matkailun perusteet ja tutkimus 5 op 

 ALUE2003 Poliittinen maantiede 5 op 

 ALUE2005 Väestön ja kulttuurien maantiede 5 op 

 ALUE2020 Regional Development Policies – comparison between different 

countries 5 op 

 HALL2024 Tutkimusmenetelmät 5 op 

 STAT2100 Tilastollinen tietojenkäsittely SPSS 5 op 

 ALUE2008/2009 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op 

 
HUOM! Aineopintojen valinnaisia opintojaksoja järjestetään joka toinen vuosi. Lukuvuonna 2012–13 

järjestetään opintojaksot Eurooppa, Väestön ja kulttuurien maantiede sekä Regional development poli-

cies - comparison between different countries.  
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Opintojaksokuvaukset 

 

 

I teema: Aluetalous 

 

 

Aluetalous ja liikennejärjestelmät 
Regional Structures of Economy and Transport Systems 

 

Koodi ja laajuus: ALUE2015, 7 op 

Osaamistavoite: Opiskelija tuntee ja osaa analysoida aluetalouden toimintaa ja rakenteita 

sekä liikennejärjestelmiä.  

Ydinaines: Yhdyskuntajärjestelmä, kaupungistuminen, keskukset ja niiden vaikutusalueet, 

kaupunkien roolitutkimus, kaupunkien sisäinen rakenne, liikenne ja alueelliset prosessit, lii-

kenneväylät ja -verkot, logistiikka, merikuljetukset. 

Kirjallisuus:  

1. Laakso & Loikkanen: Kaupunkitalous. Johdatus kaupungistumiseen, kaupunkien 

maankäyttöön sekä yritysten ja kotitalouksien sijoittumiseen. 2004. 

2. Rodrigue, Comtois & Slack: The Geography of Transport Systems. 2009. 

3. Opettajan antama ajankohtainen materiaali. 

Opetus: Luennot ja harjoitukset. Harjoitustöiden aiheita ovat mm. kaupunkien roolitutkimus 

ja vaikutusalueiden rajaaminen teoreettisesti. 

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen sekä harjoitustyö. Harjoituksissa pakol-

linen läsnäolo. 

Arviointi: Tentti ja harjoitukset, 1–5 tai hylätty. 

Vastuuopettajat: Yliopistonlehtori Riitta Koski ja professori Seija Virkkala.  

 

 

Yritys, alue ja kansainvälistyminen 
Enterprise, Regions and Internationalisation 

 

Koodi ja laajuus: ALUE2016, 5 op 

Ajoitus: 2.–3. vuosi, kevätlukukausi 

Osaamistavoite: Opiskelija tuntee yrityksen ja sen ympäristön vuorovaikutussuhteet sekä 

niiden yhteyden yritysten sijoittumiseen ja toimintaan. Opiskelija huomaa alueellisten tekijöi-

den merkityksen yritysten kansainvälistymisessä ja kansainvälisten yritysten toimintatavoissa. 

Opiskelija osaa eritellä kansainvälisen yrityksen ja sen isäntämaan välisiin suhteisiin liittyviä 

tekijöitä. 

Ydinaines: Yrityksen sisäiset sekä yrityksen ja sen ympäristön väliset virrat ja verkostot, eri-

laisten virtojen ja verkostojen merkitys toimintojen spatiaalisessa muutoksessa, yritysten si-

jaintipäätökset, klusteriajattelu. Empiiriset esimerkit sekä paikallisesta että kansainvälisestä 

yritystoiminnasta. Kansainvälisen yritystoiminnan sijainti, tulevat ja lähtevät investoinnit, 

kansainvälisen yritystoiminnan sopeutuminen isäntämaahan ja vaikutukset siellä. 

Kirjallisuus:  

1. Dicken: Global Shift. Mapping the Changing Contours of the World Economy. 6th 

edition. 2011. 

2. Artikkeleita, joista sovitaan opettajan kanssa. 

Opetus: Luennot 18 h + 2 h (vierailija) ja harjoitukset 20 h. 

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. Harjoituksissa pakollinen läsnäolo. 

Arviointi: Tentti ja harjoitukset, 1–5 tai hylätty. 

Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Riitta Koski. 
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II teema: Aluekehittäminen 

 

 

Aluekehittämisen monitasoinen järjestelmä (ALUE1008, 5 op) 

 

Jakso on osa Julkisen toiminnan perusteet -opintokokonaisuutta. 

 

 

Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt  
Professional Practices of Regional Development Work 

 

Koodi ja laajuus: ALUE2017, 5 op 

Ajoitus: Syyslukukausi 

Osaamistavoite: Opiskelija tuntee erilaiset aluekehittämisen menetelmät ja aluekehittämiseen 

liittyvät ammatilliset käytännöt.  

Ydinaines: Aluekehittämisen menetelmät ja aluekehittäjien ammatilliset käytännöt esimerk-

kien ja ryhmätöiden avulla. 

Opetus: Luennot, vierailuluennot ja vierailut.  

Suoritustapa: Opetusportfolio.  

Arviointi: 1–5 tai hylätty. 

Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Ilkka Luoto.  

  

 

III teema: Alueellinen näkökulma ympäristöön ja yhteiskuntaan 

 

 

Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu 
Environment and Society 

 

Koodi ja laajuus: ALUE2018, 5 op 

Ajoitus: Syyslukukausi  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksia. Opiskelija 

tunnistaa, miten julkinen valta ja yritykset ottavat ympäristönäkökulmat huomioon ja osaa 

arvioida niiden toiminnan ympäristövaikutuksia.  

Ydinaines: Luonnon toiminnan perusteet ja maailman uhkakuvat (hasardien maantiede), ym-

päristönsuojelun ja kestävän kehityksen periaatteet, ympäristövaikutusten arviointi 

Kirjallisuus:  

1. Lyytimäki & Hakala: Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. SYKE & Gaudeamus 

2008. 

2. Pohjola: Johda ympäristöasioita tehokkaasti. Ympäristöosaaminen menestystekijänä. 

2003. 

3. Koivusaari: Yritykset ja ympäristön kestävä käyttö. 2. uudistettu painos. Vaasan yli-

opiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 52. 2001. 

Opetus: Luennot. 

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. 

Arviointi: Tentti 1–5 tai hylätty. 

Vastuuopettaja: Vierailijaluennoitsija Esa Koskenniemi. 

 

 

Eurooppa 
Europe 

 

Koodi ja laajuus: ALUE2019, 5 op 

Ajoitus: 2. vuosi, syyslukukausi 
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Osaamistavoitteet: Opiskelijan tiedot Euroopan maantieteellisistä olosuhteista lisääntyvät. 

Opiskelija kykenee analysoimaan jonkin osa-alueen (esimerkiksi valtion) aluemaantieteellisiä 

piirteitä sekä keskustelemaan omasta ja muiden opiskelijoiden alueanalyyseista. 

Ydinaines: Sijainti, luonnonmaantieteelliset erityispiirteet, väestö, talouselämä, aluerakenne 

ja ympäristökysymykset 

Kirjallisuus:  

1. McNeill: New Europe: Imagined Spaces. 2004. 

2. Jotakin Euroopan maata koskevaa erikseen sovittavaa aineisto (suoritetaan harjoitus-

töillä). 

Opetus: Luennot 20 h ja harjoitukset 10 h. 

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. Harjoituksissa pakollinen läsnäolo. 

Arviointi: Tentti ja harjoitukset, 1–5 tai hylätty. 

Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Riitta Koski. 

Lisätiedot: Opintojakso on valinnainen ja se järjestetään joka toinen lukuvuosi.  

 

 

Matkailun perusteet ja tutkimus 
Basics of Geography of Tourism and Research of Tourism 

 

Koodi ja laajuus: ALUE2006, 5 op  

Ajoitus: Ei järjestetä lukuvuonna 2012–13. 

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa matkailukäsitteistön, tunnistaa matkailua synnyttävät te-

kijät sekä matkailun taloudellisen merkityksen ja alueellisuuden. Opiskelijalla on käsitys mat-

kailututkimuksen perusteista. 

Ydinaines: Matkailuun liittyvät käsitteet, matkailun kehitys, matkailijat ja matkailijasegmen-

tit, matkailun motivaatiotekijät, matkailun aluerakenne, matkailun vaikutukset kohdealueella, 

tutkimuksen teoriatausta ja tutkimusmetodiikka. 

Kirjallisuus:  

1. Vuoristo & Vesterinen: Lumen ja suven maa. 3. painos. 2009. 

2. Smith: Practical Tourism Research. 2010. 

Opetus: Luennot yliopistonlehtori vierailijaluennoitsijat 20 h. 

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. Vierailijoiden luennoilla pakollinen 

läsnäolo. 

Arviointi: Tentti 1–5 tai hylätty. 

Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Riitta Koski. 

Lisätietoja: Opintojakso on valinnainen ja järjestetään joka toinen lukuvuosi. Opintojakso 

järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna 2013–2014.  

 

 

Poliittinen maantiede 
Political Geography 

 

Koodi ja laajuus: ALUE2003, 5 op 

Ajoitus: Ei järjestetä lukuvuonna 2012–13. 

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa poliittisten ja alueellisten prosessien yhteenkietou-

tumisen, tuntee poliittisen maantieteen kehityslinjat ja omaksuu alan keskeiset käsitteet. Opis-

kelija ymmärtää Euroopan unionin ja Suomen poliittis-maantieteelliset perusulottuvuudet.  

Ydinaines: Poliittisen maantieteen kehityslinjat ja käsitteet, Euroopan unionin ja Suomen 

poliittinen maantiede 

Kirjallisuus:  

1. Painter & Jeffrey: Political Geography. Second Edition. Sage, London 2009. 

Opetus: Luennot ja pienoislukemisto.  

Suoritustapa ja arviointi: Tentitään kirja, luennot ja opettajan antama pienoislukemisto. 

Arviointi: Tentti 1–5 tai hylätty. 

Vastuuopettaja: Vierailijaluennoitsija, dosentti Sami Moisio. 
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Lisätietoja: Opintojakso on valinnainen ja se järjestetään joka toinen lukuvuosi. Opintojakso 

järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna 2013–2014.  

 

 

Väestön ja kulttuurien maantiede 
Population and Cultural Geography 

 

Koodi ja laajuus: ALUE2005, 5 op  

Ajoitus: 2.–3. vuosi. 

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on tiedot maapallon väestön tilasta ja dynamiikasta. Opiske-

lija tuntee suuret kulttuuripiirit, niiden kehityksen ja yhteiskunnalliset vaikutukset pääpiirteis-

sään. Opiskelija pystyy määrittelemään etniset ryhmät ja alueet sekä tuntee niiden muodostu-

misen. Opiskelija osaa itsenäisesti hankkia tietoa väestön ja kulttuurin piirteistä sekä analy-

soida sitä. 

Ydinaines: Väestötietojen kerääminen, väestön määrä ja levinneisyys, väestön kasvu ja sen 

osakomponentit, siirtolaisuus, pakolaisuus ja paikallinen muuttoliike. Suuret kulttuuripiirit, 

eräiden kulttuuripiirteiden levinneisyys ja vaikutukset. Etniset ryhmät. Väestömaantieteen 

uudet painotukset. 

Kirjallisuus:  

1. Bailey: Making Population Geography. 2005. 

2. Jordan-Bychkov & Domosh & Neumann & Price: The Human Mosaic: A Thematic 

Introduction to Cultural Geography. 11th edition. 2010. Opettajan kanssa sovittavin 

osin. 

Opetus: Luennot 20 h ja pienoisseminaari 10 h. 

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. Pienoisseminaarissa pakollinen läsnä-

olo. 

Arviointi: Tentti ja pienoisseminaari, 1–5 tai hylätty. 

Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Riitta Koski. 

Lisätietoja: Opintojakso on valinnainen, ja se järjestetään joka toinen lukuvuosi. 

 

 

Regional Development Policies – comparison between different countries  

 

Code and credits: ALUE2020, 5 ECTS 

Time: Spring 2013 (January-February) 

Learning outcomes: Student gains basic understanding of comparative analysis of regional 

development policies between countries especially in European Union context. Student can 

explain how to use indicators in comparative analysis within the policies of different coun-

tries.  

Core content: Comparison of regional development policies through indicators between dif-

ferent countries. EU regional programs, especially cross-border programs. Use of indicators, 

Open Method of Coordination, learning through monitoring. 

Teaching methods: Lectures, essay. 

Literature:  

1. Mariussen & Virkkala, eds. Learning transnational learning. Case of regional and lo-

cal development. Routledge (forthcoming). 2012. 

2. EU programs and program evaluations. 2012.  

Assessment: Essay based on lectures and literature.  

Grading: On a scale of 1–5 / fail. 

Contact person: Professor Seija Virkkala. 
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Menetelmäopinnot (yht. 10 op), kts s. 31: 

 

Tutkimusmenetelmät 

Koodi ja laajuus: HALL2024, 5 op 

 

 

Tilastollinen tietojenkäsittely SPSS  
Koodi ja laajuus: STAT2100, 5 op 

 

 

 

Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 
Thesis (Bachelor Level) 

 

Koodi ja laajuus: ALUE2008 (seminaari), ALUE2009 (tutkielma), 10 op 

Ajoitus: 3. vuosi.  

Osaamistavoite: Opiskelija hallitsee tutkimusprosessin ja osaa tehdä itsenäisen tutkimuksen. 

Ydinaines: Vähintään 25 sivun laajuinen kirjallinen esitys. 

Suoritustapa: Ensimmäinen vaihe käynnistyy syyslukukaudella kaikille pakollisella johdan-

toluennolla ja kahdenkeskisillä tutkimusaiheiden ideointitilaisuuksilla. Ryhmän yhteiset se-

minaari-istunnot pidetään kevätlukukaudella. Seminaaritilaisuuksissa on alustus, opponointi 

ja keskustelu. Läsnäolovelvollisuus kaikissa seminaaritilaisuuksissa, jos alle 10 opiskelijaa, 

tai vähintään 10 tilaisuudessa. Jaksoon kuuluu myös Tritonian järjestämän tiedonhaun verk-

kokurssin suorittaminen (Tiedonhankintataidot 2). Viimeistelty työ hyväksytään kandidaatin-

tutkielmana, kun siihen liitetään kypsyysnäyte. 

Arviointi: Kandidaattiseminaari hyväksytty/hylätty. Hyväksytty kandidaatintutkielma arvos-

tellaan asteikolla erinomainen, erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä tai välttävä (5–1). Arvosteltu 

kandidaatintutkielma lasketaan mukaan pääaineen arvosanaan. 

Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Riitta Koski. 

Lisätiedot: Kandidaatintutkielmaksi hyväksytään tarkastettu ja korjattu seminaarityö, kun 

opiskelija kirjoittaa siihen liittyvän kypsyysnäytteen. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua 

kun kandidaatintutkielma on jätetty tarkastettavaksi vastaavalle opettajalle. Kypsyysnäyte 

tarkastetaan sekä äidinkielen että sisällön osalta. Kandidaatintutkielma jätetään tarkastetta-

vaksi kahtena kappaleena. Katso lisätietoja Hallintotieteellisten töiden kirjoitusohjeista. 
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Julkisjohtamisen aineopinnot 57 op 

 
Julkisjohtamisen opinnoissa perehdytään julkiseen hallintoon ja palveluihin johtamisen näkö-

kulmasta. Hallintotieteellisenä oppiaineena julkisjohtaminen perustuu yleisiä valmiuksia ko-

rostavaan generalistinäkökulmaan. Koulutamme johtamisen ja esimiestyön yleisosaajia, joilla 

on hyvät valmiudet pärjätä erilaisten organisaatioiden vaativissa esimies- ja asiantuntijatehtä-

vissä. Opiskelijat saavat hyvät valmiudet omaksua ja hyödyntää tieteellistä tutkimusta ja sen 

menetelmiä työelämässä. Julkisjohtamisen opinnoissa suomen ja englanninkieliset opinnot 

lomittuvat yhteen mahdollistaen valmistautumisen sekä kansainvälisiin tehtäviin että kansain-

välistyvän toimintaympäristön haasteisiin. Julkisjohtaminen hyödyntää kautta linjan opiskeli-

jan omaan vastuunottoon, omatoimisuuteen ja tiimeissä toimimiseen valmentavia oppimisme-

netelmiä. 

 

Osaamistavoitteet 

 

Opinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja kykenee kriittisesti arvioimaan johtamisen ja joh-

tajuuden mahdollisuuksia, rajoitteita, ongelmia ja ongelmanratkaisuja. Hänellä on erityistä 

ymmärrystä johtamisen etiikkaan liittyvistä kompleksisista haasteista ja niiden ratkaisemises-

ta. Hän osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön esimerkiksi hyödyntämällä tieteellisen tutki-

muksen menetelmiä ongelmanratkaisuun. Opiskelijan sisältöosaaminen ja kielten ja kulttuu-

rientuntemus riittää hyvin menestykselliseen toimintaan kansainvälisessä toimintaympäristös-

sä, joissa työkielenä on usein englanti. 

 

Ydinaines 

 

Julkisjohtamisen opintojen ydinsisällöt muodostavat päätöksentekoon, kansalaisten palvele-

miseen, eettiseen johtajuuteen, kulttuuristen rajojen ylittämiseen, esimiehenä toimimiseen, 

talousosaamiseen ja tutkimusvalmiuksien kartuttamiseen tähtäävistä opinnoista. 

 

 

Julkisjohtamisen aineopinnot 57 op: 

 HALL2018 Julkisen toiminnan ulkoistaminen 5 op 

 HALL2019 Eurooppahallinto 5 op 

 HALL2020 Palvelujohtaminen ja kehittäminen 6 op 

 HALL2021 Talous johtamisen välineenä 5 op 

 HALL2022 Julkisen ja yksityisen kumppanuus 5 op 

 HALL2015 Johtamisen etiikka 5 op  

 HALL2023 Public Human Resource Management 6 op 

 HALL2024 Tutkimusmenetelmät 5 op 

 STAT2100 Tilastollinen tietojenkäsittely SPSS 5 op 

 HALL2005/2006 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op 

 

Vapaasti valittavat aineopintojaksot: 

HALL2025 Näkökulmia julkiseen valtaan ja yhteiskuntaan 5 op 

HALL2026 Government and Management 10 op 

HALL2027 Comparative Public Administration 5 op 

Opintojaksokuvaukset 
 

 

Julkisen toiminnan ulkoistaminen 
Outsourcing Public Duties 

 

Koodi ja laajuus: HALL2018, 5 op  
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Ajoitus: 2. vuosi.  

Osaamistavoitteet: Jakso on johdatus julkisten toimintojen järjestämiseen julkista hankintaa 

ja erilaisia yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyjä noudattaen. Jaksolla opiskelija oppii tarvitta-

vat perustiedot tilaajana toimimisesta ja erilaisista mahdollisuuksista järjestää hallinto- ja pal-

velutoimintoja. 

Kirjallisuus: 

1. Hyyryläinen: Sopimuksellisuus, talous ja johtaminen: New Public Management so-

pimusohjauksessa ja julkisten organisaatioiden sopimustenhallinnassa. Vaasa 2004. 

2. Komulainen: Ulkoistaminen kunnissa: Oikeudellinen tutkimus ulkoistamisen ilme-

nemismuodoista ja vaikutuksista ja sille asetettavista vaatimuksista yhtenä kunnallis-

ten palveluiden tuottamismuotona. Helsinki 2010 (soveltuvin osin). 

3. Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit. 

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. 

Arviointi: Tentti 1-5 tai hylätty. 

 

 

Eurooppahallinto  
European Governance  

 

Koodi ja laajuus: HALL2019, 5 op  

Ajoitus: 2. vuosi.  

Osaamistavoitteet: Jaksolla perehdytään eurooppalaisiin hallintojärjestelmiin ja kansainväli-

siin toimintaympäristöihin sekä Euroopan unionin päätöksentekoon ja johtamiskulttuureihin. 

Kirjallisuus:  

1. Viinamäki: Eurooppahallinto ja Suomi. Helsinki 2007.  

2. Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit.  

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen, ja harjoitustyöt. 

Arviointi: Tentti 1–5 tai hylätty.  

Lisätiedot: Opintojakso on tarkoitettu myös Kulttuurienvälisen viestinnän opintokokonai-

suutta suorittaville opiskelijoille.  

 

 

Palvelujohtaminen ja kehittäminen  
Public Service Management and Development 

 

Koodi ja laajuus: HALL2020, 6 op  

Ajoitus: 2. vuosi.  

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija osaa yhdistää julkisia palveluja koskevat 

johtamisen teoriat keskeisimpiin palvelujen kehittämistekniikoihin. Jaksolla tarkastellaan pal-

veluiden johtamista strategisen johtamisen, asiakkuuksien, sidosryhmien tuottavuuden ja pal-

velujen mitoituksen näkökulmista.   

Kirjallisuus:  

1. Grönroos: Palveluiden johtaminen ja markkinointi. Porvoo 2001 (tai uudempi).  

2. Joyce: Strategic Leadership in the Public Services, London 2010. 

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen sekä case-harjoituksen suorittaminen..  

Arviointi: Tentti 1–5 tai hylätty.  

 

 

Talous johtamisen välineenä 
Financial Management Approach to Management 

 

Koodi ja laajuus: HALL2021, 5 op 

Osaamistavoitteet: Jaksolla opiskelijat oppivat soveltamaan taloustietämystä ja -

informaatiota tuloksellisessa johtamisessa. Opintojaksolla perehdytään julkisen toiminnan 
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rahavirtoihin, strategisen johtamisen ja budjetoinnin yhteensovittamiseen, taseen ja tilinpää-

töksen ymmärtämiseen, kustannuslaskelman malleihin sekä sisäisen arvioinnin kysymyksiin. 

Kirjallisuus:  

1. Tyni, Myllyntaus, Rajala & Suorto: Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymil-

le. Helsinki 2009. 

2. Suorto (toim): Kuntatalous – monen muuttujan summa. Helsinki 2008 (soveltuvien 

osin). 

3. Kangasharju: Tuottavuus osana tuloksellisuutta. Helsinki 2008. 

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen 

Arviointi: Tentti 1-5 tai hylätty. 

 

 

Julkisen ja yksityisen kumppanuus 
Public-Private Partnership  

 

Koodi ja laajuus: HALL2022, 5 op 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida kumppanuuden 

merkitystä ja muotoja julkisten palvelujen uudistamisessa. Opiskelija ymmärtää monituotta-

jamallin johtamishaasteita. Opintojaksolla perehdytään julkisten palvelujen uudistamisen 

haasteisiin, sopimuksellisuuteen perustuvaan kumppanuuteen ja yhteistuotantoon. 

Kirjallisuus:  

1. Stenvall & Virtanen (2012). Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen: Kehittämi-

sen mallit, toimintatavat ja periaatteet. Tietosanoma. (Ilmestyy toukokuussa 2012). 

2. Pestoff, Brandsen & Verschuere (Eds.) (2011). New Public Governance, the Third 

Sector, and Co-production. Routledge. (soveltuvin osin) 

3. Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit ja muu materiaali. 

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen sekä erilaisiin kumppanuushankkeisiin 

tutustuminen ja ryhmätyö. Mahdolliset vierailijaluennot.  

Arviointi: Tentti 1–5 tai hylätty. 

 

 

Johtamisen etiikka  
Management Ethics  

 

Koodi ja laajuus: HALL2015, 5 op  

Ajoitus: 2. vuosi.  

Osaamistavoitteet: Jakso auttaa ymmärtämään hallinnon ja johtamisen etiikan peruskysy-

myksiä. Opiskelu antaa valmiuksia eettisten ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen or-

ganisaatioympäristöissä.  

Kirjallisuus:  

1. Salminen: Julkisen johtamisen etiikka. Vaasa 2010.  

2. Juujärvi, Myyry & Pesso: Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. 2007.  

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen, case-harjoitukset. 

Arviointi: Tentti 1–5 tai hylätty. 

 

 

Public Human Resource Management  

 

Code and Credits: HALL2023, 6 ECTS 

Learning outcomes: On successful completion of the course, students will be able to analyze 

approaches to human resource management and development in public sector. They will ex-

plain the importance of employee recruiting, motivation, training and rewards in managing 

diverse workforce effectively. The course supports the development of students’ skills in team 

work 

Literature: 
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1. Lawler (2003). Treat People Right! How organizations and individuals can propel 

each other into virtuous spiral of success.  

2. Articles and other material specified during the lectures. 

Completion of the course: Exam based on lectures and literature, workshops or team re-

search and presentation. 

Grading: On a scale of 1–5 / fail. 

Additional Information: Teaching in English, exams in English or in Finnish 

 

 

Menetelmäopinnot (yht. 10 op), kts s. 31: 

 

Tutkimusmenetelmät 

Koodi ja laajuus: HALL2024, 5 op 

 

 

Tilastollinen tietojenkäsittely SPSS  
Koodi ja laajuus: STAT2100, 5 op 

 

 

 

Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma  
Thesis (Bachelor Level)  

 

Koodi ja laajuus: HALL2005 (seminaari), HALL2006 (tutkielma), 10 op  

Ajoitus: 3. vuosi.  

Edeltävät opinnot: Hallintotieteiden perusopinnot ja julkisjohtamisen aineopinnot.  

Osaamistavoitteet: Jakso perehdyttää tutkimustyöhön; tutkimuksen tavoitteiden asettami-

seen, aineiston kokoamiseen, muokkaamiseen ja tulkintaan sekä tutkimusraportin kirjoittami-

seen.  

Kirjallisuus:  

1. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita. Helsinki 2000 tai uudempi.  

2. Hallintotieteellisten töiden kirjoitusohjeet (uusin versio).  

Suoritustapa: Työskentely johtaa itsenäiseen, 25 sivun laajuiseen kirjalliseen esitykseen jul-

kisjohtamisen (hallintotieteen) alalta. Jakso edellyttää aktiivista osallistumista seminaari-

istuntoihin, joissa esityksiä opponoidaan ja puolustetaan. Jaksoon kuuluu myös Tritonian jär-

jestämän tiedonhaun verkkokurssin suorittaminen (Tiedonhankintataidot 2). 

Arviointi: Kandidaattiseminaari hyväksytty/hylätty. Hyväksytty kandidaatintutkielma arvos-

tellaan asteikolla erinomainen, erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä tai välttävä (5–1). Arvosteltu 

kandidaatintutkielma lasketaan mukaan pääaineopintojen arvosanaan.  

Lisätiedot: Kandidaatintutkielmaksi hyväksytään tarkastettu ja korjattu seminaarityö, kun 

opiskelija kirjoittaa siihen liittyvän kypsyysnäytteen. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua 

kun kandidaatintutkielma on jätetty. Kypsyysnäyte tarkastetaan sekä äidinkielen että sisällön 

osalta. Kandidaatintutkielma jätetään tarkastettavaksi kahtena kappaleena.  
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Vapaasti valittavat aineopintojaksot: 

 

 

Näkökulmia julkiseen valtaan ja yhteiskuntaan 
Society, Politics and Government 

 

Koodi ja laajuus: HALL2025, 5 op  

Ajoitus: 1. tai 2. vuosi.  

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on ymmärtää julkisen vallan luonne ja poliittisen päätöksen-

teon perusteet suomalaisessa yhteiskunnassa. Opiskelija perehtyy valtion, kuntien ja kansa-

laisyhteiskunnan toimintaan ja tehtäviin. 

Kirjallisuus:  

1. Paakkunainen (toim.): Suomalaisen politiikan murroksia ja muutoksia. Politiikan ja 

talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja 2012:1. Helsinki: Unigrafia 2012.  

2. Muu verkkomateriaali.  

Suoritustapa: Esseetehtävät kirjallisuuteen ja muuhun verkkomateriaaliin perustuen.   

Arviointi: Esseetehtävät 1–5 tai hylätty.  

Lisätiedot: Verkkokurssi Moodle-oppimisympäristössä.  

 

 

Government and Management  

 

Code and credits: HALL2026, 10 ECTS 

Learning outcomes: Course gives a comprehensive picture of ever more internationalized 

governments and their practices from a management perspective. Students learn to understand 

the interplay of politicians, public managers, citizens and different organizations at global, 

European and national levels of public governance.  

Literature:  

1. Fraser-Moleketi ed.: The World We Could Win: Administering Global Governance. 

Amsterdam 2009. 

2. Herman, Risse and Brewer eds.: Transnational Identities: Becoming European in the 

EU. Lanham 2004. 

3. Pollitt & Bouckaert: Public Management Reform: A Comparative Analysis, New 

Public Management, Governance and the Neo-Weberian State (third edition). Oxford 

2011. 

4. Announced documents and articles. 

Completion of the course: An exam based on lectures and literature, workshops and group 

papers. 

Grading: Essays 1-5 or fail. 

Additional information: This course is intended also for those students who are conducting 

internationalization studies with literature option. 

 

 
Comparative Public Administration 

 

Code and credits: HALL2027, 5 ECTS 

Course objectives: During this course student learns to understand the diversity in public 

administration and management and gets an introduction to the study of diversity. The em-

phasis is on comparative approach to national governments and their public administrations. 

Literature: 

1. Otenyo and Lind eds: Comparative Public Administration: The Essential Readings. 

Oxford 2006. 

2. Articles (announced during lectures).  

Completion of the course: Exam based on lectures and literature. 

Grading: Exam 1-5 or fail. 
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Julkisoikeuden aineopinnot 57 op 

 
Julkisoikeuden opinnoissa opiskellaan ja tutkitaan julkisen sektorin toimintaa oikeudellisesta 

näkökulmasta. Opetuksen perustana on hallinto-oikeus ja valtiosääntöoikeus, erityisesti perus- 

ja ihmisoikeudet. Opiskelija perehtyy myös hallinnon erityisaloihin, kuten kunnallisoikeuteen, 

kansainväliseen oikeuteen ja sosiaalioikeuteen tai ympäristöhallinto-oikeuteen.  

 

Osaamistavoitteet 

 

Julkisoikeuden pääaineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa arvioida julkista toimintaa oikeu-

dellisesta näkökulmasta ja tuntee yksilön lakiin perustuvat oikeudet ja julkisen vallan velvol-

lisuudet. Koska julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin, ohjelma antaa hyvät lähtökohdat 

erityisesti valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen hallinnollisissa tehtävissä toimimiseen. 

Keskeisenä tavoitteena on hyvän hallinnon oikeudellisten reunaehtojen tunnistaminen. 

 

Ydinaines 

 

Ohjelman ydinaineksia ovat hallinnolliselle päätöksenteolle asetettavat hallinnon menettelyä 

ja harkintavallan käyttöä koskevat oikeudelliset vaatimukset sekä perus- ja ihmisoikeudet ja 

niiden vaikutukset julkisessa toiminnassa. 

 

Työelämärelevanssi 

 

Julkisoikeuden kandidaattiohjelman suoritettuaan hallintotieteiden kandidaatit sijoittuvat sel-

laisiin julkisten organisaatioiden asiantuntijatehtäviin, joissa muun hallinnollisen osaamisen 

lisäksi on hyötyä myös oikeudellisesta osaamisesta. 

 

Suositeltavat sivuaineet: 

o muut hallintotieteiden oppiaineet (aluetiede, julkisjohtaminen, sosiaali- ja terveyshal-

lintotiede sekä filosofia) 

o kauppatieteet (erityisesti talousoikeus) 

o viestintätieteet sekä kieliopinnot (erityisesti ranskan kieli ja saksan kieli) 

 

 

Julkisoikeuden aineopinnot 57 op: 

JOIK2019 Oikeudellisen tiedon haku 1 op 

JOIK2020 Oikeussuoja hallinnossa 5 op 

JOIK2021 Kunnallisoikeus 6 op 

JOIK2022 Henkilöstöoikeus 6 op 

JOIK2014 Perus- ja ihmisoikeudet 5 op 

Näistä kolme jaksoa:  

 JOIK2003 Kansainvälinen oikeus 6 op 

 JOIK2004 Ympäristöoikeus 6 op 

 JOIK2005 Sosiaali- ja terveysoikeus 6 op 

 TOIK2039 Markkinaoikeus 7 op 

 TOIK1011 Organisaatio-oikeus 6 op 

 TOIK1009 Sopimusoikeus 6 op 

 TOIK1012 Vero-oikeus 6 op 

JOIK2016 Oikeusteoria 6 op 

JOIK2011/2012Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op 
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Opintojaksokuvaukset 
 

 

Oikeudellisen tiedon haku 

Searching Legal Information 

 

Koodi ja laajuus: JOIK2019, 1op 

Osaamistavoite: Opiskelija tuntee ja osaa käyttää tärkeimpiä kotimaisia Internet -pohjaisia 

oikeustietokantoja.  

Sisältö: Internetin erityisesti kotimainen oikeudellinen aineisto. 

Opetusmenetelmät: Tiedonhakuharjoituksia Tritonian informaatikon ohjaamana. 

Suoritustapa: Kirjaston järjestämään tiedonhakukoulutukseen osallistuminen. Pakollinen 

läsnäolo. 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.  

Ajoitus: Kevätlukukausi. 

Vastuuhenkilöt: Tritonian informaatikot. 

 

 

Oikeussuoja hallinnossa 

Judicial Review 

 

Koodi ja laajuus: JOIK2020, 5 op 

Osaamistavoite: Opiskelija tuntee hallinnon valvonta- ja muutoksenhakujärjestelmät ja ky-

kenee arvioimaan niiden käyttöä. 

Sisältö: Hallinnon oikeussuojajärjestelmä: 1) hallintokantelu ja hallinnon laillisuusvalvonta, 

2) muutoksenhaku hallintopäätökseen, 3) hallintoriita, 4) kansainväliset oikeusturvakeinot. 

Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitustehtäviä ja mahdollinen tuomioistuinvierailu. 

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien suorittaminen. 

Oheiskirjallisuus: 

1. Ilmestyessään Hallberg, Ignatius, Kanninen: Hallintolainkäyttölaki. 2012. 

2. Kuusikko: Oikeusasiamiesinstituutio. Helsinki 2011. 

3. Tarukannel & Jukarainen: Oikeudenkäynti hallintotuomioistuimessa. Tampere 1999. 

4. Pohjolainen & Pohjolainen: Hallintolainkäyttölaki ja oikeustapausten ratkaiseminen. 

Joensuu 1996. 

5. Mäenpää: Hallintoprosessioikeus. Helsinki 2007. 

6. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset. 

Edeltävät opinnot: Oikeus yhteiskunnassa. 

Ajoitus: Kevätlukukausi. 

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori. 

 

 

Kunnallisoikeus 

Local Government Law 

 

Koodi ja laajuus: JOIK2021, 6 op  

Osaamistavoite: Opiskelija hallitsee kuntien toiminnan ja päätöksenteon oikeudellisen sään-

telyn perusteet ja tuntee kunnallisen toiminnan keskeiset osa-alueet. 

Sisältö: 1) Kunnallinen itsehallinto, 2) kunnan hallintoelimet, niiden tehtävät ja toimival-

tasuhteet, 3) kuntalaisen asema ja oikeudet, erityisesti osallistumisoikeudet 4) kuntien yhteis-

toiminta, 5) kunnan talous, 6) kunnan ja valtion väliset suhteet, 7) muutoksenhakujärjestelmä. 

Opetusmenetelmät: Luennot ja itsenäistä opiskelua. 

Suoritustapa: Luennot/ seminaari ja itsenäistä opiskelua. 

Kirjallisuus:  



Lukuvuosi 2012–13/ päiv. 22.1.2013 

 19 

1. Harjula & Prättälä: Kuntalaki. Helsinki 2007 tai Hannus, Hallberg & Niemi: Kunta-

laki. 4. uudistettu painos, 2009 

2. Mäkinen: Kunnallisvalitus. Helsinki 2010. Luennoitsijan ilmoittamin osin. 

3. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset. 

Edeltävät opinnot: Oikeus yhteiskunnassa sekä Hallinto ja oikeus (aik. Hallinto-oikeus I). 

Ajoitus: Kevätlukukausi. 

Vastuuhenkilö: Professori. 

 

 

Henkilöstöoikeus 

Labour Law 

 

Koodi ja laajuus: JOIK2022, 6 op 

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työ- ja virkasuhteen osapuolten 

keskeiset oikeudet ja velvollisuudet sekä osaa arvioida työ- ja virkasuhteen ehtojen lainmu-

kaisuutta. Opiskelija tuntee esimerkiksi työsuhteen päättämisen edellytykset ja virkavastuun 

keskeisen sisällön sekä työntekijän ja virkamiehen oikeussuojan. 

Sisältö: 1) Työnantajan ja työntekijän oikeudet, velvollisuudet ja vastuu 2) työ- ja virkaehto-

sopimusjärjestelmä 3) työ- ja virkasuhteen keskeiset erot. 

Opetusmenetelmät: Luennot/seminaari ja itsenäistä opiskelua. 

Suoritustapa: Luentojen, säädösten ja kirjallisuuden tenttiminen.  

Kirjallisuus:  

1. Kairinen (2009). Työoikeus perusteineen. Masku: Työelämän Tietopalvelu Oy. 

2. Koskinen & Kulla (2009): Virkamiesoikeuden perusteet. Helsinki: Talentum. Luen-

noitsijan ilmoittamin osin. 

3. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset.  

Edeltävät opinnot: Oikeus yhteiskunnassa sekä Hallinto ja oikeus (aik. Hallinto-oikeus I). 

Ajoitus: Kevätlukukausi. 

Vastuuhenkilö: Yhteistyökurssi talousoikeuden kanssa. Professori ja talousoikeuden vastaa-

va yliopistonlehtori. 

Lisätietoja: Julkisoikeuden pää- ja sivuaineopiskelija suorittaa jakson julkisoikeuteen ja il-

moittaa pääaineensa tentissä. 

 

 

Perus- ja ihmisoikeudet 

Fundamental and Human Rights 

 

Koodi ja laajuus: JOIK2014, 5 op 

Osaamistavoite: Opiskelija tuntee perus- ja ihmisoikeusjärjestelmän sekä niiden valvonta-

mekanismit. 

Sisältö: 1) Perus- ja ihmisoikeudet sekä kansalaisen yleiset velvollisuudet, 2) perus- ja ihmis-

oikeussääntely, 3) perus- ja ihmisoikeussäännösten tulkinta- ja soveltamiskäytäntö, 4) perus- 

ja ihmisoikeuksien valvonta; säädösvalvonta. 

Opetusmenetelmät: Luennot ja itsenäistä opiskelua. 

Suoritustapa: Luentojen, kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen. 

Kirjallisuus (luennoitsijan ilmoittamin osin):  

1. Pellonpää: Euroopan ihmisoikeussopimus. 4. painos. Helsinki 2011. 

2. Ojanen: Perusoikeudet ja ihmisoikeudet Suomessa. Helsinki 2003. 

3. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset ja muu materiaali. 

Edeltävät opinnot: Oikeus ja yhteiskunta. 

Ajoitus: Kevätlukukausi. 

Vastuuhenkilö: Tutkija/vierailijaluennoitsija. 
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Kansainvälinen oikeus 

Public International Law 

 

Koodi ja laajuus: JOIK2003, 6 op 

Osaamistavoite: Opiskelija saa kokonaiskuvan kansainvälisen oikeuden järjestelmästä: eri-

tyisesti kansainvälisen oikeuden peruskysymyksistä ja kehityslinjoista sekä kansainvälisten 

järjestöjen roolista. 

Sisältö: 1) Kansainvälisen oikeuden rakenne ja sisältö, 2) kansainvälisen oikeuden lähteet, 3) 

tärkeimmät kansainväliset järjestöt, 4) kansainvälisen oikeuden erityislohkot.  

Opetusmenetelmät: Luennot ja kirjallinen harjoitustyö. Luentojen opetuskieli on yleensä 

englanti. 

Suoritustapa: Luentokuulustelu ja essee (aiheen vahvistaa jakson vastuuopettaja). 

Oheiskirjallisuus:  

1. Hakapää: Uusi kansainvälinen oikeus. Helsinki 2010.  

2. Rosén & Parkkari: Sodan lait – Käsikirja. Helsinki 2004. 

3. Cassese: International Law. Oxford 2005. 

4. Brownlie: Principles of Public International Law. Oxford 2003. 

5. Hanski & Suksi (eds.): An Introduction to the International Protection of Human 

Rights, A Textbook. 2. ed. Turku 1999. 

Edeltävät opinnot: Oikeus yhteiskunnassa. 

Ajoitus: Kevätlukukausi. 

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori. 

 

 

Public International Law / Vaihto-opiskelijat 

 

Code and Credits: JOIK2003, 6 ECTS 

Learning outcomes: The student knows the basic structure and contents of international law 

and especially the sources of international law as well as international organizations. 

Content: 1) Structure and content of international law, 2) sources of international law, 3) 

most important international organizations, 4) human rights. 

Teaching methods: Lectures and self-study essay. Larger essay in case there are no lectures 

given. Topic is approved by the contact person. 

Assessment: Lecture exam and a written essay. 

Supplementary literature:  

1. Cassese: International Law. 2005. 

2. Hanski & Suksi (eds.): An Introduction to the International Protection of Human 

Rights, A Textbook. 2. ed. 1999. 

3. Brownlie: Principles of Public International Law. Oxford 2003. 

Time: Lectures are offered on spring semester. Self-study course is organized for student vis-

iting on autumn semester only. 

Grading: On a scale of 1-5 / fail. 

Contact person: University lecturer. 

 

 

Ympäristöoikeus 

Environmental Law 

 

Koodi ja laajuus: JOIK2004, 6 op 

Osaamistavoite: Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva ympäristöoikeuden alasta ja hän ky-

kenee paikantamaan ja ratkaisemaan ympäristöoikeudellisia ongelmia oikeuslähteiden avulla.  

Sisältö: 1) Ympäristöoikeuden yleiset opit, 2) suunnittelujärjestelmät ja ympäristönkäyttö, 3) 

luonnon- ja maisemansuojelu, 4) ympäristönsuojelu, 5) ympäristövastuu, 6) kaavoituksen ja 

rakentamisen oikeudellinen ohjausjärjestelmä 7) toimivalta, menettely ja muutoksenhaku. 
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Opetusmenetelmät: Verkkokurssi, joka sisältää keskustelua ja tehtäviä tai luennot ja harjoi-

tustehtävät. 

Suoritustapa: Verkkokurssin harjoitustehtävät. Aloitustapaaminen (pakollinen läsnä-

olo)/muut mahdolliset pakolliset kontaktiopetukset ilmoitetaan aloitustapaamisessa. Luento-

vaihtoehdossa tehtävät jaetaan tunnilla. 

Kirjallisuus: 

1. Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi & Vihervuori: Ympäristöoikeuden pääpiirteet. Helsin-

ki 2010. Luennoitsijoiden ilmoittamin osin. 

2. Kuusiniemi, Ekroos, Kumpula & Vihervuori: Ympäristöoikeus. Helsinki 2001. Luen-

noitsijoiden ilmoittamin osin.  

a. Ympäristöoikeus-kirjasta löytyy myös verkkoversio, linkki toimii vain yli-

opiston koneilta: 

http://www.wsoypro.fi/wsoypro.aspx?prevpos=ym111.0&page=selain&ts=jo

&pos=ym111.28&offset=#gethere. 

3. Hollo: Johdatus ympäristöoikeuteen. Helsinki 2009. 

4. Mäkinen: Kunnallisvalitus. Helsinki 2010. 

Edeltävät opinnot: Hallinto ja oikeus sekä Oikeussuoja hallinnossa (tai aik. Hallinto-oikeus I 

ja II) ja Oikeudellisen tiedon haku. 

Ajoitus: Kevätlukukausi. 

Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori. 

 

 

Sosiaali- ja terveysoikeus 

Social Welfare and Health Law  

 

Koodi ja laajuus: JOIK2005, 6 op 

Osaamistavoite: Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva sosiaali- ja terveysoikeuden keskei-

sestä sisällöstä. 

Sisältö: 1) Sosiaali- ja terveysoikeuden keskeiset periaatteet, 2) sosiaaliset oikeudet, 3) asiak-

kaan asema sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

Opetusmenetelmät: Luennot/seminaari tai itsenäistä opiskelua. 

Suoritustapa: Luennot, kirjatentti tai oppimispäiväkirja harjoituksineen. 

Kirjallisuus:  

1. Tuori: Sosiaalioikeus. Helsinki 2004 tai Arajärvi: Johdatus sosiaalioikeuteen. Helsin-

ki 2011. 

Edeltävät opinnot: Hallinto ja oikeus sekä Oikeussuoja hallinnossa (tai aik. Hallinto-oikeus I 

ja II). 

Ajoitus: Syyslukukausi. 

Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori/vierailijaluennoitsija. 

 

 

Markkinaoikeus 

Market Law  

 

Koodi ja laajuus: TOIK2039, 7 op 

Ajankohta: Slk 2012. 

Sisältö: 1. Mainonnan sääntely ja juridinen arviointi. 2. Elinkeinonharjoittajien välinen suhde. 

3. Kuluttajansuoja elinkeinotoiminnassa. 4. Kilpailunrajoitukset. 5. Julkiset hankinnat. 

Osaamistavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija omaa kokonaiskuvan markkinaoikeudesta ja 

sen keskeisistä kohdista. Opiskelija tuntee yritystoimintaan liittyvät markkinaoikeudelliset 

säännökset ja tietää, miten markkinaoikeudelliset säännöt vaikuttavat käytännön yritystoimin-

taan. 

Opetusmenetelmät: Luennot 20 h. 

Suoritustapa: Tentti, jossa saa käyttää lakikirjaa. Keskeiseen lainsäädäntöön on perehdyttävä 

http://www.wsoypro.fi/wsoypro.aspx?prevpos=ym111.0&page=selain&ts=jo&pos=ym111.28&offset=#gethere
http://www.wsoypro.fi/wsoypro.aspx?prevpos=ym111.0&page=selain&ts=jo&pos=ym111.28&offset=#gethere
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kirjoja luettaessa.  

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kurssi on mahdollista suorittaa verkkokurssina esseillä ja har-

joitustyöllä. Katso tarkemmin kohdasta lisätietoja vaihtoehtoisesta suoritustavasta. 

Oppimateriaali:  

1. Mäkinen, Paloranta, Pokela & Vuori (2006). Markkinaoikeuden perusteet. Hel-

sinki: Talentum Media Oy. Sivut 1–56 ja 121–369. 

2. Herler (2011). Kuluttajansuoja. Osa I. Vaasa. tai Herler & Streng (2011). Kom-

mentarer till konsumentskyddslagen. Del I. Vasa. 

3. Kuusniemi-Laine & Takala (2008). Julkiset hankinnat – käsikirja. Helsinki: Edita 

Publishing Oy. 

4. Lainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin osin (säädösluettelo), josta on hallittava 

myös 3 kk ennen tenttiä julkaistut muutokset. Säädösluettelo on saatavissa talo-

usoikeuden oppiaineen verkkosivuilta.  

Edeltävät opinnot: Suositellaan suoritettavaksi Talousoikeuden perusteet -opintojakson jäl-

keen. 

Vastuuhenkilö: Brita Herler / Talousoikeus. 

 

 

Organisaatio-oikeus 

Law of Organizations 

 

Koodi ja laajuus: TOIK1011, 6 op 

Ajankohta: Klk 2013. 

Sisältö: Avoin ja kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, osuuskunta, säätiöt ja 

yhdistykset sekä yhteisöoikeuden yleiset kysymykset. Päätöksenteko yrityksessä. Valta- ja 

vastuusuhteet. Osakassopimukset. Työsopimukset. 

Osaamistavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija hahmottaa yritystoiminnan keskeisten orga-

nisaatiomuotojen perustamista, sekä valta- ja vastuusuhteita koskevat säännökset. Opiskelija 

kykenee hyödyntämään tietoja yritystoiminnassa tapahtuvassa käytännön päätöksenteossa. 

Opetusmenetelmät: Luennot 20 h. 

Suoritustapa: Tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa. 

Oppimateriaali/kirjallisuus: 

1. Wilhelmsson & Jääskinen (2001). Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt. 3. painos. 

Helsinki: Lakimiesliiton kustannus. 

2. Immonen & Nuolimaa (2007). Osakeyhtiöoikeuden perusteet. Helsinki: Talentum 

Media Oy. Luennoitsijan ilmoittamin osin. 

3. Lainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin osin (säädösluettelo), josta on hallittava myös 

3 kk ennen tenttiä julkaistut muutokset. Säädösluettelo on saatavissa talousoikeuden 

oppiaineen verkkosivuilta. 

Edeltävät opinnot: Suositellaan suoritettavaksi Talousoikeuden perusteet -opintojakson jäl-

keen. 

 

 

Sopimusoikeus 

Contract Law  

 

Koodi ja laajuus: TOIK1009, 6 op 

Ajankohta: Slk 2012. 

Sisältö: Yleinen sopimusoikeus ja sopimustyyppien merkitys. Muiden oikeudenalojen yhteys 

sopimusoikeudelliseen osaamiseen. Sopimuksen synnyn, sitovuuden, sisällön ja seuraamusten 

määrittäminen. Keskeisten sopimustyyppien tarkastelu. Vahingonkorvaus sopimussuhteessa 

ja sopimussuhteen ulkopuolella. 

Osaamistavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija hahmottaa sopimuksen ja sopimusoikeuden 

keskeisen roolin yritysten liikesuhteissa. Opiskelija ymmärtää sopimukseen ja vahingonkor-

vaukseen perustuvien velvoitteiden syntymisen ja sisällön määrittämisen edellytykset. Opin-
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tojakso tuottaa yhdessä koulutusohjelman muiden opintojaksojen kanssa valmiudet liiketoi-

minnan sopimusoikeudellisten instrumenttien itsenäiseen laatimiseen ja hyödyntämiseen. 

Opetusmenetelmät: Luennot 20 h. 

Suoritustapa: Tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa. Tentti koostuu kahdesta osasta. A-osa 

perustuu luentoihin ja kirjallisuuteen. B-osa perustuu kirjallisuuteen. Opintojakson suoritta-

minen edellyttää lopputentin kummankin osion hyväksyttyä suoritusta samassa kuulustelussa. 

Täydentävästä suorituksesta (TOIK1010, 1 op) annetaan lisätietoja luennolla. 

Oppimateriaali:  

1. Saarnilehto (2009). Sopimusoikeuden perusteet. 7. painos. Helsinki: Talentum Media 

Oy.  

2. Wilhelmsson, Sevón & Koskelo (2006). Kauppalain pääkohdat. 5. p. Helsinki: Talen-

tum. 

3. Hemmo (2005). Vahingonkorvausoikeus. Helsinki: WSOY. (s. 1-241).  

4. Halila & Hemmo (2008). Sopimustyypit. Helsinki: Talentum. (Luvut 1, 3, 5, 8). Ta-

lousoikeuden pääaineopiskeliat voivat korvata teoksen osallistumalla käytännön har-

joitusseminaariin. Tarkemmat seminaaritiedot annetaan luentojen yhteydessä. 

5. Luennoitsijan ilmoittama säädösluettelo ja muu materiaali. Säädösluettelo on saata-

vissa talousoikeuden oppiaineen verkkosivuilta.  

Edeltävät opinnot: Suositellaan suoritettavaksi Talousoikeuden perusteet -opintojakson jäl-

keen. 

Vastuuhenkilö: Vesa Annola / Talousoikeus. 

 

 

Vero-oikeus 

Law of Taxation 

 

Koodi ja laajuus: TOIK1012, 6 op 

Ajankohta: Slk 2012. 

Sisältö: Keskeinen verolainsäädäntö, kuten tuloverotus, ennakkoperintä, kiinteistöverotus, 

perintö- ja lahjaverotus, varainsiirtoverotus, valmisteverotus, maahantuontiin ja vientiin liitty-

vä verotus sekä niitä koskeva verotusmenettely. 

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida erilaisten toimenpiteiden 

veroseuraamuksia ja erottaa verotuksellisesti edullisia menettelytapoja epäedullisista. Opiske-

lija osaa käyttää vero-oikeuden oikeuslähteitä ja ratkaista yksinkertaisia vero-oikeudellisia 

ongelmia. Opiskelija osaa hakea muutosta verotukseen.     

Opetusmenetelmät: Luennot 20 h. 

Suoritustapa: Tentti, jossa saa käyttää lakikirjaa (Verolait tai Skatteförfattningarna tai Ve-

rosäädökset-teoksen viimeisin painos). Täydentävästä suorituksesta (1 op) annetaan lisätiedot 

luennoilla. Lakikirjan käyttö tentissä: Lakikirjatentin kysymykset ovat soveltavia. Tentti mit-

taa opiskelijan kykyä soveltaa lakikirjasta paikallistamaansa normia – ei kykyä käyttää laki-

kirjan asiahakemistoa. Lakikirjassa oleva oikeusnormi voi olla vain vastauksen aloituspiste. 

Lakikirjan sisällön kopioimisesta tai referoimisesta ei siis saa pisteitä. 

Oppimateriaali:  

1. Myrsky & Ossa (2008). Verotuksen perusteet. Helsinki: Talentum Media Oy.  

2. Myrsky & Linnakangas (2007). Verotusmenettely ja muutoksenhaku. Helsinki: Ta-

lentum Media Oy. 

3. Verolainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin osin (säädösluettelo), josta on hallittava 

myös 3 kk ennen tenttiä julkaistut muutokset. Säädösluettelo on saatavissa talousoi-

keuden oppiaineen verkkosivuilta.  

Edeltävät opinnot: Suositellaan suoritettavaksi Talousoikeuden perusteet -opintojakson jäl-

keen. 

Vastuuhenkilö: Pekka Vainio / Talousoikeus. 
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Oikeusteoria 

Legal Theory  

 

Koodi ja laajuus: JOIK2016, 6 op 

Osaamistavoite: Opiskelija tuntee oikeusteorian ja oikeusfilosofian perusteet ja osaa hyödyn-

tää niitä tutkielman tekemisessä.  

Sisältö: 1) Oikeusteorian ja -filosofian perusteet, 2) sääntely- ja normiteoria, 3) oikeuslähde-

oppi, 4) laintulkinnan teoria. 

Opetusmenetelmät: Luennot ja itsenäistä opiskelua. 

Suoritustapa: Luentopäiväkirja ja kirjatentti.  

Kirjallisuus:  

1. Laakso: Lainopin teoreettisen lähtökohdat. Tampere 2012. 

Ajoitus: Kevätlukukausi. Suoritettava samanaikaisesti kandidaattiseminaarin ja -tutkielman 

kanssa. 

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori.  

 

 

Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 

Thesis (Bachelor Level) 

 

Koodi ja laajuus: JOIK2011 (seminaari), JOIK2012 (tutkielma), 10 op 

Osaamistavoite: Opiskelija saa valmiudet tutkielman tekemiseen sisältäen aineiston hankin-

taan ja hyväksikäyttöön perehtymisen. Opiskelija oppii argumentoimaan kirjallisesti ja suulli-

sesti ja kykenee kirjoittamaan kandidaatintutkielman. 

Sisältö: 1) Julkisoikeudellisten ongelmien analyysi, 2) tutkimus- ja selvitystyössä käytettävät 

menetelmät, 3) tiedonhaku, 4) kandidaatintutkielman laatiminen, 5) kypsyysnäytteen kirjoit-

taminen. 

Opetusmenetelmät: Harjoituksia, seminaarityöskentelyä ja itsenäistä kirjoittamista. 

Suoritustapa: 1) Alkutesti (Moodle) kirjallisen työn muotovaatimusten hallinnasta. 2) Oi-

keudellisen tiedon hakemiseen liittyvät harjoitukset (3 h) sekä kirjaston tiedonhakukoulutus 

(Tiedonhankintataidot 2). 3) Aktiivinen osallistuminen seminaaritilaisuuksiin ja noin 30-

sivuisen kandidaatintutkielman laatiminen opettajan hyväksymästä aiheesta. Kandidaatintut-

kielma jätetään tarkastettavaksi kahtena kappaleena. 5) Opiskelija kirjoittaa tutkielmaan liit-

tyvän kypsyysnäytteen. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua kun kandidaatintutkielma on 

jätetty. Kypsyysnäyte tarkastetaan sekä kielen että sisällön osalta. 

Kirjallisuus: 

1. Husa, Mutanen & Pohjolainen: Kirjoitetaan juridiikkaa. Helsinki 2001 tai uudempi 

2008. 

2. Tolonen: Oikeuslähdeoppi. Helsinki 2003. 

3. Viljanen: Oikeudellisten tutkimusten kirjoittamisopas. Tampere 2004.  

4. Husa: Julkisoikeudellinen tutkimus. Tampere 1995. 

5. Häyhä (toim.): Minun metodini. Helsinki 1997. 

6. Hallintotieteellisten töiden kirjoitusohjeet (uusin versio). 

Edeltävät opinnot: Pääosin julkisoikeuden pääaineopinnot. Huomioi, että myös jakso ’Oi-

keudellisen tiedon haku’ tulee olla suoritettuna ennen seminaarin alkua. Kts. lisätiedot ko. 

opintojakson kohdalta. Suositellaan suoritettavaksi myös Oikeuden systematiikka ja oikeus-

tiede. 

Ajoitus: Tutkimusaiheiden ideointi alkusyksyllä. Seminaarin aloitus loppusyksyllä. Kandi-

daatintutkielman tutkimussuunnitelma toimitetaan opettajalle syyslukukauden loppuun men-

nessä. Tutkimussuunnitelma käsitellään tammikuun lopulla pidettävässä seminaarissa. Kandi-

daatintutkielma jätetään opettajalle huhtikuun loppuun mennessä. 

Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori. 
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Lisätietoja: Pakollinen läsnäolo. Alkukokoontuminen.  
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Sosiaali- ja terveyshallintotieteen aineopinnot 57 op 

 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opetus ja tutkimus analysoi hyvinvointiyhteiskuntaa sekä 

sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä organisaatio- ja johtamisoppien näkökulmasta. Ohjel-

man tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät valmiudet työskennellä sosiaali- ja terveyspalve-

lujen vaativalla ja monitulkintaisella toiminta-alueella. Opinnot antavat välineitä sosiaali- ja 

terveyspalveluiden johtamiseen, asiakkaiden tarpeiden ja palveluiden vaikuttavuuden tunnis-

tamiseen, hyvinvoinnin taloudellisten elementtien käsittelemiseen sekä palvelujärjestelmien 

kehittämiseen. 

 

Osaamistavoitteet 

 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen pääaineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa  

 tulkita sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen, toteuttamiseen ja johtami-

seen liittyviä erityiskysymyksiä, 

 soveltaa hyvinvointipalveluiden keskeisiä periaatteita palveluiden laadun ja 

vaikuttavuuden sekä osallisuuden, kompleksisuuden ja taloudellisten reunaeh-

tojen ajankohtaisiin teemoihin, 

 analysoida ja arvioida sosiaali- ja terveyspalveluiden erityispiirteitä tarkastele-

malla hyvinvointipalvelujen laajoja kokonaisuuksia ja niiden yhteyttä muihin 

palvelusektoreihin, 

 vertailla hyvinvointiyhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia ja tulevaisuuden 

haasteita. 

  

Ydinaines 

 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen pääaineohjelma koostuu kolmesta pääteemasta, joita ovat 

hyvinvointi, hyvinvointipalvelut ja johtaminen. 

 

Työelämärelevanssi 

 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen kandidaattiohjelman suoritettuaan hallintotieteiden kandi-

daatit sijoittuvat sosiaali- ja terveysalan sekä muiden julkisten organisaatioiden projekti- ja 

asiantuntijatehtäviin.  

 

 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen aineopinnot 57 op: 

SOTE2008 Strategiset toimintatavat sosiaali- ja terveyspalveluissa 6 op 

SOTE2009 Sosiaali- ja terveysalan organisatoriset haasteet 6 op 

SOTE2010 Demokratia ja asiakkuus hyvinvointiyhteiskunnassa 6 op 

SOTE2011 Hankintaosaaminen ja yrittäjyys hyvinvointipalveluissa 7 op 

SOTE2012 Sosiaali- ja terveystalous 6 op  

SOTE2013 Laatu ja vaikuttavuus 6 op 

HALL2024 Tutkimusmenetelmät 5 op 

STAT2100 Tilastollinen tietojenkäsittely SPSS 5 op 

SOTE2005/2006 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op 

 
HUOM! Opintojaksot Sosiaali- ja terveysalan organisatoriset haasteet 6 op sekä Sosiaali- ja terveys-

talous 6 op järjestetään joka toinen lukuvuosi. 
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Opintojaksokuvaukset 
 

 

Strategiset toimintatavat sosiaali- ja terveyspalveluissa 
Strategic Methods and Leadership in Social and Health Services 

 

Koodi ja laajuus: SOTE2008, 6 op 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa strategista ajattelua ja 

ymmärtää sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen strategisia kysymyksiä. 

Ydinaines: Opintojaksossa tarkastellaan hallintotieteen organisaatio- ja johtamisteorioita so-

siaali- ja terveydenhuollon näkökulmien ja toimintatapojen kautta. 

Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyöt. 

Kirjallisuus:  
1. Peters & Pierre (toim.) (2007). Handbook of Public Administration, luennoitsijan il-

moittamin osin.  

2. Laaksonen, Niskanen & Ollila (2012). Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. 

2. uusittu painos. Edita Publishing Oy. 

3. Niiranen & Seppänen-Järvelä & Sinkkonen & Vartiainen (2011). Johtaminen sosiaa-

lialalla. Helsinki: Gaudeamus. 

4. Ryynänen ym. (2006). Priorisointi terveydenhuollossa: mitä maksaa, kuka maksaa. 

Arviointi: Asteikolla 1–5 tai hylätty. 

 

 

Sosiaali- ja terveysalan organisatoriset haasteet 
Organizational Challenges in Social and Health Care 

 

Koodi ja laajuus: SOTE2009, 6 op 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiaali- ja terveyden-

huollon nykytilaa, tulevaisuuden muutostarpeita sekä organisatorisia kysymyksiä. 

Ydinaines: Opintojaksossa tarkastellaan sosiaali- ja terveysalan kansallisia ja paikallisia re-

formeja ja niiden vaikutusta palveluihin. 

Suoritustapa: Arvioitava oppimispäiväkirja (1–5), jossa reflektoidaan kurssikirjallisuutta 

sekä aikaisemmin opittua. 

Kirjallisuus:  
1. Haveri & Stenvall & Majoinen (toim.) (2011). Kunnallisen itsehallinnon peruskivet. 

Acta nro 224. Kunnallistieteen yhdistys & Suomen Kuntaliitto. Saatavana verkkojul-

kaisuna, Suomen Kuntaliitto. 

2. Pollitt & Bouckaert (2011). Public Management Reform: A Comparative Analysis. - 

New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State. Oxford Univer-

sity Press. Third edition.  

Oheislukemisto: 

 Sosiaali- ja terveysministeriö ja sen hallinnonala: 

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2842823&name=DLFE-

17409.pdf 

 Luennoilla esiin otettavat ohjelmat ja strategiat 

Arviointi: Asteikolla 1–5 tai hylätty. 

Lisätietoja: Opintojakso järjestetään joka toinen lukuvuosi (vuorovuosin jakson Sosiaali- ja 

terveystalous kanssa).  

 

 

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2842823&name=DLFE-17409.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2842823&name=DLFE-17409.pdf
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Demokratia ja asiakkuus hyvinvointiyhteiskunnassa 
Democracy and Customer in Welfare Society 

 

Koodi ja laajuus: SOTE2010, 6 op 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida kansalaisten osal-

listumisen merkitystä hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. 
Ydinaines: Opintojaksolla tarkastellaan kansalaisten osallisuutta eri näkökulmista. 

Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö (esim. mielipidekirjoitusten laatiminen ryhmittäin). 

Kirjallisuus:  
1. Valkama (2012). Aktiivinen ja osallinen asiakas. 

2. Laitinen & Pessi (toim.) (2011). Solidaarisuus. 

3. Arnstein (1969): A Ladder of Citizen Participation (saatavilla: http://lithgow-

schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html). 

4. Toikko (2006): Asiakkaiden osallistuminen palveluiden kehittämiseen. Artikkeli 

Työpoliittisessa Aikakauskirjassa 3/2006 (saatavilla: 

www.työlinja.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/aikakausi/tak/2006/03

/toikko.pdf). 

Arviointi: Asteikolla 1–5 tai hylätty. 

 

 

 Hankintaosaaminen ja yrittäjyys hyvinvointipalveluissa 

Purchasing and Supply Management and Entrepreneurship in Welfare Services 

 

Koodi ja laajuus: SOTE2011, 7 op 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida sosiaali- ja terve-

yspalvelujen yrittäjyyttä, arvioida sen yhteiskunnallista perustaa sekä toteuttaa hankintaosaa-

misen muotoja ja toimintatapoja. 

Ydinaines: Opintojakson käytyään opiskelijalla on perustiedot sosiaali- ja terveysalan liike-

toiminta- ja hankintaosaamisesta sekä yrityksen perustamiseen liittyvistä erityispiirteistä. 

Opintojakson tehtävät sijoittuvat Moodle -oppimisympäristöön. 

Suoritustapa: Kirjallisuuden ja luentojen tenttiminen sekä Moodle-tehtävien suorittaminen. 

Kirjallisuus:  
1. Windrum & Koch (2008). Innovation in public sector services: entrepreneurship, cre-

ativity and management. Cheltenham: Edward Elgar, cop. 

2. Valtion hankintakäsikirja (2010). Valtiovarainministeriön julkaisuja 48 (saatavilla: 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_julkaisut/20

201101Valtio/Hankintakaesikirja.pdf). 

3. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset ja artikkelit 

Arviointi: Asteikolla 1–5 tai hylätty. 

Lisätietoja: Opintojakso toteutetaan yhteistyössä julkisoikeuden kanssa. 

 

 

 Sosiaali- ja terveystalous 

The Economics of Welfare Services 

 

Koodi ja laajuus: SOTE2012, 6 op 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa ja arvioida sosiaali- ja 

terveydenhuollon taloudellisen toiminnan periaatteita. Opintojakso vahvistaa liiketoiminta-

osaamista sosiaali- ja terveyshallinnon alalla. 

Ydinaines: Opintojaksossa perehdytään sosiaali- ja terveysalan ohjauksen, rahoituksen ja 

budjetoinnin kysymyksiin osana julkisen järjestelmän kokonaisuutta. 

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen sekä luentopäiväkirjat. 

Kirjallisuus:  
1. Sintonen & Pekurinen (2006) Terveystaloustiede. Helsinki. 
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2. Vakkuri (2009). Paras mahdollinen julkishallinto? Helsinki: Gaudeamus. Sivut 11–

50, 111–171. 

3. Raudasoja & Johansson (2009). Esimies talouden johtajana julkishallinnossa.  

Oheislukemisto: Terveystaloustieteelliset vuosijulkaisut. 

Arviointi: Asteikolla 1–5 tai hylätty. 

Lisätietoja: Opintojakso järjestetään joka toinen lukuvuosi (vuorovuosin jakson Sosiaali- ja 

terveysalan organisatoriset haasteet kanssa).  

 

 

 Laatu ja vaikuttavuus 

Quality and Effectiveness 

 

Koodi ja laajuus: SOTE2013, 6 op 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida sosiaali- ja tervey-

denhuollon laatua ja laadun kehittämistä vaikuttavuuden näkökulmasta. 

Ydinaines: Opintojaksossa käsitellään laatujohtamista ja laatujärjestelmiä sekä niiden merki-

tystä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä.. 

Suoritustapa: Tentti sekä laatukäsikirjan laatiminen tai arviointi/vertailu. 

Kirjallisuus:  
1. McCarthy &Rose (eds.) (2010) Values-Based Health & Social Care: Beyond Evi-

dence-Based Practice.  

2. Kelly (2010). Applying Quality Management in Healthcare. A systems approach. 

Third edition. 

3. Rajavaara (2007). Vaikuttavuusyhteiskunta. Verkkojulkaisu: 

http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/NET/050307142402EK/$File/RajavaaraVaikutt

avuusnetti.pdf 

Arviointi: Asteikolla 1–5 tai hylätty. 

 

 

Menetelmäopinnot (yht. 10 op), kts s. 31: 

 

Tutkimusmenetelmät 

Koodi ja laajuus: HALL2024, 5 op 

 

 

Tilastollinen tietojenkäsittely SPSS  
Koodi ja laajuus: STAT2100, 5 op 

 

 

 

Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 

Thesis (Bachelor Level) 

 

Koodi ja laajuus: SOTE2005 (seminaari), SOTE2006 (tutkielma), 10 op  

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tieteellisen tutkimustyön, yhteiskunnallisten ongelmien 

tieteellisen analysoinnin, kirjallisen aineiston kokoamisen ja muokkaamisen periaatteet sekä 

pystyy soveltamaan niitä oman tutkielmansa kirjoittamisessa. 

Ydinaines: Työskentely johtaa itsenäiseen, 25–30 sivun laajuiseen kirjalliseen esitykseen so-

siaali- ja terveyshallintotieteen alueelta.  

Suoritustapa: Tieteellisen tutkielman laatiminen ja puolustaminen. Aktiivinen osallistuminen 

seminaari-istuntoihin ja ryhmätapaamisiin. Kirjaston järjestämän tiedonhaun verkkokurssin 

suorittaminen (OPIS0004 Tiedonhankintataidot 2). Kypsyysnäyte. 

Kirjallisuus:  

1. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita. Helsinki 2004. 
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2. Raatikainen: Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki 2004. 

3. Hallintotieteellisten töiden kirjoitusohjeet (uusin versio). 

Edeltävät opinnot: Pääaineen perus- ja aineopinnot. 

Arviointi: Kandidaattiseminaari hyväksytty/hylätty. Hyväksytty kandidaatintutkielma arvos-

tellaan asteikolla 1–5. Arvosteltu kandidaatintutkielma lasketaan mukaan pääaineen arvosa-

naan.  

Ajoitus: 3. vuosi. 

Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori. 

Lisätiedot: Kandidaatintutkielmaksi hyväksytään tarkastettu ja korjattu seminaarityö, kun 

opiskelija kirjoittaa siihen liittyvän kypsyysnäytteen. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua, 

kun kandidaatintutkielma on jätetty tarkastettavaksi vastaavalle opettajalle. Kypsyysnäyte 

tarkastetaan sekä äidinkielen että sisällön osalta. Kandidaatintutkielma jätetään tarkastetta-

vaksi kahtena kappaleena. Katso lisätietoja Hallintotieteellisten töiden kirjoitusohjeista. Opin-

tojakso järjestetään osittain Moodle-oppimisympäristössä ryhmätyöskentelynä. Huom! En-

simmäinen tapaaminen järjestetään jo 2. vuoden keväällä. 
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Aineopintojen menetelmät / pääaineet aluetiede, julkisjohtaminen  

sekä sosiaali- ja terveyshallintotiede 

 

 

Tutkimusmenetelmät  
Research Methods 

 

Koodi ja laajuus: HALL2024, 5 op 

Ajoitus: 3. vuoden syyslukukausi 2012. 

Edeltävät opinnot: Tilastotieteen johdantokurssi. 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskuntatieteellisen 

tutkimuksen menetelmälliset mahdollisuudet ja tuntee hallinnon tutkimuksessa yleisimmin 

käytettävät aineistotyypit. Menetelmäkokonaisuus muodostuu tämän jakson lisäksi edeltäväs-

tä Tilastotieteen johdantokurssista.  

Ydinaines: Opintojaksolla perehdytään tutkimuksen yleisiin kysymyksiin sekä erilaisiin laa-

dullisiin tutkimusotteisiin ja -menetelmiin, kuten tutkimushaastatteluun, systemaattiseen kir-

jallisuuskatsaukseen, tapaustutkimukseen, toimintatutkimukseen, ja dokumenttianalyysiin. 

Jaksoon kuuluvissa harjoituksessa perehdytään aineiston keruuseen, käsittelyyn ja analyysiin 

oman työn ja esimerkkien kautta.  

Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti. 

Kirjallisuus:  
1. Raatikainen: Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki 2004. 

2. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita Helsinki 2009 

3. Tuomi & Sarajärvi: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: 2009. 

Arviointi: Asteikolla 1–5 tai hylätty. 

 

 

Tilastollinen tietojenkäsittely SPSS  
Statistical Data Processing SPSS 

 

Koodi ja laajuus: STAT2100, 5 op 

Ajoitus: 3. opiskeluvuoden kevätlukukausi 2013. 

Edeltävät opinnot: Tietojenkäsittely/Tietokone työvälineenä, Tilastotieteen johdantokurssi 

sekä Tutkimusmenetelmät. 

Osaamistavoitteet: Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija osaa valita tilastollisen mene-

telmän havaintoaineiston analysointiin, osaa tilastollisen ohjelmiston käytön perusteet, osaa 

tulkita tilastollisten analyysien tuloksia ja osaa hyödyntää oppimiaan tietoja ja taitoja empiiri-

sen tutkimuksen teossa ja raportoinnissa. 

Sisältö: Havaintoaineiston tallennus, muuttujamuunnosten tekeminen, tilastollisen menetel-

män valinnan perusteet, tilastollisten analyysien suorittaminen tilastollista ohjelmistoa käyttä-

en ja tilastollisten analyysien tulosten tulkintaa ja raportointia. 

Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimateriaali sekä luennoilla ilmoitetut www-sivustot ja 

ohjelmisto-oppaat. 

Toteutustavat: Luennot 20 h ja harjoitukset 20 h. 

Suoritustavat: 1) Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja luennoille ja harjoitustyö TAI 2) 

tentti ja harjoitustyö. 

Arviointi: Suoritustapa 1): Hyväksytty/hylätty. Suoritustapa 2): Asteikolla 1–5 tai hylätty  

Vastuuopettaja: Christina Gustafsson. 

Vastuuorganisaatio: Teknillinen tiedekunta/Matemaattisten tieteiden yksikkö. 

Lisätiedot: Kevätlukukauden 2013 kurssilla käytetään SPSS-tilasto-ohjelmistoa, opetuskieli 

suomi. 

 


