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HTK & HTM - osaamistavoitteet 
 

Hallintotieteiden ydinosaamisalueita ovat hallinnon ja palveluiden järjestelmät, niiden 
johtaminen, oikeudellinen sääntely ja yhteiskunnan eri toimintojen kehittäminen. 
Opiskelemalla hallintotieteitä saa vankat perustiedot hallinnosta ja hyvinvointipalveluista sekä 
valmiudet toimia esimies- ja johtotehtävissä. Opinnot antavat hyvät valmiudet tieteellisen 
tiedon omaksumiseen, tuottamiseen ja hyödyntämiseen vaativissa asiantuntijatehtävissä. 
Opinnoissa saavutetaan myös työtehtävissä tarvittavat viestintä- ja kielitaidot, joita voi 
esimerkiksi sivuainevalinnoilla entisestään vahvistaa. 
 
Koulutamme hallinto-osaajia valtion, kuntien, kolmannen sektorin ja yritysten palvelukseen 
vastaamaan vaativista johtamis- ja hallintotehtävistä sekä hyvinvointipalveluiden tilaamisesta ja 
tuottamisesta. Vaasan hallintotieteiden tutkinnot ovat vakiinnuttaneet hyvän maineen ja 
tunnettuuden työmarkkinoilla. Koulutus on aloitettu Vaasassa jo vuonna 1983. Tutkinto 
tunnistetaan hyvin valtion virastoissa, kunnissa ja yrityksissä. Koulutuksen tutkimuksellisena 
perustana ovat hallintotieteet hallintoa ja julkista toimintaa tutkivina yhteiskuntatieteinä. 
 
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto laaja-alaisessa 
hallintotieteiden kandidaattiohjelmassa, jonka jälkeen jatketaan maisteriopinnoissa. Opintojen 
aikana valitaan opintosuunta neljästä vaihtoehdosta: aluetiede, julkisjohtaminen, julkisoikeus ja 
sosiaali- ja terveyshallintotiede. Opintosuunta merkitään tutkintotodistukseen. 

 
Vaasan yliopiston hallintotieteissä voi suorittaa seuraavat perustutkinnot: 

Alempi korkeakoulututkinto 180 op: 

 Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto / HTK 

 Bachelor of Administrative Sciences / B.Sc. (Admin.) 
 

Hallintotieteiden kandidaatin tutkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:  

1) tutkintoon kuuluvien pää- ja sivuaineiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien 
taikka koulutusohjelmaan kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset 
alan kehityksen seuraamiseen;  

2) valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin tai taiteellisen työn 
edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet;  

3) edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja elinikäiseen 
oppimiseen;  

4) edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä oman alansa tehtävissä ja 
kansainvälisessä yhteistyössä;  

5) riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja 
yhteistyöhön. 

 

Ylempi korkeakoulututkinto 120 op:  

 Hallintotieteiden maisterin tutkinto / HTM 

 Master of Administrative Sciences / M.Sc. (Admin.) 
 

Hallintotieteiden maisterin tutkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:  
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1) pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden 
perusteiden tuntemus taikka koulutusohjelmaan kuuluvien syventävien opintojen hyvä 
tuntemus;  

2) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edellytykset 
itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön;  

3) valmiudet toimia työelämässä oman alansa vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä 
ja kansainvälisessä yhteistyössä;  

4) valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen;  
5) hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja 

yhteistyöhön. 
 

Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot sisältävät kaikille yhteisiä opintoja, 
suunnan opintoja, viestintä- ja kieliopintoja sekä muita opintoja. Kandidaatin tutkintoon 
sisältyy myös liiketoimintaosaamis- ja kansainvälistymisosiot. Opiskelija voi omilla valinnoilla 
suunnata tutkintoaan eri alueille, kuten kauppatieteisiin, viestintään jne. Tutkintoihin 
sisällytettäviä opintoja voi suorittaa myös muissa yliopistoissa niin kotimaassa kuin monissa 
ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissa. Vaasan yliopisto tarjoaakin opiskelijoilleen erinomaiset 
mahdollisuudet lähteä opiskelijavaihtoon. 

 

 

Aluetieteen opintosuunta 

 
Aluetiede on soveltavaa maantiedettä, jossa tarkastellaan yhteiskunnan alueellista 
organisoitumista. Aluetieteen opetuksen ja tutkimuksen painopisteet ovat aluetalous, 
aluekehittäminen ja aluejohtaminen, ympäristö sekä paikallisuus ihmisten arkielämässä. 
Tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet toimia aluehallinnon asiantuntijatehtävissä.  
 

Aluetieteen opinnot antavat monipuolisen kuvan yhteiskunnan toimijoiden, ihmisten, yritysten 
ja julkisen sektorin organisaatioiden toiminnan alueellisista piirteistä, rakenteista ja niiden 
kehityksestä. Opintojen aikana tarkastellaan ympäristön ja yhteiskunnan välistä 
vuorovaikutusta. Lisäksi opinnot perehdyttävät opiskelijan alueellisen ja paikallisen 
kehittämisen teorioihin ja käytäntöihin, jotka ovat sovellettavissa muun muassa kuntien, 
maakuntien ja kansainvälisten organisaatioiden johtotehtävissä. 
 
Ydinaines ja osaamistavoitteet 
 

Opinnot koostuvat aluetaloudesta, aluekehittämisestä sekä alueellisesta näkökulmasta 
yhteiskuntaan, ympäristöön ja arkeen.  
 
Aluetieteen kandidaattiopinnot suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys 
aluetalouden rakenteista ja toiminnasta sekä aluekehittämisen järjestelmistä ja käytännöistä. 
Hän ymmärtää aluetieteellistä tutkimustietoa, digitaalisia suunnittelujärjestelmiä ja 
hallinnollisia dokumentteja. Hän osaa tuottaa suullisesti ja kirjallisesti yhteiskunnan 
alueelliseen ulottuvuuteen liittyviä sisältöjä. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa hallinnon ja 
yritysmaailman tehtävissä. 
 
Maisteriopinnot 

Aluetieteen maisteriopintoihin siirrytään hallintotieteiden kandidaatin, muun alan kandidaatin 
tai soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Aluetieteessä opiskellaan 
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aluetaloutta ja aluekehittämistä. Niiden kautta vaasalaiselle aluetieteelle on kehittynyt 
kansallisesti omaleimainen profiili. Aluetaloudessa käsitellään taloudellisten toimintojen ja 
julkisen hallinnon yksiköiden sijoittumista, yritysten ja organisaatioiden verkostoitumista, 
innovaatioprosesseja, innovaatioympäristöjä ja -järjestelmiä, globalisaation vaikutuksia sekä 
ympäristö- ja yritysnäkökulmien yhteensopivuutta. Aluekehittämisen opiskelussa keskitytään 
aluekehittämisen teoreettisiin lähestymistapoihin, aluekehittäjän ammatillisiin käytäntöihin 
sekä suunnittelu- ja arviointimenetelmiin. Aluetieteen maisteriopinnot sisältävät aluetalouden 
ja aluekehittämisen opintojaksojen lisäksi valinnaisia erityisaloja. 

Aluetieteessä voi erikoistua tietylle aluetalouden tai aluekehittämisen tehtäväalueelle. 
Erikoistuminen tapahtuu vaihtoehtoisten ja vapaasti valittavien opintojaksojen, 
sivuaineopintojen, pro gradu -tutkielman aihepiirin sekä työharjoittelun avulla.  

Osaamistavoitteet 
 
Aluetieteen maisteriopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle edellytykset työskennellä 
aluetalouden ja aluekehittämisen asiantuntijatehtävissä sekä kansallisessa että kansainvälisessä 
toimintaympäristössä. Aluetieteen maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt 
aluetieteen teorioihin, digitaalisiin suunnittelu- ja paikkatietojärjestelmiin, niiden 
soveltamiseen sekä aluekehittämisen ammatillisiin käytäntöihin. Opiskelijalla on tieteelliset, 
menetelmälliset ja käytännön valmiudet tuottaa aluetalouteen ja aluekehittämiseen liittyvää 
uutta tietoa. Hän hallitsee tutkivan oppimisen taidot. 
 
Opiskelijalla on valmiudet analysoida, mallintaa, selittää ja tulkita taloudellisten toimintojen 
alueellista vaihtelua ja aluetalouden rakenteita. Hän osaa soveltaa aluetieteellistä tietoa 
aluekehittämisen hankkeissa ja hallitsee tutkimustietoon tukeutuvan kehittämisen ja 
vuorovaikutuksen periaatteet. Opiskelija on lisäksi perehtynyt johonkin erikoisalaan, kuten 
maaseudun kehittämiseen, ympäristökysymyksiin, elinkeinojen ja yritysten kehittämiseen tai 
liikennejärjestelmiin.   
 
Oppiminen ja opetuksen järjestäminen  
 
Aluetieteen maisteriopetus järjestetään monimuotoperiaatteen mukaisesti. Opetus on 
opiskelijalähtöistä ja ongelmakeskeistä. Opiskelijalähtöistä oppimista edistävät esseiden 
kirjoittaminen, oppimispäiväkirjat, seminaarityöskentely, ryhmätyöt sekä kurssiarvioinnit. 
Opetuksessa tuetaan opiskelijoiden omatoimisuutta ja vastuun ottamista omasta opiskelusta. 
Tavoitteena on ongelmanratkaisu- ja ryhmätyötaitojen kehittyminen. Tutkielmavaiheessa 
sovelletaan opittua itsenäisesti. Apuna ovat opinnäytetyöskentelyä tukeva graduseminaari sekä 
henkilökohtainen ohjaus. 
 
Ammatilliset valmiudet ja työelämärelevanssi 
 
Aluetieteen opinnot tarjoavat monipuoliset tiedolliset ja taidolliset valmiudet, jotka vastaavat 
yhteiskunnan ja elinkeinoelämän nopeasti muuttuviin työtehtäviin. Opiskelijat osaavat soveltaa 
tieteellisen tutkimuksen tuloksia valitsemallaan uralla. Erikoistumista tietylle tehtäväalueelle 
voidaan syventää vaihtoehtoisten ja vapaasti valittavien opintojen, sivuaineopintojen ja pro 
gradu -tutkielman aiheen avulla. Opiskelijan työelämävalmiuksia kehittävät harjoittelu, 
vierailijaluennoitsijat, simulaatiot, työpaikkavierailut, ekskursiot sekä aluekehittämisen 
projektityö.  
 
Aluetieteestä valmistuneet toimivat asiantuntija- ja johtotehtävissä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat 



4.4.18 

tutkimus-, suunnittelu- ja projektitehtävät kunnissa, maakuntien liitoissa, ympäristöhallinnossa 
ja valtion keskushallinnossa. Aluetieteilijöille sopivia asiantuntijatehtäviä on myös 
elinkeinoelämän organisaatioissa, palvelu- ja matkailualan yrityksissä sekä kansainvälisissä 
järjestöissä. Aluetieteilijät sijoittuvat myös maaseudun kehittämistehtäviin ja 
kansalaisjärjestöihin.  
 
Aluetieteilijät työllistyvät kuntien, maakuntien ja valtion palvelukseen, mutta myös EU:n 
komissio ja muut kansainväliset organisaatiot ovat mahdollisia työnantajia, samoin kaupan, 
liikenteen ja matkailualan yritykset.  

 
 
 

Julkisjohtamisen opintosuunta 

 
Julkisjohtamisen aineopinnoissa painottuvat esimiestyön, johtamisen ja hallintotyön 
perusvalmiudet ja taidot. Erityisesti opiskelija osaa hallita erilaisia muutostilanteita, tunnistaa ja 
etsiä ratkaisuja johtamisen eettisiin haasteisiin sekä löytää keinoja tehokkaaseen toimintaan 
kansainvälisissä toimintaympäristöissä äidinkielellään ja englanniksi. Opiskelija osaa soveltaa 
itsenäisesti kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusotteita, sekä analysoida kansallisia ja 
kansainvälisiä aineistoja. Muiden maiden käytäntöjen, johtamistapojen ja kulttuurien oppimista 
opiskelijat voivat tukea hyvien opiskelijavaihtomahdollisuuksien ja oppiaineen kansainvälisten 
verkostojen kautta. Julkisjohtamisessa hyödynnetään laajasti opiskelijan omaan vastuunottoon, 
omatoimisuuteen ja tiimeissä toimimiseen valmentavia oppimismenetelmiä.  

Ydinaines ja osaamistavoitteet 

Julkisjohtamisen opintojen ydinsisällöt muodostavat palvelujen kehittäminen ja 
kumppanuuksien johtaminen, päätöksenteko, eettinen johtajuus, toimiminen kansainvälisissä 
ja eri kulttuureista koostuvissa työyhteisöissä, esimiehenä toimiminen, talous- ja 
henkilöstöosaaminen sekä organisaatioiden ja tiimien rakentaminen. Opintojen myötä hallitset 
monipuoliset tavat tuottaa tutkimustietoa ja osaat kerätä luotettavilla, innovatiivisilla ja 
moderneilla tavoilla kehittämis- ja johtamistyössä tarvittavaa tietoa. 

Opinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja kykenee kriittisesti arvioimaan johtamisen ja 
johtajuuden mahdollisuuksia, rajoitteita, ongelmia ja ongelmanratkaisuja. Hänellä on erityistä 
ymmärrystä johtamisen etiikkaan liittyvistä kompleksisista haasteista ja niiden ratkaisemisesta. 
Hän osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön esimerkiksi hyödyntämällä tieteellisen tutkimuksen 
menetelmiä ongelmanratkaisuun. Opiskelijan sisältöosaaminen ja kielten ja 
kulttuurientuntemus riittää hyvin menestykselliseen toimintaan kansainvälisessä 
toimintaympäristössä, joissa työkielenä on usein englanti. 

Maisteriopinnot 

Julkisjohtamisen maisteriopinnoissa perehdytään julkisen johtamisen erityiskysymyksiin, kuten 
esimiestyöhön, johtajuuteen ja johtamisen etiikkaan muuttuvassa yhteiskunnassa. Opiskelijat 
saavat valmiudet käyttää tieteellisen tutkimuksen tuloksia ja kykenevät soveltamaan näitä 
käytännön työelämässä. Opinnoissa lomittuvat sekä suomen että englannin kieli, mikä antaa 
hyvät mahdollisuudet toimia kansainvälistyvissä asiantuntijatehtävissä. Uudet 
opetusmenetelmät tukevat opiskelijoiden omatoimisuutta ja vastuunottoa omasta 
opiskelustaan. Johtamisosaamisensa profiilin opiskelija rakentaa omien valintojen myötä, kuten 
pro gradu -tutkielman aiheenvalinnan, työharjoittelun tai kansainvälisten vaihto-opintojen 
kautta.  
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Julkisjohtamisen maisteriopinnot koostuvat seuraavista pääteemoista: johtaminen ja 
päätöksenteko, strateginen johtaminen, julkinen talous, kansainvälinen toiminta sekä hallinnon 
ja johtamisen etiikka.   
 
Ammatilliset valmiudet ja työelämärelevanssi 
 

Julkisjohtamisen opintojen suorittaminen antaa mahdollisuuden sijoittua valtion, kuntien ja 
muiden julkisten organisaatioiden hallintotehtäviin ja edetä niissä kokemuksen karttuessa 
esimies- ja johtamisasemaan. Jatkuvasti kasvava osuus valmistuneista sijoittuu yksityisen 
sektorin (voittoa tuottamattomat organisaatiot ja yritykset) vastaaviin tehtäviin. Esimies- ja 
johtamistehtävien ohella monet työskentelevät erilaisten organisaatioiden vaativaa 
asiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi hallintopäällikkö, 
henkilöstöjohtaja, ylitarkastaja, neuvotteleva virkamies, kehittämispäällikkö, erityisasiantuntija 
ja kunnanjohtaja.   

 
 
 

Julkisoikeuden opintosuunta 

 
Julkisoikeuden aineopinnoissa 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, julkistalouden juridisiin kysymyksiin, henkilöstöoikeuteen ja 
sosiaalioikeuteen tai ympäristöoikeuteen. Opintojaksojen sisällä huomioidaan myös 
kansainväliset ja eurooppaoikeudelliset vaikutukset. 

Osaamistavoitteet 

Julkisoikeuden suunnan opinnot suoritettuaan opiskelija osaa arvioida julkista toimintaa 
oikeudellisesta näkökulmasta ja tuntee yksilön lakiin perustuvat oikeudet ja julkisen vallan 
velvollisuudet. Koska julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin, ohjelma antaa hyvät 
lähtökohdat erityisesti valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen hallinnollisissa tehtävissä 
toimimiseen. Julkisen toiminnan oikeudellisten reunaehtojen ymmärtämisestä on erityistä 
hyötyä myös niille yksityisen ja kolmannen sektorin tehtäviin hakeutuville, jotka työn luonteen 
vuoksi toimivat julkisen sektorin rajapinnassa (esim. sote -palvelutuotannossa). Keskeisenä 
tavoitteena on hyvän hallinnon oikeudellisten reunaehtojen tunnistaminen. 

Ydinaines 

Ohjelman ydinaineksia ovat ensinnäkin hallinnolliselle päätöksenteolle asetettavat hallinnon 
menettelyä ja harkintavallan käyttöä koskevat oikeudelliset vaatimukset sekä päätöksentekijän 
vastuu. Perus- ja ihmisoikeudet ja niiden vaikutukset julkisessa toiminnassa ovat toinen 
merkittävä kokonaisuus julkisoikeuden ytimessä. 

Työelämärelevanssi 

Julkisoikeuden kandidaattiohjelman suoritettuaan hallintotieteiden kandidaatit sijoittuvat 
sellaisiin julkisten organisaatioiden asiantuntijatehtäviin, joissa muun hallinnollisen osaamisen 
lisäksi tarvitaan erikoistunutta oikeudellista osaamista. 

Maisteriopinnot 
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Maisterin tutkinnossa syvennetään ja laajennetaan julkisoikeuden osaamista sekä perehdytään 
tarkemmin oppiaineen tutkimusaloihin ja niiden metodeihin. Julkisoikeuden maisteriopinnot 
suoritettuaan opiskelija on erityisesti perehtynyt eurooppaoikeuden asettamiin haasteisiin 
modernille hallinnolle. Hän osaa analysoida ja ratkaista hallinnollisia kysymyksiä 
oikeudellisesta näkökulmasta ja tuntee hallinnollisen toiminnan ja julkisen johtamisen 
oikeudelliset rajat ja mahdollisuudet. Opiskelija hallitsee oikeustieteen metodit. 
 
Osaamistavoitteet 
 
Maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida syvällisesti julkisessa toiminnassa 
keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä. Opiskelija osaa yhdistää oikeudellisen osaamisen käytäntöön 
ja saa siten hyvät valmiudet julkisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä toimimiseen. 
 
Opiskelija tuntee oikeudellisen tutkimuksen teoriat ja metodologian ja saavuttaa valmiudet 
harjoittaa tieteellisiä jatko-opintoja.  Opiskelija saa valmiudet tarkastella oikeudellisia ongelmia 
ja ratkaisuja myös eurooppalaisessa kontekstissa. 
 
Ydinaines 
 
Ohjelman ydinaineksia ovat hallinto-oikeuden, henkilöstöoikeuden ja eurooppaoikeuden 
keskeiset kysymykset sekä tutkimukselliset valmiudet. 
 
Työelämärelevanssi 
 
Julkisoikeuden maisteriopinnot antavat hyvät valmiudet toimia julkisen hallinnon arvostetuissa 
akateemisissa asiantuntijatehtävissä. Tehtäväkuvia voivat olla esimerkiksi lainvalmisteluun 
liittyvät suunnittelutehtävät eri ministeriöissä sekä johto- ja asiantuntijatehtävät ministeriöissä, 
aluehallinnossa ja kunnallishallinnossa. Nimikkeinä voivat olla esimerkiksi henkilöstöjohtaja ja 
-päällikkö, kunnanjohtaja, hallintojohtaja/-päällikkö, ylitarkastaja tai julkisten hankintojen 
hankintapäällikkö/-suunnittelija. 
 
 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opintosuunta 

 
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opinnoissa otetaan monipuoliseen tarkasteluun 
hyvinvointiyhteiskunnan ja sen organisaatioiden toiminta, palvelut ja johtaminen painottaen 
sosiaali- ja terveysalan yhteistyötä ja tulevaisuuden haasteita. Opinnot vahvistavat 
opiskelijoiden ymmärrystä hyvinvointijärjestelmien kohtaamista vaateista ja 
kehittämistarpeista. Tavoitteena on ymmärtää, millainen rooli hyvinvointijärjestelmillä on 
yhteiskunnassa kokonaisuutena. Tähän pyritään opiskelemalla palvelujärjestelmien toimintaa ja 
johtamista, kansalaisten osallistumisen mahdollisuuksia sekä taloutta ja yrittäjyyttä. Lisäksi 
oppiaineen erityisteemoissa syvennytään kansainvälisesti ja kansallisesti ajankohtaisiin 
ilmiöihin. Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät perustiedot ja osaaminen siten, 
että heillä on edellytykset työskennellä erilaisten organisaatioiden monipuolisissa tehtävissä.  

Osaamistavoitteet 
 
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opinnot suoritettuaan opiskelija osaa  

 tulkita sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen, toteuttamiseen ja johtamiseen 
liittyviä erityiskysymyksiä, 
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 analysoida ja arvioida suomalaisen yhteiskunnan erityispiirteitä tarkastelemalla 
hyvinvointipalvelujen laajoja kokonaisuuksia ja niiden yhteyttä muihin 
palvelusektoreihin kansallisesti ja kansainvälisesti, 

 vertailla hyvinvointiyhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia ja tulevaisuuden haasteita. 
 
Ydinaines 
 
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opinnot koostuvat neljästä pääteemasta, joita ovat 
johtaminen, hyvinvointiyhteiskunnan kompleksisuus, organisaatioiden toiminta ja kansalaisten 
osallistuminen.  
 

Työelämärelevanssi 

Tavoitteena on, että kandidaatin tutkinnon suorittaneet opiskelijat ymmärtävät sosiaali- ja 
terveysalan sekä hyvinvointiyhteiskunnan toiminnan kokonaisuuden, sisällön ja menettelytavat. 
Lisäksi he osaavat tulkita ja soveltaa hyvinvointijärjestelmän, sosiaali- ja terveysjohtamisen ja 
palvelutuotannon ajankohtaisia kysymyksiä käytännön toimintaan.  

Kandidaattiohjelman suoritettuaan hallintotieteiden kandidaatit sijoittuvat sosiaali- ja 
terveysalan sekä julkisten, yksityisten ja vapaaehtoissektorin erilaisten ja eri tehtäviä 
suorittavien organisaatioiden asiantuntijatehtäviin.  

Maisteriopinnot 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opetus ja tutkimus analysoi hyvinvointiyhteiskuntaa sekä 
sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä yhteiskuntatieteellisten menetelmien ja oppien varassa. 
Opinnot syventävät opiskelijoiden ymmärrystä hyvinvointijärjestelmistä ja niiden 
toimintaympäristöistä, joissa vallitsevana elementtinä on muutos ja erilaisten ilmiöiden vahva 
yhteenkietoutuminen. Tarkastelemme esimerkiksi yhteenkietoutumisen mukanaan tuomaa 
kompleksisuutta ja organisaatioiden pirullisia ongelmia käyttäen apuna sekä kansallisia että 
kansainvälisiä kokemuksia. Tavoitteena on vahvistaa ymmärrystä hyvinvointijärjestelmän 
tehtävistä ja antaa välineitä, joiden varassa opiskelijoilla on hyvät valmiudet työskennellä 
hyvinvointialojen vaativalla ja monitulkintaisella saralla sekä julkisella, yksityisellä että 
vapaaehtoissektorilla. 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen syventävät opinnot koostuvat teemoista, joissa otetaan 
haltuun ajankohtaiset ja työelämän kannalta merkittävät asiat kuten johtamismallit, 
demokratiainnovaatiot tai uudet tavat ymmärtää yhteiskunnan kokonaisturvallisuus. 
Tavoitteena on antaa opiskelijoille erinomaiset valmiudet hyvinvointijärjestelmien ja niiden 
palvelujen monipuoliseen kehittämiseen ja johtamiseen. Opinnot tuottavat kyvyn tunnistaa ja 
reagoida yhteiskunnan hyvinvoinnin kasvaviin haasteisiin.  

Oppiaineessa on jatkuvasti panostettu uusien ja monipuolisten opetusmenetelmien 
soveltamiseen, joissa korostuu vuorovaikutus ja opiskelijoiden omatoimisuus. Sosiaali- ja 
terveyshallintotieteen maisteriopiskelijat toimivat aidosti osana tutkimusyhteisöä. Oppiaineen 
laajat työelämäyhteydet näkyvät niin tutkimuksessa kuin opetuksessa.  

Työllistyminen 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopinnot mahdollistavat sijoittumisen julkisten, 
yksityisten ja vapaaehtoissektorin organisaatioiden monipuolisiin ja vaativiin asiantuntija- ja 
johtamistehtäviin. Valmistuneiden tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi perusturvajohtaja, 
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toiminnanjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kehittämispäällikkö, yrittäjä, talousjohtaja, 
osastonhoitaja, ylihoitaja ja projektipäällikkö. 


