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Hallintotieteiden kandidaattiohjelma (180 op)
Hallintotieteiden perusopinnot 30 op:
 HTK1100 Aluetieteen perusteet 6 op
 HTK1200 Julkinen johtaminen 6 op
 HTK1300 Julkisen toiminnan oikeudelliset erityispiirteet 6 op
 HTK1400 Hyvinvoiva yhteiskunta 6 op
 HTK1500 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 6 op
Yhteinen aineopintojakso 5 op:
 HTK2600 Julkisen taloushallinnon perusteet 5 op
Aluetieteen opintosuunta 20 op:
 HTK2101 Kaupunkikehitys ja liikennejärjestelmät 5 op
 HTK2102 Aluekehittämisen pelikenttä 5 op
 HTK2103 Aluekehittämisen simulaatiokurssi 5 op
 Erityisteema á 5 op: HTK2111 Globalization and Geography of Enterprise / HTK2112
Geopolitiikka ja globaalit tilasuhteet / HTK2113 Luonto, yhteiskunta ja
ympäristönsuojelu / HTK2114 Utopiatutkimus aluetieteessä / HTK2115 Kulttuuri, väestö
ja hallinta
Julkisjohtamisen opintosuunta 20 op:
 HTK2201 Esimiestyö ja johtajuus 5 op
 HTK2202 Organisaatioiden ja prosessien rakentaminen 5 op
 HTK2203 Uudistuvan työn johtaminen 5 op
 HTK2204 Moderni muutosjohtaminen 5 op
Julkisoikeuden opintosuunta 21 op:
 HTK2301 Yleishallinto-oikeus 5 op
 HTK2302 Kunnallisoikeus 5 op
 HTK2303 Henkilöstöoikeus 6 op
 HTK2304 Perus- ja ihmisoikeudet 5 op
Vapaasti valittavat: HTK2311 Ympäristö- ja energiaoikeus 6 op / HTK2312 Sosiaali- ja terveysoikeus 6
op / HTK2313 Hyvän virkakielen harjoituskurssi 2 op / HTK2314 Julkisten varojen tehokas käyttö 5 op

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opintosuunta 20 op:
 HTK2401 Osallisuus hyvinvointiyhteiskunnassa 5 op
 HTK2402 Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5 op
 HTK2403 Hankintaosaaminen ja yrittäjyys 5 op
 Erityisteema á 5 op: HTK2411 Hyvinvointipalveluiden eettiset haasteet 5 op / HTK2412
Hyvinvoinnin tekijät ja työelämän muutos 5 op / HTK2413 Sosiaali- ja terveydenhuollon
digitalisaatio 5 op / HTK2414 Global Health Governance 5 op
Menetelmäopinnot 6–10 op:
 Aluetiede, julkisjohtaminen & sosiaali- ja terveyshallintotiede:
o HTK2601 Tutkimusmenetelmät 5 op
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o STAT2100 Tilastollinen tietojenkäsittely SPSS 5 op
 Julkisoikeus:
o HTK2602 Oikeusteoria ja metodianalyysi 5 op
o HTK2603 Oikeudellisen tiedon haku 1 op
Opinnäyte 11 op:
 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma yht. 10 op
 OPIS0004 Tiedonhankintataidot 2 1 op

Viestintä- ja kieliopinnot 15 op:
 Äidinkieli 5 op
 Toinen kotimainen kieli 5 op
 Vieras kieli 5 op
Orientoivat opinnot, yleisopinnot 27 op:
 OPIS0017 HOPS 1 op
 OPIS0006 Johdatus yliopisto-opiskeluun 2 op
 OPIS0002 Tiedonhankintataidot 1 1 op
 STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op
 TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op
 Liiketoimintaosaaminen 5 op
 Kansainvälistymisopinnot 10 op
Sivuaineopinnot 2 x 25 op:
 Sivuaine/opintokokonaisuus 2 x 25 op
Muita opintoja 12–15 op, jotta 180 op tulee täyteen
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Opintojaksokuvaukset
Opintojakson opetuskieli on suomi, ellei kurssikuvauksessa toisin ilmoiteta.

Hallintotieteiden perusopinnot 30 op:






HTK1100 Aluetieteen perusteet 6 op
HTK1200 Julkinen johtaminen 6 op
HTK1300 Julkisen toiminnan oikeudelliset erityispiirteet 6 op
HTK1400 Hyvinvoiva yhteiskunta 6 op
HTK1500 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 6 op

Kaikille yhteinen aineopintojakso:

 HTK2600 Julkisen taloushallinnon perusteet 5 op

Aluetieteen perusteet

Introduction to Regional Studies

Koodi ja laajuus: HTK1100, 6 op
Ajoitus: 1. vuosi.
Osaamistavoite: Hallintomaantieteellisen ajattelutavan omaksuminen. Opiskelija ymmärtää
yhteiskunnan alueellisen ja tilallisen järjestyksen merkityksen hallinnon ja yritysten
päätöksenteossa.
Ydinaines: Yhteiskunnan alueelliseen organisoitumiseen liittyvät prosessit ja teoriat.
Aluetalouden dynamiikka, toiminta sekä maantieteen peruskäsitteet.
Kirjallisuus:
1. Jones: Human Geography. The Basics. Routledge. 2012.
Opetus: Luennot 16 h ja pakolliset harjoitukset 5 h.
Suoritustapa: Luentoihin, kirjallisuuteen ja harjoituksiin perustuva tentti.
Arviointi: Tentti 1-5 tai hylätty.
Vastuuopettajat: Yliopistonlehtori Ilkka Luoto ja tohtorikoulutettavat Mikko Karhu ja N.N.
Julkinen johtaminen
Public Management

Koodi ja laajuus: HTK1200, 6 op
Ajoitus: Syyslukukausi.
Osaamistavoitteet: Opiskelija omaa perusvalmiudet ymmärtää julkisten organisaatioiden
johtamismalleja ja -tapoja. Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva julkisen johtamisen
reformien ja uudistamistapojen keskeisistä piirteistä ja painotuksista.
Ydinaines: Opintojaksolla perehdytään julkiseen johtamiseen ja hallintoon osana yhteiskuntaa
sekä julkisjohtamisen teorioihin ja malleihin ja julkisen johtamisen reformeihin.
Kirjallisuus:
1. Salminen: Julkisen toiminnan johtaminen: Hallintotieteen perusteet. Helsinki 2008 tai
uudempi.
2. Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit ja dokumentit.
Opetus: Luennot max 12 h ja itsenäinen opiskelu.
Suoritustapa: Kirjallisuuden ja luentojen tenttiminen
Arviointi: Tentti 1-5 tai hylätty.
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Vastuuhenkilö: N.N.
Julkisen toiminnan oikeudelliset erityispiirteet
Legal Framework for Public Action

Koodi ja laajuus: HTK1300, 6 op
Ajoitus: Syyslukukausi.
Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää oikeudellisen ajattelun lähtökohdat ja hahmottaa
keskeiset oikeudelliset reunaehdot ja erityispiirteet julkisessa toiminnassa.
Ydinaines: 1) Julkisoikeus Suomen oikeusjärjestyksessä, 2) hallinto-oikeuden,
valtiosääntöoikeuden ja eurooppaoikeuden peruslähtökohdat ja merkitys julkisessa
toiminnassa, 3) julkinen valta ja vastuu.
Opetusmenetelmät: Luennot max 15 h, itsenäistä opiskelua/ryhmätyö.
Kirjallisuus:
1. Husa & Pohjolainen: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet, 2014. (E-kirja saatavilla
verkkokirjahyllyssä)
2. Raitio: Oikeusvaltion ääriviivat, 2017. (E-kirja saatavilla verkkokirjahyllyssä).
Suoritustapa: Luennot, ryhmätyö ja tentti.
Arviointi: 1–5 / hylätty.
Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori.
Hyvinvoiva yhteiskunta
Society and Welfare

Koodi ja laajuus: HTK1400, 6 op
Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää hyvinvointiyhteiskunnan toimintaperiaatteet sekä
hyvinvointipalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvän monitulkintaisuuden.
Ydinaines: Opintojaksolla tarkastellaan hyvinvointiyhteiskunnan poliittis-hallinnollista
kehitystä, hyvinvointipalveluja tuottavien organisaatioiden toimintaa ja johtamista sekä
asiakkaiden roolia osana palvelujärjestelmää ja sen uudistamista.
Suoritustapa: Luentoihin, kirjallisuuteen ja muuhun materiaaliin perustuva tentti tai
vaihtoehtoisesti essee.
Opetus: Luennot ja harjoitukset enintään 25 tuntia.
Kirjallisuus:
1. Saari (toim.) (2017). Sosiaaliturvariippuvuus: Sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa?
Tampere: Tampere University Press. 2017. (Saatavilla:
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/100775/Saari_Sosiaaliturvariippuvuus.pd
f?sequence=1&isAllowed=y)
2. Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit ja dokumentit.
Arviointi: Tentti asteikolla 1–5 tai hylätty. Esseet arvioidaan asteikolla
hyväksytty/kehitettävä/hylätty.
Vastuuopettajat: NN.
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia
Ethics and Political Philosophy

Koodi ja laajuus: HTK1500, 6 op
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Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee etiikan ja
yhteiskuntafilosofian historiaa, peruskäsitteitä ja ongelmia sekä keskeisiä suuntauksia ja
teorioita.
Suoritustapa: Luentokurssin (20 h) ja siihen liittyvän oheiskirjallisuuden kuulustelu tai
kirjallisuuskuulustelu.
Luentokurssin oheiskirjallisuus:
1. J. Pietarinen & S. Poutanen, Etiikan teorioita.
2. M. Häyry, Ihannevaltio: historiallinen johdatus yhteiskuntafilosofiaan.
3. J. Rachels, The Elements of Moral Philosophy.
Kirjallisuuskuulustelu:
1. Luentokurssin oheiskirjallisuus sekä S. Blackburn, Being Good: A Short Introduction to
Ethics.
Arviointi: 1–5 tai hylätty.
Vastuuopettaja: Filosofian professori.

Julkisen taloushallinnon perusteet
Introduction to Financial Management

Koodi ja laajuus: HTK2600, 5 op
Ajoitus: 2. vuosi.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää Suomen julkistalouden
systematiikan ja taloushallinnon perusteet.
Ydinaines: Opintojaksolla perehdytään talousjohtamisen keskeisiin normeihin, käsitteisiin ja
tunnuslukuihin sekä taloussuunnitteluun, talouden seurantajärjestelmään ja valvontaan.
Kirjallisuus:
1. Raudasoja & Johansson: Esimies talouden johtajana julkishallinnossa. Helsinki 2009.
2. Kuntaliitto: Kuntatalous – monen muuttujan summa. Helsinki 2012. 3. uudistettu
painos.
3. Valtiovarainministeriö: Tulosohjauksen käsikirja (soveltuvin osin). Helsinki 2005.
(Löytyy verkosta otsikolla ”Tulosohjauksen käsikirja”:
http://vm.fi/hallintopolitiikka/ohjausjarjestelmat/tulosohjaus) ja/tai luennoitsijan
ilmoittamat artikkelit.
Opetus: Luennot max 16 h.
Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. Mahdollinen vierailijaluento
suoritetaan oppimispäiväkirjalla.
Arviointi: Tentti 1–5 tai hylätty.
Vastuuopettajat: Professori/yliopistonlehtori.
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Aluetieteen opintosuunta (20 op)





HTK2101 Kaupunkikehitys ja liikennejärjestelmät 5 op
HTK2102 Aluekehittämisen pelikenttä 5 op
HTK2103 Aluekehittämisen simulaatiokurssi 5 op
Erityisteema, valitaan yksi jakso (á 5 op):
o HTK2111 Globalization and Geography of Enterprise 5 op
o HTK2112 Geopolitiikka ja globaalit tilasuhteet 5 op
o HTK2113 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu 5 op
o HTK2114 Utopiatutkimus aluetieteessä 5 op
o HTK2115 Kulttuuri, väestö ja hallinta 5 op

Kaupunkikehitys ja liikennejärjestelmät
Urban Development and Transport Systems

Koodi ja laajuus: HTK2101, 5 op
Ajoitus: Kevätlukukausi.
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,
liikennejärjestelmät, liikenneväylät ja -verkot, logistiikka, merikuljetukset.
Oheiskirjallisuus:
1. Hall & Barrett: Urban Geography. 4th edition. 2012.
2. Rodrigue, Comtois & Slack: The Geography of Transport Systems. 2017.
3. Opettajan antama ajankohtainen materiaali.
Opetus: Luennot 18 h ja harjoitukset 8 h.
Suoritustapa: Harjoitukset ja essee.
Arviointi: Harjoitusraportti: hyväksytty tai hylätty. Essee: 1–5 tai hylätty.
Vastuuopettaja: Professori Seija Virkkala.
Lisätietoja: Opintojakso järjestetään joka toinen lukuvuosi.
Aluekehittämisen pelikenttä
Regional Development as a Playing Field

Koodi ja laajuus: HTK2102, 5 op
Ajoitus: Syyslukukausi.
Osaamistavoite: Opiskelija tunnistaa aluekehittämisen roolin osana yhteiskunnallista
päätöksentekoa.
Ydinaines: Aluekehittämisen toimijat, osa-alueet ja menettelytavat. Aluekehittämisen
hallinnollinen järjestelmä.
Kirjallisuus:
1.
Opettajan ilmoittamat aineistot.
Opetus: Luennot max 14 h.
Suoritustapa: Tentti.
Arviointi: 1–5 tai hylätty.
Vastuuopettaja: Tutkijatohtori Niklas Lundström
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Aluekehittämisen simulaatiokurssi
Simulation of Regional Development

Koodi ja laajuus: HTK2103, 5 op
Ajoitus: Kevätlukukausi.
Osaamistavoite: Opiskelija tuntee erilaiset aluekehittämisen menetelmät ja
aluekehittämiseen liittyvät ammatilliset käytännöt mukaan lukien digitaalisen suunnittelun ja
osallistumisen perusteet. Opiskelija perehtyy asiantuntijatehtävien tiedolliseen, taidolliseen ja
eettiseen perustaan.
Ydinaines: Aluekehittämisen menetelmät ja aluekehittäjän ammatilliset valmiudet sekä
tyypilliset työtehtävät. Asiantuntijaksi kasvaminen.
Opetus: Luennot ja maakuntasimulaatio, enintään 20 h.
Suoritustapa: Ryhmätyöt ja simulaatiopäiväkirja.
Arviointi: 1–5 tai hylätty.
Vastuuopettajat: Yliopistonlehtori Ilkka Luoto ja tutkijatohtori Niklas Lundström.
Valinnaiset aluetieteen erityisteemat, valitaan yksi jakso seuraavista:
Globalization and Geography of Enterprise
Code and credits: HTK2111, 5 ECTS
Time: Autumn.
Learning outcomes: Student understands the role of geography in the globalization process
of the enterprises and the interconnectedness within the global economy. Student can identify
the mechanisms of globalization processes and their outcome.
Core content: Geography of global economy, transnational corporations, global production
networks, regional cluster development, geographies of innovation, local economic
development, environmental impacts of global production networks, winners and losers of the
global economy, global governance.
Literature:
1.
Dicken: Global Shift. Mapping the Changing Contours of the World Economy. 7th
edition. 2015.
Teaching methods: Introduction lectures max 6 h, exam.
Language: English
Completion of the course: Exam based on literature.
Grading: On a scale of 1-5/fail
Contact person: Professor Seija Virkkala.
Geopolitiikka ja globaalit tilasuhteet

Geopolitics and Spatial Relations on a Global Level

Koodi ja laajuus: HTK2112, 5 op
Ajoitus: Syys- ja kevätlukukaudet.
Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa poliittisten ja alueellisten prosessien
yhteenkietoutumisen, tuntee geopolitiikan kehityslinjat ja omaksuu alan keskeiset käsitteet.
Opiskelija ymmärtää Euroopan unionin ja Suomen tilasuhteiden perusulottuvuudet ja osaa
analysoida ja soveltaa oppimaansa ajankohtaisten aiheiden tarkastelussa.
7
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Kirjallisuus: Opettajan verkossa ilmoittama aineisto.
Opetus: Ympärivuotinen verkkokurssi, joka suoritetaan annetut tehtävät tekemällä.
Arviointi: 1–5 tai hylätty.
Vastuuopettaja: Projektitutkija Antti Mäenpää.
Lisätietoja: Opintojakso on valinnainen. Kurssille voi koska tahansa osallistua ja suorituksia
arvioidaan aina kuukauden alussa opiskelijan ilmoituksesta. Kurssi löytyy tarkempine ohjeineen
Moodlesta ja sen salasana on: pallopeli.
HUOM! Ao. opintojaksoa ei järjestetä lkv 2018-19. Hallarit- sähköpostilistalla
ilmoitetaan, mikäli kevään 2019 aikana pidetään rästitentti tms. muu mahdollinen
tapa suorittaa jakso.
Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu
Environment and Society

Koodi ja laajuus: HTK2113, 5 op
Ajoitus: Syys- ja kevätlukukaudet.
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ihmistoiminnan ympäristövaikutukset. Hän tunnistaa,
miten julkinen valta ja yritykset ottavat ympäristönäkökulmat huomioon ja osaa arvioida niiden
toiminnan ympäristövaikutuksia. Opiskelija ymmärtää ja hallitsee keskeiset ympäristönsuojelun
käsitteet.
Kirjallisuus: Opettajan verkossa ilmoittama aineisto.
Opetus: Ympärivuotinen kurssi, joka suoritetaan kirjatenttinä.
Arviointi: 1–5 tai hylätty.
Vastuuopettaja: Tohtorikoulutettava N.N.
Lisätietoja: Opintojakso on valinnainen. Kurssille voi osallistua milloin tahansa lukuvuoden
aikana ja suorittaa sen Exam-tenttinä opiskelijan valitsemana ajankohtana. Kurssi löytyy
tarkempine ohjeineen Moodlesta ja sen salasana: ymparisto.
Utopiatutkimus aluetieteessä

Fiction and Utopias in Regional Studies

Koodi ja laajuus: HTK2114, 5 op
Ajoitus: Syys- ja kevätlukukaudet.
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu kirjallisuuden maantieteeseen (literary geography)
sekä utopiatutkimukseen soveltuvin osin. Hän oppii utopiatutkimuksen keskeiset käsitteet ja
fiktiivisyyden merkityksen aluekehittämisessä. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää esimerkiksi
median ja kirjallisuuden tahdistamaa kuvitteellisen ja todellisen välistä vuoropuhelua.
Kirjallisuus: Opettajan verkossa ilmoittama aineisto.
Opetus: Ympärivuotinen kurssi, joka suoritetaan tenttimällä.
Arviointi: 1–5 tai hylätty.
Vastuuopettaja: Tohtorikoulutettava Mikko Karhu.
Lisätietoja: Opintojakso on valinnainen. Kurssille voi osallistua milloin tahansa lukuvuoden
aikana ja suorittaa sen Exam-tenttinä opiskelijan valitsemana ajankohtana. Kurssi löytyy
tarkempine ohjeineen Moodlesta ja sen salasana on: utopus.
Kulttuuri, väestö ja hallinta

Culture, Population and Governance
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Koodi ja laajuus: HTK2115, 5 op
Ajoitus: Kevätlukukausi.
Osaamistavoite: Opiskelija tuntee väestömuutoksen osatekijät sekä väestömaantieteen
perinteiset ja uudet painotukset. Opiskelija perehtyy kulttuurisen maantieteen tyypillisiin
tutkimuskohteisiin, kuten kansalaisuuden ja osallisuuden määritelmiin, politiikkaan, kieleen
sekä populaarikulttuurin ilmentymiin. Opiskelija osaa tulkita ja sanoittaa kulttuurisia ilmiöitä
alueiden ja paikkojen kautta.
Ydinaines: Väestöliikkeiden maantieteelliset ilmentymät ja väestömuutoksen osatekijät.
Kulttuuriset ilmiöt ja niiden tulkinta.
Oheiskirjallisuus:
1. Domosh et al: The Human Mosaic. 2010
2. Opettajan ilmoittama aineisto.
Opetus: Johdantoluento max 6 h.
Suoritustapa: Essee.
Arviointi: 1–5 tai hylätty.
Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Ilkka Luoto.
Lisätiedot: Opintojakso on valinnainen.

Julkisjohtamisen opintosuunta 20 op:





HTK2201 Esimiestyö ja johtajuus 5 op
HTK2202 Organisaatioiden ja prosessien rakentaminen 5 op
HTK2203 Uudistuvan työn johtaminen 5 op
HTK2204 Moderni muutosjohtaminen 5 op

Esimiestyö ja johtajuus

Executive Functions and Leadership

Koodi ja laajuus: HTK2201, 5 op
Ajoitus: Syys- tai kevätlukukausi.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää esimiehen vastuut ja
roolit työyhteisön hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden johtamisessa. Opiskelija tunnistaa
tärkeimmät esimiestehtävät ja niihin liittyvät osaamisalueet sekä esimiehen keinot johtaa
työyhteisöä.
Ydinaines: Opintojaksolla perehdytään esimiestyön merkitykseen ja johtamisvastuisiin
työyhteisön vuorovaikutustilanteissa, tuoreisiin johtajuuden malleihin sekä hyvän esimiehen
kompetensseihin.
Kirjallisuus:
1. Järvinen: Onnistu esimiehenä. (10. painos tai vanhempi). WSOYpro 2012.
2. Lehto: Johda rohkeasti! Oivalluksia esimiestyöstä ja johtajuudesta. Vaasan yliopiston
raportteja 6. Saatavilla: https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476770-5.pdf.
3. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.
Opetus: Luennot max. 14 h.
Arviointi: Tentti 1-5 tai hylätty.
Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen.
Arviointi: 1–5 tai hylätty.
Vastuuhenkilö: N.N.
9
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Organisaatioiden ja prosessien rakentaminen
Designing Organizations and Processes

Koodi ja laajuus: HTK2202, 5 op
Ajoitus: syys- tai kevätlukukausi
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee organisaatioiden
perusrakenteet sekä osaa muodostaa organisaation ja sen avainprosessit
tarkoituksenmukaisiksi. Tämä edellyttää yleisimpien organisaatio- ja prosessimallien
tuntemusta sekä organisointi- ja rakennemallien tarkoituksenmukaisuuden kriittistä arviointia.
Ydinaines: Organisaatioteoriat ja -mallit. Organisaatioiden ydinprosessien tunnistaminen,
kuvaaminen ja muokkaaminen. Liiketoimintaprosessiajattelun soveltaminen julkisessa ja
voittoa tavoittelemattomassa toiminnassa sekä sidosryhmä-ajattelun hyödyntäminen.
Opetusmenetelmät: Luennot 12 h.
Kirjallisuus:
1.
Harisalo: Organisaatioteoriat. Tampere University Press 2008.
2.
Jeston & Nelis: Business Process Management: Practical Guidelines to Successful
Implementation (3rd edition). Routledge 2014.
3.
Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit ja dokumentit
Opetus: Luennot max. 12 h.
Suoritustapa: Kirjallisuuden ja luentojen tenttiminen
Arviointi: Tentti 1-5 tai hylätty.
Vastuuhenkilö: N.N.
Uudistuvan työn johtaminen
Management of Changing Work

Koodi ja laajuus: HTK2203, 5 op
Ajoitus: syys- tai kevätlukukausi
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää työsuorituksiin ja
työtehtävien suorittamiseen liittyvät muutospaineet ja kehitystrendit. Työelämässä on nykyisin
tavanomaista, että työtehtäviä suoritetaan määräaikaisissa projekteissa, prosesseissa tai
asiantuntijaverkostoissa. Fyysiset työympäristöt ovat myös muutoksessa mm. etätyön ja
monikäyttötilojen myötä. Jakson jälkeen opiskelija tunnistaa johtamiseen ja
johtamisjärjestelmiin liittyvät sopeuttamis- ja muutostarpeet.
Ydinaines: Modernit työn ja työskentelyn muotojen vertailu ja arviointi. Etätyön, mobiilityön,
hajautuneiden organisaatioiden ja virtuaaliorganisaatioiden vaikutusten tunnistaminen ja
huomiointi työn ja toimintatapojen johtamisessa. Uudet tietointensiiviset työkäytännöt
yksilöiden, organisaatioiden ja yhteiskunnan tasolla. Uudistuvan työn johtamisen hyvät
käytänteet ja keskeiset haasteet erityisesti tietotyötä tekevissä organisaatioissa.
Opetus: Ohjaus Moodle-ympäristössä.
Kirjallisuus:
1.
Shekhar: Managing the Reality of Virtual Organizations. Springer 2016.
2.
Moodle-ympäristöön viedyt artikkelit ja dokumentit
Suoritustapa: Yksilö- ja ryhmätyö Moodle-ympäristössä.
Arviointi: Asteikko 1-5, hylätty.
Opetuskieli: suomi tai englanti opiskelijan valinnan mukaisesti.
Vastuuhenkilö: N.N.
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Moderni muutosjohtaminen
Modern Change Management

Koodi ja laajuus: HTK2204, 5 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida organisaatioiden
muutoksia ja uudistuksia sekä tulkita niihin liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita johtamisessa.
Opiskelija osaa myös tunnistaa moderneja muutosjohtamisen malleja ja periaatteita sekä osaa
soveltaa onnistuneen muutosjohtamisen työkaluja.
Ydinaines: Tutkivalla otteella tehty selvitys muutosjohtamisesta valitussa ja vuosittain
vaihtuvissa ajankohtaisissa kohdeorganisaatioissa.
Kirjallisuus:
1.
Hakkarainen, Lipponen & Lonka: Tutkiva oppiminen: Järki, tunteet ja kulttuuri
oppimisen synnyttäjinä. 6. uud. painos. Porvoo, Helsinki, Juva 2004 tai uudempi.
2.
Muutosjohtamista koskeva tutkimusmateriaali ja lähdelinkit.
Suoritustapa: Ryhmätyö tutkivan oppimisen menetelmällä (problem-based learning).
Seminaarit ja esitys. Moodle-oppimisympäristön hyödyntäminen ja lähtötiedot annetaan
opintojakson alussa tehtävien aihevalintojen yhteydessä.
Arviointi: 1–5 tai hylätty.
Vastuuhenkilö: N.N.

Julkisoikeuden opintosuunta 21 op:





HTK2301 Yleishallinto-oikeus 5 op
HTK2302 Kunnallisoikeus 5 op
HTK2303 Henkilöstöoikeus 6 op
HTK2304 Perus- ja ihmisoikeudet 5 op

Vapaasti valittavat:
 HTK2311 Ympäristö- ja energiaoikeus 6 op
 HTK2312 Sosiaali- ja terveysoikeus 6 op
 HTK2313 Hyvän virkakielen harjoituskurssi 2 op
 HTK2314 Julkisten varojen tehokas käyttö 5 op (järjestetään parillisina vuosina)
Yleishallinto-oikeus
Administrative Law

Koodi ja laajuus: HTK2301, 5 op
Ajoitus: Syyslukukausi.
Osaamistavoite: Opiskelija hallitsee julkishallinnon toimintaa ja rakennetta koskevan
sääntelyn perusteet, ymmärtää hallinto-oikeuden aseman, tehtävät ja ominaispiirteet
oikeusjärjestyksen osana, kykenee analysoimaan julkisen ja yksityisen toiminnan oikeudellisia
eroja, tuntee hyvän hallinnon perusteet, hallintoasiassa noudatettavan menettelyn valtion ja
kunnan viranomaisissa sekä hallinnon oikeussuojajärjestelmän ja laillisuusvalvonnan keskeisen
sisällön.
Ydinaines: Hallinto-oikeuden yleiset opit, julkishallinnon toiminta ja rakenne, hyvän
hallinnon perusteet, hallintoasian käsittely viranomaisessa, hallinnon julkisuus, hallinnon
valvonta, oikeussuoja hallinnossa.
Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitustehtävät/seminaari.
11
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Kirjallisuus:
1. Kulla: Hallintomenettelyn perusteet. Helsinki 2015. (E-kurssikirja saatavilla kirjaston
aineistotietokannassa).
2. Paso, Saukko, Tarukannel & Tolvanen: Hallintolainkäyttö. Helsinki 2015. (E-kurssikirja
saatavilla kirjaston aineistotietokannassa).
3. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien suorittaminen ja/tai
seminaari. Luentojen, kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen.
Arviointi: 1–5/hylätty
Edeltävät opinnot: Julkisen toiminnan oikeudelliset erityispiirteet
Vastuuhenkilö: Julkisoikeuden yliopisto-opettaja.
Kunnallisoikeus

Local Government Law

Koodi ja laajuus: HTK2302, 5 op
Ajoitus: Kevätlukukausi.
Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää kunnan ja maakunnan itsehallinnollisen aseman
perusteet, tuntee kunnan yleisen ja erityisen toimialan määräytymisen perusteet, kuntien
päätöksenteon, johtamisen viranomaistoiminnan sekä luottamushenkilöjärjestelmän
oikeudelliset perusteet, hallitsee kuntien toiminnan ja päätöksenteon oikeudellisen sääntelyn
perustan ja keskeisen sisällön sekä tunnistaa kunnallistalouden oikeudellisen sääntelyn
erityispiirteet.
Sisältö: 1) Kunnallinen itsehallinto, 2) kunnan toimialan määräytyminen 3) kunnan
hallintoelimet, niiden tehtävät ja toimivaltasuhteet, 4) kunnan jäsenyys ja asukkaiden vaali- ja
osallistumisoikeudet 5) kunnan luottamushenkilöt, toimielimet ja päätöksenteko 6) kuntien
yhteistoiminta, 7) kunnan talous, 8) kunnan, maakunnan ja valtion väliset suhteet, 9)
muutoksenhakujärjestelmä kunnissa.
Opetusmenetelmät: Luennot 12 h, seminaari 8 h ja itsenäistä opiskelua.
Suoritustapa: Luentojen, säädösten ja kirjallisuuden tenttiminen, seminaari ja itsenäistä
opiskelua.
Kirjallisuus:
1. Harjula & Prättälä: Kuntalaki – tausta ja tulkinnat. Helsinki 2015. (E-kurssikirja
saatavilla kirjaston aineistotietokannassa).
2. Mäkinen: Kunnallisvalitus: kiusantekoa vai tarpeellista valvontaa ja oikeusturvaa?
Helsinki 2010. Luennoitsijan ilmoittamin osin. (E-kurssikirja saatavilla kirjaston
aineistotietokannassa).
3. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset.
Arviointi: 1–5 / hylätty.
Edeltävät opinnot: Julkisen toiminnan oikeudelliset erityispiirteet
Vastuuhenkilö: Julkisoikeus.
Henkilöstöoikeus
Labour Law

Koodi ja laajuus: HTK2303, 6 op
Ajoitus: Kevätlukukausi.
Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työ- ja virkasuhteen osapuolten
keskeiset oikeudet ja velvollisuudet sekä osaa arvioida työ- ja virkasuhteen ehtojen
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lainmukaisuutta. Opiskelija tuntee esimerkiksi työsuhteen päättämisen edellytykset ja
virkavastuun keskeisen sisällön sekä työntekijän ja virkamiehen oikeussuojan.
Ydinaines: 1) Työnantajan ja työntekijän oikeudet, velvollisuudet ja vastuu 2) työ- ja
virkaehtosopimusjärjestelmä 3) työ- ja virkasuhteen keskeiset erot.
Opetusmenetelmät: Luennot/seminaari enintään 21 h ja itsenäistä opiskelua.
Kirjallisuus:
1. Kairinen: Työoikeus perusteineen. Masku: Työelämän Tietopalvelu Oy 2009.
2. Koskinen & Kulla: Virkamiesoikeuden perusteet. 6. uud. painos. Helsinki: Talentum
2013. Luennoitsijan ilmoittamin osin. (E-kurssikirja saatavilla kirjaston
aineistotietokannassa).
3. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset.
Suoritustapa: Luentojen, säädösten ja kirjallisuuden tenttiminen, mahdollisesti
virkamiesoikeuteen keskittyvä seminaari.
Arviointi: 1–5 / hylätty
Vastuuhenkilö: Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Lisätietoja: Opetus järjestetään yhdessä talousoikeuden kanssa.
Perus- ja ihmisoikeudet

Fundamental and Human Rights

Koodi ja laajuus: HTK2304, 5 op
Ajoitus: Syyslukukausi.
Osaamistavoite: Opiskelija tuntee perus- ja ihmisoikeusjärjestelmän sekä niiden
valvontamekanismit.
Sisältö: 1) Perus- ja ihmisoikeudet sekä kansalaisen yleiset velvollisuudet, 2) perus- ja
ihmisoikeussääntely, 3) perus- ja ihmisoikeussäännösten tulkinta- ja soveltamiskäytäntö, 4)
perus- ja ihmisoikeuksien valvonta; säädösvalvonta.
Opetusmenetelmät: Luennot 16 h ja itsenäistä opiskelua/ryhmätöitä.
Suoritustapa: Luentojen, kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen/ryhmätöitä/kotiessee.
Kirjallisuus (luennoitsijan ilmoittamin osin):
1. Pellonpää, Gullans, Pölönen & Tapanila: Euroopan ihmisoikeussopimus. 5. uud. p. 2012.
(E-kurssikirja saatavilla kirjaston aineistotietokannassa.)
2. Hallberg ym.: Perusoikeudet. 2. uud. p. 2011, pääluvut I–II. (E-kurssikirja saatavilla
kirjaston aineistotietokannassa.)
3. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset ja muu materiaali.
Arviointi: 1–5 / hylätty.
Edeltävät opinnot: Julkisen toiminnan oikeudelliset erityispiirteet
Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori/vierailijaluennoitsija.
Vapaasti valittavat opintojaksot:
Ympäristö- ja energiaoikeus
Environmental and Energy Law

Koodi ja laajuus: HTK2311, 6 op
Ajoitus: Kevätlukukausi.
Osaamistavoite: Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva ympäristöoikeuden ja energiaoikeuden
alasta ja hän kykenee paikantamaan ja ratkaisemaan näihin liittyviä kysymyksiä oikeuslähteiden
avulla. Opiskelija tuntee ympäristöoikeuden yritykselle ja yksilölle asettamat vastuut ja
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velvoitteet sekä ympäristöoikeudellisten kysymysten vaikutuksen yrityksen toiminnan
suunnitteluun. Opiskelija hallitsee energiaoikeuden keskeiset kysymykset.
Sisältö: Ympäristöoikeuden yleiset opit, ympäristönsuunnittelu ja käyttö, kaavoitus ja
rakentaminen, ympäristön- ja luonnonsuojelu, ympäristöluvat, ympäristövastuu, energiaoikeus
oikeudenalana ja sen suhde ympäristöoikeuteen sekä energiantuotannon, myynnin ja käytön
sääntely.
Opetusmenetelmät: Verkkokurssi, joka sisältää keskustelua ja tehtäviä.
Suoritustapa: Verkkokurssin harjoitustehtävät, jotka arvostellaan.
Kirjallisuus:
1. Ekroos, Kumpula, Kuusiniemi & Vihervuori: Ympäristöoikeuden pääpiirteet. Helsinki
2010. (E-kurssikirja saatavilla kirjaston aineistotietokannassa)
2. Kuusiniemi, Ekroos, Kumpula & Vihervuori: Ympäristöoikeus. Helsinki 2001.
3. Hollo: Johdatus ympäristöoikeuteen. Helsinki 2009. (E-kurssikirja saatavilla kirjaston
aineistotietokannassa).
4. Talus: Johdatus eurooppalaiseen energiaoikeuteen. 2014.
Arviointi: 1–5 / hylätty.
Vastuuhenkilöt: Yliopistonlehtori Niina Mäntylä ja lehtori Mika Kärkkäinen / talousoikeus.
Lisätietoja: Opintojakso järjestetään yhteistyössä talousoikeuden kanssa.
Sosiaali- ja terveysoikeus
Social Welfare and Health Law

Koodi ja laajuus: HTK2312, 6 op
Ajoitus: Syyslukukausi.
Osaamistavoite: Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva sosiaali- ja terveysoikeuden
keskeisestä sisällöstä ja asemasta oikeusjärjestyksessä. Opiskelija ymmärtää sosiaalisten
perusoikeuksien aseman ja merkityksen oikeusjärjestyksessä. Opiskelija tuntee sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakkaan keskeiset menettelylliset oikeudet ja muutoksenhakujärjestelmän.
Ydinaines: 1) Sosiaali- ja terveysoikeuden keskeiset periaatteet, 2) sosiaaliset oikeudet, 3)
asiakkaan asema sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Opetusmenetelmät: Verkkokurssi, lisäksi harjoituksia 9 h ja kirjatentti. Mahdollista suorittaa
etäopiskeluna (harjoitusryhmä etäyhteydellä).
Kirjallisuus:
1. Tuori & Kotkas: Sosiaalioikeus. 5. uud. painos. Helsinki 2016. (E-kurssikirja saatavilla
kirjaston aineistotietokannassa).
Suoritustapa: Itsenäistä opiskelua, harjoitukset ja sähköinen tentti.
Arviointi: 1–5 / hylätty.
Edeltävät opinnot: Julkisen toiminnan oikeudelliset erityispiirteet
Vastuuhenkilö: Julkisoikeuden yliopisto-opettaja.
Hyvän virkakielen harjoituskurssi

Practising Proper Language in Administration

Koodi ja laajuus: HTK2313, 2 op
Ajoitus: Suoritusaikaa koko lukuvuosi.
Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää hallintolain hyvän kielenkäytön vaatimuksen sisällön ja
hahmottaa virkakielen kytköksen perusoikeuksiin. Opiskelija tuntee neuvonnan, ohjauksen ja
tiedottamisen sisällön ja tehtävät hallinto-oikeuden näkökulmasta. Opiskelija saa valmiudet
hallintopäätöksen muotoiluun.
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Ydinaines: 1) Virkakielen määrittely, tunnistaminen ja kehittäminen, 2) lomakkeiden,
ohjeiden ja neuvonnan laadun ja toimivuuden arviointi ja testaus, 3) hallintopäätösten rakenne
ja perusteleminen virkakielen näkökulmasta.
Opetusmenetelmät: Verkkokurssi Moodlessa itseopiskeluna.
Oppimateriaali: Opettajan laatima kurssimateriaali ja muu aineisto Moodlessa.
Suoritustapa: Verkkokurssin harjoitustehtävät ja tentti Moodlessa.
Arviointi: Hyväksytty/täydennettävä.
Vastuuhenkilö: Laura Perttola
Lisätietoja: Itseopiskelukurssi on avoin kaikille Vaasan yliopiston opiskelijoille.
Julkisten varojen tehokas käyttö
Legal Rules on Efficient Public Expenditure

Koodi ja laajuus: HTK2314, 5 op
Ajoitus: Kevätlukukausi. Opintojakso järjestetään parillisina vuosina.
Osaamistavoite: Opiskelija tuntee julkisen talouden perusrakenteen ja hallitsee julkisiin
hankintoihin liittyvät oikeudelliset periaatteet ja tietää milloin elinkeinotoiminnan tukeminen
on sallittua EU:n valtiontukisääntöjen mukaan. Kurssi tutustuttaa osallistujat julkisten varojen
tehokkaan Ja lainmukaisen käytön vaatimuksiin.
Ydinaines: 1) Julkisen talouden tehtävät, rakenne ja valvonta, 2) julkiset hankinnat, 3)
elinkeinotoiminnan tukeminen, 4) hankintoihin ja elinkeinotukiin liittyvät oikeusturvakeinot.
Opetusmenetelmät: Luennot noin 15 tuntia ja itsenäistä opiskelua.
Kirjallisuus:
1. Alkio & Hyvärinen: Valtiontuet. Talentum 2016. Opettajan luennoille ilmoittamin osin.
(E-kirja saatavilla verkkokirjahyllyssä).
2. Kontio, Kronström, Kumlin, Mäki: Julkiset hankinnat: käsikirja. Edita 2017.
Suoritustapa: Luennoista kirjoitetaan luentopäiväkirja ja kirjallisuus tentitään määrätyin
osin, joka ilmoitetaan kurssin Moodlessa.
Arviointi: 1–5 / hylätty
Vastuuhenkilö: Julkisoikeuden yliopistonlehtori

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opintosuunta 20 op:





HTK2401 Osallisuus hyvinvointiyhteiskunnassa 5 op
HTK2402 Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5 op
HTK2403 Hankintaosaaminen ja yrittäjyys 5 op
Erityisteema, valitaan yksi jakso (á 5 op):
o HTK2411 Hyvinvointipalveluiden eettiset haasteet 5 op
o HTK2412 Hyvinvoinnin tekijät ja työelämän muutos 5 op
o HTK2413 Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio 5 op
o HTK2414 Global Health Governance 5 op

Osallisuus hyvinvointiyhteiskunnassa
Public Engagement in the Welfare Society

Koodi ja laajuus: HTK2401, 5 op
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Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää osallisuuden merkityksen ja
monimuotoisuuden sekä omaa valmiudet osallistua erilaisten dialogisten ja deliberatiivisten
osallistumismallien suunnitteluun ja toteutukseen.
Ydinaines: Opintojaksolla syvennytään osallisuuden arvoon ja sen mittaamiseen, palveluiden
käyttäjien osallistumistapoihin, deliberatiivisen demokratian malleihin, neljännen sektorin
itseorganisoituvaan toimintaan sekä erilaisiin fasilitointimenetelmiin.
Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen, harjoitustyö sekä
fasilitointiharjoitukset.
Opetus: Luennot ja harjoitukset max 25 tuntia.
Kirjallisuus:
1. Nabatchi & Leighninger (2015). Public Participation for 21st Century Democracy. San
Francisco: Jossey-Bass.
2. Luennoitsijan ilmoittamat ajankohtaiset tutkimusartikkelit: 3 kansainvälistä artikkelia.
Arviointi: Asteikolla 1–5 tai hylätty.
Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Harri Raisio
Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla

Leadership and Management in Social and Health Care

Koodi ja laajuus: HTK2402, 5 op
Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaisia
johtamissuuntauksia ja osaa soveltaa johtamisen menetelmiä.
Ydinaines: Opintojaksossa tarkastellaan eri organisaatio- ja johtamisteorioiden
sovellusmahdollisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmien kautta. Opintojaksolla
perehdytään muun muassa strategiseen ajatteluun, Lean-johtamiseen
sekä muutosjohtamiseen.
Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyöt.
Opetus: Luennot ja harjoitukset max 30 tuntia.
Kirjallisuus:
1. Laaksonen & Ollila: Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. 3. uud. painos. Edita
Publishing Oy 2017.
2. Niiranen, Seppänen-Järvelä, Sinkkonen & Vartiainen: Johtaminen sosiaalialalla.
Helsinki: Gaudeamus 2011.
3. Burke: Organization Change: Theory & Practice. 5th ed. 2018
4. Luennoitsijan ilmoittama ajankohtainen materiaali.
Arviointi: Asteikolla 1–5 tai hylätty.
Vastuuopettajat: Yliopistonlehtori Seija Ollila, yliopistonlehtori Juha Lindell
Hankintaosaaminen ja yrittäjyys

Purchasing and Supply Management and Entrepreneurship in Welfare Services

Koodi ja laajuus: HTK2403, 5 op
Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida sosiaali- ja
terveyspalvelujen yrittäjyyttä, arvioida sen yhteiskunnallista merkitystä ja ymmärtää sekä
toteuttaa hankintaosaamisen toimintatapoja.
Ydinaines: Opintojaksolla perehdytään sosiaali- ja terveysalan hankintaosaamisen
erityispiirteisiin ja yrityksen perustamiseen liittyviin käytänteisiin. Opintojakson tehtävät
sijoittuvat Moodle -oppimisympäristöön.
Suoritustapa: Kirjallisuuden ja luentojen tenttiminen sekä Moodle-tehtävien suorittaminen,
jotka liittyvät hyvinvointipalvelujen tarjontaan ja hankintoihin.
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Opetus: Luennot ja harjoitukset max 20 tuntia.
Kirjallisuus:
1. Weidinger, Fischler & Schmidpeter: Sustainable Entrepreneurship. Berlin: Springer 2014.
2. Siikavirta: Julkisten hankintojen perusteet. 2015.
3. Luennoitsijan ilmoittamat ajankohtaiset artikkelit ja säädökset.
Oheislukemisto: Valtion hankintakäsikirja 2017. Valtiovarainministeriön julkaisuja 29/2017
(saatavilla: http://vm.fi/julkaisu?pubid=20801)
Arviointi: Asteikolla 1–5 tai hylätty.
Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Seija Ollila
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen erityisteema
Specific Theme of Social and Health Management

Laajuus: 5 op
Opiskelija valitsee:
o yhden teeman ja
o suoritustavan (sähköinen tentti tai laaja kirjallinen tehtävä) sekä
o itselleen sopivan suoritusajankohdan.
Ilmoittautumisen jälkeen opiskelija voi tutustua suoritusvaihtoehtojen tarkempaan kuvaukseen
sekä suoritusten aikatauluun kurssin Moodlessa.
Vastuuopettajat: Tohtorikoulutettavat Tomi Niemi ja Hanna-Kaisa Pernaa
Teema 1: ”Hyvinvointipalveluiden eettiset haasteet”
Ethical Considerations in Welfare Services

Koodi ja laajuus: HTK2411, 5 op
Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja kykenee analysoimaan
hyvinvointipalveluiden sisältämiä keskeisiä eettisiä kysymyksiä sekä ymmärtää erilaisiin
toimintaympäristöihin sisältyviä eettisiä periaatteita ja kykenee huomioimaan ne omassa
toiminnassaan.
Ydinaines: Opintojaksolla opiskelija perehtyy annetun kirjallisuuden avulla hyvinvointiin
liittyvään eettiseen pohdintaan sekä sen erityispiirteisiin hyvinvointipalvelujen järjestämisen
näkökulmasta.
Suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen (sähköinen tentti) tai vaihtoehtoisesti kirjallisen
tehtävän suorittaminen.
Kirjallisuus:
1. Morrison & Furlong (2014): Health care ethics: critical issues for the 21st century. 3rd
edition.
2. Falkenström, Ohlson & Höglund (2016): Developing ethical competence in healthcare
management. Journal of Workplace Learning 28(1): 17–32.
3. Luennoitsijan ilmoittamat ajankohtainen materiaali.
Arviointi: Asteikolla 1–5 tai hylätty.
Teema 2: ”Hyvinvoinnin tekijät ja työelämän muutos”
Welfare Expertise and the Occupational Development

Koodi ja laajuus: HTK2412, 5 op
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Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin
merkityksen ja sen erityispiirteet hyvinvointipalvelujen muutoksen kontekstissa. Opiskelija
tunnistaa keskeiset asiantuntijatyön toimintaympäristön muutokseen liittyvät työhyvinvoinnin
haasteet.
Ydinaines: Opintojaksolla opiskelija perehtyy annetun kirjallisuuden avulla ajankohtaisiin
työhyvinvoinnin haasteisiin ja kehittämiseen esimiestyön ja johtamisen näkökulmasta.
Suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen (sähköinen tentti) tai vaihtoehtoisesti kirjallisen
tehtävän suorittaminen.
Kirjallisuus:
1. Viitala & Järlström (toim.)(2014). Henkilöstöjohtaminen uuden edessä:
henkilöstöbarometrin nostamat kehityshaasteet.
2. Lehto (2017). Johda rohkeasti! Oivalluksia esimiestyöstä ja johtajuudesta. Vaasan
yliopiston raportteja.
3. Luennoitsijan ilmoittama ajankohtainen materiaali
Arviointi: Asteikolla 1–5 tai hylätty.
Teema 3: ”Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio”
Digital Transformation in Social and Health Care

Koodi ja laajuus: HTK2413, 5 op
Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää digitalisaation vaikutukset
julkisen hallinnon toimintaan ja kykenee hahmottamaan digitaaliseen teknologiaan
pohjautuvien muutosten edellyttämät erityispiirteet palveluiden järjestämisessä, erityisesti
kompleksisella sosiaali- ja terveydenhuollon alalla.
Ydinaines: Opintojaksolla opiskelija perehtyy e-hallintoon sisältyviin mahdollisuuksiin ja
haasteisiin sekä kykenee määrittämään sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvaatimukset
digitaalisten hyvinvointipalveluiden järjestämisessä.
Suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen (sähköinen tentti) tai vaihtoehtoisesti kirjallisen
tehtävän suorittaminen.
Kirjallisuus:
1. Menvielle, Audrain-Pontevia & Menvielle (2017). The Digitization of Healthcare: New
Challenges and Opportunities. (Soveltuvin osin.)
2. McNutt (2014). Public engagement in the Web 2.0 era: Social collaborative technologies
in a public sector context. Canadian Public Administration 57: 1, 49–70.
3. Heart & Kalderon (2013). Older adults: Are they ready to adopt health-related ICT?
International Journal of Medical Informatics 82, 209–231.
Arviointi: Asteikolla 1–5 tai hylätty.
Theme 4: "Global Health Governance”
Code and credits: HTK2414, 5 ECTS
Objectives: By the end of the course student will be familiar with the special characters of
global health governance with emphasis on the multidisciplinary issues such as equality and
social development.
Content: In the course, students become acquainted with the concepts of equity, equality and
social justice in the context of well-being, globalization and welfare policy-making.
Modes of study: Exam (electric) based on literature or alternatively, an alternative written
assignment.
Study materials:
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1.
2.

Pierson et al. (eds.)(2014). The welfare state reader. 3rd edition. (Where applicable.)
Perry & Ojemeni: Expanding Humanitarian Global Health Capacity for the Human
Good. Global Health Governance, 2016 (2):106–123.
3. Other, timely material presented by lecturers.
Language: English
Evaluation: On a scale 1–5 or fail.

Menetelmäopinnot ja opinnäyte
Aluetiede, julkisjohtaminen sekä sosiaali- ja terveyshallintotiede:
o HTK2601 Tutkimusmenetelmät 5 op
o STAT2100 Tilastollinen tietojenkäsittely SPSS 5 op
Julkisoikeus:
o HTK2602 Oikeusteoria ja metodianalyysi 5 op
o HTK2603 Oikeudellisen tiedon haku 1 op
Kaikki opintosuunnat:
 Kandidaattiseminaari 5 op ja kandidaatintutkielma 5 op
 OPIS0004 Tiedonhankintataidot 2 1 op
Tutkimusmenetelmät
Research Methods

Koodi ja laajuus: HTK2601, 5 op
Ajoitus: 3. vuoden syyslukukausi.
Edeltävät opinnot: Tilastotieteen johdantokurssi.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskuntatieteellisen
tutkimuksen menetelmälliset mahdollisuudet ja tuntee hallinnon tutkimuksessa yleisimmin
käytettävät aineistotyypit.
Ydinaines: Opintojaksolla perehdytään tutkimuksen yleisiin kysymyksiin sekä erilaisiin
laadullisiin tutkimusotteisiin ja -menetelmiin. Jaksoon kuuluvissa harjoituksissa perehdytään
aineiston keruuseen, käsittelyyn ja analyysiin oman työn ja esimerkkien kautta.
Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset max. 18 h ja tentti.
Kirjallisuus:
1.
Alasuutari: Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere 2011. 4. uudistettu painos tai
uudempi.
2.
Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita Helsinki 2009
Arviointi: Asteikolla 1–5 tai hylätty.
Tilastollinen tietojenkäsittely SPSS 5 op
Statistical Data Processing SPSS

Koodi ja laajuus: STAT2100, 5 op
Edeltävät opinnot: Tietojenkäsittely, Tilastotieteen johdantokurssi, Tutkimusmenetelmät
Osaamistavoitteet: Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija osaa valita tilastollisen
menetelmän havaintoaineiston analysointiin, osaa tilastollisen ohjelmiston käytön perusteet,
osaa tulkita tilastollisten analyysien tuloksia ja osaa hyödyntää oppimiaan tietoja ja taitoja
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erityisesti empiirisen kyselytutkimuksen teossa ja raportoinnissa. Opintojakso kehittää
kirjallista ilmaisua (harjoitustyöraportti), kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä, IT-taitoja (SPSSohjelmisto).
Sisältö: havaintoaineiston tallennus, muuttujamuunnosten tekeminen, tilastollisen
menetelmän valinnan perusteet, aineiston kuvailu tilastollista ohjelmistoa hyödyntäen,
tilastollisten analyysien (keskiarvotestejä, epäparametrisia testejä, korrelaatioita, lineaarista
regressiota, varianssianalyysiä, faktorianalyysiä) suorittaminen tilastollista ohjelmistoa käyttäen
ja tilastollisten analyysien tulosten tulkintaa ja raportointia.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimateriaali sekä luennoilla ilmoitetut www-sivustot ja
ohjelmisto-oppaat; katso Moodle.
Toteutustavat: Luennot 20 h, harjoitukset 20 h, omatoiminen opiskelu 95 h.
Suoritustavat: 1) aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja luennoille ja harjoitustyö TAI
2) tentti ja harjoitustyö.
Opetus- ja suorituskieli: suomi
Arvostelu: hyväksytty/hylätty, paitsi suoritustapa 2: asteikolla 1-5 tai hylätty
Vastuuhenkilö: Christina Gustafsson
Vastuuorganisaatio: Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö
Lisätietoja: Opiskelija ei voi saada suoritusta sekä kurssista STAT2100 että STAT2110
Oikeusteoria ja metodianalyysi
Legal Theory

Koodi ja laajuus: HTK2602, 5 op
Ajoitus: Kevätlukukausi.
Osaamistavoite: Opiskelija tuntee oikeusteoreettisen keskustelun pääsuuntaukset ja
oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet. Opiskelija on perehtynyt oikeustieteiden
tutkimusmenetelmiin. Opiskelija osaa käyttää oikeuslähteitä kriittisesti arvioiden.
Ydinaines: Oikeusjärjestelmä ja sen hyödyntäminen oikeudellisessa kirjoittamisessa.
Oikeuslähteet ja niiden käyttö. Oikeustapausten analysointi ja hyödyntäminen kirjoittamisessa.
Oikeustieteiden keskeiset tutkimusmetodit.
Opetusmenetelmät: Luennot 20 h (osallistuminen korvaa osan kirjallisesta tehtävästä),
itsenäistä opiskelua, metodiseminaari 8 h.
Esseen lähdekirjallisuus (soveltuvin osin):
1. Siltala: Normit ja konstruktiot – johdatus oikeudelliseen ajatteluun (ei vielä ilmestynyt)
2. Siltala: Johdatus oikeusteoriaan, 2001.
3. Tuori: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt, 2003.
4. Tolonen: Oikeuslähdeoppi, 2003.
5. Tuori: Kriittinen oikeuspositivismi, 2000.
6. Aarnio: Laintulkinnan teoria, 1989.
7. Laakso: Lainopin teoreettiset lähtökohdat, 2012.
Metodianalyysin lähdekirjallisuus:
1. Miettinen (toim.): Oikeustieteellinen opinnäyte – artikkeleita oikeustieteellisten
opinnäytteiden vaatimuksista, metodista ja arvostelusta, 2016. Saatavilla Edilexpalvelusta: www.edilex.fi/kirjat/16170.
2. Oikeustieteellinen väitöskirja oman kiinnostuksen mukaisesti.
Suoritustapa: Essee pohjautuen luentoihin ja kirjallisuuteen, kirjallinen metodianalyysi
oikeustieteellisestä väitöskirjasta ja analyysin esittäminen seminaarissa.
Arviointi: 1–5 / hylätty.
Vastuuhenkilö: Tohtorikoulutettava.
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Lisätietoja: Luennot ovat samat kuin jaksossa ’TOIK2046 Oikeusteoria ja talousoikeudellinen
oikeustapausanalyysi’.
Oikeudellisen tiedon haku
Searching Legal Information

Koodi ja laajuus: HTK2603, 1 op
Ajoitus: Kevätlukukausi.
Osaamistavoite: Opiskelija hakee tieteellistä tietoa koti- ja ulkomaisista oikeustieteen
tietokannoista edistyneitä tiedonhakutekniikoita käyttäen.
Sisältö: Systemaattinen tiedonhankinta oikeustieteen keskeisistä koti- ja ulkomaisista
tietokannoista, hakustrategian suunnittelu edistyneitä tiedonhakutekniikoita käyttäen.
Opetusmenetelmät: Pakollinen johdantoluento 2 h, verkko-opinnot.
Suoritustapa: Harjoitustehtävät ja monivalintatentti.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Opetuskieli: Järjestetään sekä suomen- että ruotsinkielisenä.
Vastuuhenkilö: Tietoasiantuntija Heidi Troberg
Lisätietoja: www.tritonia.fi/fi/koulutus_vy
Tiedonhankintataidot 2
Information Literacy 2

Koodi ja laajuus: OPIS0004, 1 op
Ajoitus: Suoritetaan samanaikaisesti kandidaattiseminaarin kanssa.
Edeltävät opinnot: Pääaineen perus- ja aineopinnot ja OPIS0002 Tiedonhankintataidot 1.
Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa alansa
keskeisistä tietokannoista. Opiskelijaa osaa määritellä tiedontarpeensa ja jäsentää sen
käsitteellisesti. Opiskelija osaa käyttää edistyneitä tiedonhakutekniikoita, arvioida tiedonlähteitä
ja tiedonhakua kriittisesti ja noudattaa tiedon eettisen käytön periaatteita.
Sisältö: Kurssilla perehdytään oman tieteenalan tiedonlähteisiin ja viittauskäytäntöihin
systemaattisen tiedonhankinnan kautta.
Suoritustapa: Pakollinen aloitusluento 2 h, verkko-opinnot.
Kirjallisuus: Kurssilla annettu verkkoaineisto.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Vastuuhenkilö: tietoasiantuntija Heidi Troberg.
Lisätietoja: www.tritonia.fi/fi/koulutus_vy
Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma
Thesis (Bachelor Level)

Laajuus: Kandidaattiseminaari 5 op ja kandidaatintutkielma 5 op, yhteensä 10 op.
Koodit: Aluetiede: HTK2150, HTK2160. Julkisjohtaminen: HTK2250, HTK2260. Julkisoikeus:
HTK2350, HTK2360. Sosiaali- ja terveyshallintotiede: HTK2450, HTK2460.
Ajoitus: 3. vuosi.
Edeltävät opinnot: Hallintotieteiden perusopinnot sekä opintosuunnan/pääaineen
aineopinnot.
Osaamistavoite: Opiskelija osaa toteuttaa tutkimusprosessin, oppii argumentoimaan
kirjallisesti ja suullisesti sekä laatii itsenäisen tutkielman.
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Ydinaines: Työskentely johtaa itsenäiseen, 25–30 sivun laajuiseen kirjalliseen esitykseen.
Suoritustapa: Jakso edellyttää aktiivista osallistumista seminaari-istuntoihin ja
ryhmätapaamisiin. Seminaaritilaisuuksissa on alustus, opponointi ja keskustelu.
Kandidaatintutkielmaksi hyväksytään tarkastettu ja korjattu seminaarityö, kun opiskelija
kirjoittaa siihen liittyvän kypsyysnäytteen. Lisäksi julkisoikeudessa on alkutestit (Moodle)
kirjallisen työn muotovaatimusten hallinnasta sekä tiedonhausta.
Kirjallisuus/kaikki opintosuunnat:
1. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita. Helsinki 2000 tai uudempi.
2. Hallintotieteellisten töiden kirjoitusohjeet:
www.univaasa.fi/fi/for/student/materials/writing_guidelines/administrative_sciences/
Lisäksi sosiaali- ja terveyshallintotieteessä:
1. Raatikainen: Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki 2004.
Lisäksi julkisoikeudessa:
1. Viljanen: Oikeudellisten tutkimusten kirjoittamisopas. Tampere 2004.
2. Kolehmainen: Tutkimusongelma ja metodi lainopillisessa työssä. Teoksessa:
Oikeustieteellinen opinnäyte – Artikkeleita oikeustieteellisten opinnäytteiden
vaatimuksista, metodista ja arvostelusta, 106–134. Toim. Tarmo Miettinen. Edilex 2016.
www.edilex.fi/kirjat/16170
Arviointi: Kandidaattiseminaari (5 op) hyväksytty/hylätty. Hyväksytty kandidaatintutkielma
(5 op) arvostellaan asteikolla 1–5.
Vastuuopettajat opintosuunnittain:
 aluetiede: tutkijatohtori Niklas Lundström
 julkisjohtaminen: NN
 julkisoikeus: yliopisto-opettaja/tohtorikoulutettava
 sosiaali- ja terveyshallintotiede: yliopistonlehtori
Lisätietoja:
1. Jaksoon sisältyy myös Tritonian järjestämän tiedonhaun verkkokurssi (OPIS0004
Tiedonhankintataidot 2, 1 op).
2. Kandidaatintutkielmat tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.
3. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua, kun kandidaatintutkielma on jätetty
tarkastettavaksi vastaavalle opettajalle. Kypsyysnäyte tarkastetaan sekä sisällön että
äidinkielen osalta. Lisätietoja kypsyysnäytteestä:
https://www.univaasa.fi/fi/for/student/studies/language_studies/kypsyysnayte/
4. Kandidaatintutkielman tarkastusprosessi:
https://www.univaasa.fi/fi/for/student/studying/graduation/administrative_sciences/b
achelors_thesis/
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