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Hallintotieteiden maisteriopinnot 
 

 

Hallintotieteiden maisterin tutkinnon voi suorittaa seuraavissa pääaineissa: 

o aluetiede 

o julkisjohtaminen 

o julkisoikeus 

o sosiaali- ja terveyshallintotiede 

 

 

Hallintotieteiden maisterin tutkinnon (120 op) rakenne: 
 

Pääaineopinnot 86–89 op: 

 Pääaineen syventävät opinnot 46–49 op 

 Pro gradu -tutkielma 40 op 

 

Kieli- ja viestintäopinnot 5 op: 

 Tieteellinen kirjoittaminen 5 op 

 

Vapaasti valittavat opinnot 26–29 op: 

 Vapaasti valittavia opintoja 

 

 

 

 

 

 

Aluetieteen syventävät opinnot 86 op 

 

Aluetieteen maisteriopintoihin siirrytään hallintotieteiden kandidaatin, muun alan kandidaatin 

tai soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Aluetieteessä opiskellaan 

aluetaloutta ja aluekehittämistä. Niiden kautta vaasalaiselle aluetieteelle on kehittynyt kansal-

lisesti omaleimainen profiili. Aluetaloudessa käsitellään taloudellisten toimintojen ja julkisen 

hallinnon yksiköiden sijaintitekijöitä sekä sijaintipäätösprosesseja, yritysten ja organisaatioi-

den verkostoitumista, innovaatioprosesseja, innovaatioympäristöjä ja -järjestelmiä, kansainvä-

listymistä ja yritystoiminnan ympäristönäkökulmia. Aluekehittämisen opiskelussa keskitytään 

aluekehittämisen teoreettisiin lähestymistapoihin, aluekehittäjän ammatillisiin käytäntöihin 

sekä suunnittelu- ja arviointimenetelmiin. Aluetieteen maisteriopinnot sisältävät aluetalouden 

ja aluekehittämisen opintojaksojen lisäksi valinnaisia erityisaloja. Tällaisia ovat esimerkiksi 

GIS (Geographical Information System) ja kartografia -opintojakso, Transnational learning 

and regional development -opintojakso sekä vaihtuvat erikoiskurssit. 

Aluetieteessä voi erikoistua tietylle aluetalouden tai aluekehittämisen tehtäväalueelle. Erikois-

tuminen tapahtuu vaihtoehtoisten ja vapaasti valittavien opintojaksojen, sivuaineopintojen, 

pro gradu -tutkielman aihepiirin sekä työharjoittelun avulla. Aluetieteen opiskelijat voivat 

osallistua myös Rural Studies -yliopistoverkoston järjestämään opetukseen, jolloin he erikois-

tuvat maaseudun kehittämistehtäviin. 

Osaamistavoitteet 

 

Aluetieteen maisteriopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle edellytykset työskennellä 

aluetalouden ja aluekehittämisen asiantuntijatehtävissä sekä kansallisessa että kansainvälises-

sä toimintaympäristössä. Aluetieteen maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt 
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aluetieteen teorioihin, niiden sovellutusmahdollisuuksiin sekä aluekehittämisen ammatillisiin 

käytäntöihin. Opiskelijalla on tieteelliset, menetelmälliset ja käytännön valmiudet tuottaa 

aluetalouteen ja aluekehittämiseen liittyvää uutta tietoa. Hän hallitsee tutkivan oppimisen tai-

dot. 

 

Opiskelijalla on valmiudet analysoida, selittää ja tulkita taloudellisten toimintojen alueellista 

vaihtelua ja aluetalouden rakenteita. Hän osaa soveltaa aluetieteellistä tietoa aluekehittämisen 

hankkeissa ja hallitsee ryhmätyötaidot. Opiskelija on lisäksi perehtynyt johonkin erikoisalaan, 

kuten maaseudun kehittämiseen, ympäristökysymyksiin, matkailuun, elinkeinojen ja yritysten 

kehittämiseen tai liikennejärjestelmiin.   

 

Oppiminen ja opetuksen järjestäminen  

 

Aluetieteen maisteriopetus järjestetään monimuotoperiaatteen mukaisesti. Opetus on opiskeli-

jalähtöistä ja ongelmakeskeistä. Opiskelijalähtöistä oppimista edistävät esseiden kirjoittami-

nen, oppimispäiväkirjat, seminaarityöskentely, ryhmätyöt sekä kurssiarvioinnit. Opetuksessa 

tuetaan opiskelijoiden omatoimisuutta ja vastuun ottamista omasta opiskelusta. Tavoitteena 

on ongelmanratkaisu- ja ryhmätyötaitojen kehittyminen. Tutkielmavaiheessa sovelletaan opit-

tua itsenäisesti. Apuna ovat opinnäytetyöskentelyä tukeva gradupaja 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 sovel-

taa tieteellisen tutkimuksen tuloksia valitsemallaan uralla. Heillä on myös valmiudet tehdä 

pienimuotoisia tutkimuksia ja selvityksiä. 

 

Aluetiede pääaineena valmistuneiden tehtäväkuvia ovat tutkimus-, suunnittelu- ja projektiteh-

tävät kunnissa, maakuntien liitoissa, ympäristöhallinnossa ja valtion keskushallinnossa. Alue-

tieteilijöille sopivia asiantuntijatehtäviä on myös elinkeinoelämän organisaatioissa, palvelu- ja 

matkailualan yrityksissä sekä kansainvälisissä järjestöissä. Aluetieteilijät sijoittuvat myös 

maaseudun kehittämistehtäviin ja kansalaisjärjestöihin.  

 

Erikoistumista tietylle tehtäväalueelle voidaan syventää vaihtoehtoisten ja vapaasti valittavien 

opintojaksojen, sivuaineopintojen ja pro gradu -tutkielman aiheen avulla. Opiskelijan työelä-

mävalmiuksia kehittävät harjoittelu, vierailijaluennoitsijat, työpaikkavierailut, ekskursiot sekä 

aluekehittämisen projektityö.  
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Hallintotieteiden maisterin tutkinto (120 op) pääaineessa aluetiede: 
 

Aluetieteen syventävät opinnot 86 op: 

ALUE3012 Aluetalouden tutkimuksen teoriaperintö ja nykysuuntauksia 10 op 

ALUE3015 Aluekehittämisen kenttäkurssi 10 op 

ALUE3016 Aluetutkimuksen menetelmät 5 op 

Valinnaiset erityisalat yht. 10 op: 

 ALUE3017 GIS-perusteet ja kartografia 5 op  

 ALUE3018 Transnational Learning and Regional Development 10 op 

 ALUE3019 Alueellinen ja paikallinen kehitys 10 op 

 ALUE3003 Aluetieteen erikoiskurssi 5 op 

Tutkimuksen tekeminen yht. 6 op: 

 ALUE3020 Tutkimuksen tekeminen käytännössä 3 op 

 ALUE3014 Aluetieteen metodologia 3 op 

Gradupolku 45 op: 

 ALUE3010 Gradupajat 5 op 

 ALUE3008 Pro gradu -tutkielma 40 op 

 

Kieli- ja viestintäopinnot 5 op: 

 Tieteellinen kirjoittaminen 5 op 

 

Vapaasti valittavat opinnot 29 op: 

 Vapaasti valittavia opintoja 

 

 

 

Opintojaksokuvaukset 
 

 

Aluetalouden tutkimuksen teoriaperintö ja nykysuuntauksia 

Theories and Studies of Regional Economies 

 

Koodi ja laajuus: ALUE3012, 10 op 

Osaamistavoite: Kurssin jälkeen opiskelija on perehtynyt aluetalouden keskeisiin kysymyk-

siin sekä alan nykysuuntauksiin. Hän osaa arvioida teorioiden soveltuvuutta aluetaloudellisten 

kysymysten tarkastelussa. Hän osaa jäsentää aluetaloudellisia kysymyksiä ryhmässä. 

Ydinaines: Sijaintiteoriat, yhdyskuntarakenne, alueellisen kehityksen teoriat, innovaatioym-

päristöt ja -järjestelmät, liikennejärjestelmät, globalisaatio ja lokalisaatio, ekologinen moder-

nisaatio, yhteisötalous.  

Opetus: Johdantoluennot syys-lokakuu, intensiiviseminaarit ja itsenäiset kirjalliset työt alue-

talouden teemoista lokakuu-joulukuu.  Intensiiviseminaarit ovat aivoriihityöskentelyä, joissa 

määritellään oppimistavoitteita ja käsitellään itsenäisiä töitä.  

Suoritustapa: Itsenäisten töiden arvostelu. 

Kirjallisuus: 

1. Pike, Rodriguez-Pose & Tomaney: Local and Regional Development. 2006. Opetta-

jan kanssa sovittavin osin.  

2. Mikkonen: Lokalisaatioteoria. Luentomoniste 2005.  

Vastuuopettaja: Professori Seija Virkkala   

 

 

Aluekehittämisen kenttäkurssi  
Field Course of Regional Development  

 

Koodi ja laajuus: ALUE3015, 10 op 
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Ajoitus: Johdantoseminaari ja viikon kestävä intensiivikurssi kevätlukukaudella.  

Osaamistavoite: Kurssin jälkeen opiskelijalla on monipuolinen käsitys aluekehittämisen työ-

tehtävistä hallinnon eri tasoilla sekä tehtävien edellyttämistä teoreettisista ja käytännöllisistä 

valmiuksista. 

Ydinaines: Kurssilla tutustutaan todellisten esimerkkien avulla (real case -opetus) aluekehit-

tämisen erilaisiin työtehtäviin sekä tehdään ryhmässä harjoitustyö, jonka avulla perehdytään 

aluekehittämisen käytäntöihin. 

Opetus: Projektityön aiheeseen liittyviä useiden eri asiantuntijoiden pitämiä luentoja. Kurssin 

aikana kerätään erilaisia kirjallisia aineistoja ja tilastoja, tehdään haastatteluja sekä vieraillaan 

projektityön kannalta tähdellisissä kohteissa.  

Suoritustapa: Henkilökohtainen oppimispäiväkirja kurssin teemoista. Osallistuminen yhtei-

sen projektityön aineistonkeruuseen ja raportointiin. 

Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Ilkka Luoto. 

 

 

Aluetutkimuksen menetelmät 
Methods of Regional Research  

 

Koodi ja laajuus: ALUE3016, 5 op 

Osaamistavoite: Opiskelija osaa hankkia aluetutkimuksen aineistoja ja analysoida niitä. 

Ydinaines: Kartografian perusteet. Alueelliset mittaus- ja analyysimenetelmät. MapInfo-

ohjelma ja paikkatietojärjestelmien perusteet.  Laadulliset ja kvantitatiiviset menetelmät alue-

tutkimuksessa. Pro gradu - tutkielman empiiristä analyysiä tukevan esseen tekeminen.  

Opetus: Kurssi koostuu kahdesta osasta: 

A. Alueelliset tutkimusmenetelmät: luennot ja harjoituksia MapInfo-ohjelmalla. Harjoi-

tuksissa pakollinen läsnäolo.  

B. Pro gradu -tutkielman empiiristä analyysiä tukeva essee. Esseessä käsitellään pro gra-

du -tutkielmassa käytettävää aineiston hankinta- ja analyysimenetelmiä. Ne voivat ol-

la laadullisia tai kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä tai alueellisen analyysin mene-

telmiä.  

Suoritustapa: Luennot, harjoitukset, essee 

Kirjallisuus: 

1.  Mikkonen & Haapala: Aluetutkimuksen menetelmät. Vaasan yliopiston julkaisuja. 

Opetusjulkaisuja 55. 2006.  

Arviointi: Esseen arviointi, 1–5 tai hylätty. 

Vastuuopettajat: Professori Seija Virkkala ja tohtorikoulutettava Niklas Lundström.  

Lisätietoja: Luennot ja harjoitukset järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna 2013–2014. 

Pro gradu -tutkielman empiiristä analyysiä tukevasta esseestä voi sopia vastuuopettajan kans-

sa.  

 

 

GIS-perusteet ja kartografia  
Introduction to Geographical Information Systems 

 

Koodi ja laajuus: ALUE3017, 5 op 

Ajoitus: Syyskuun viimeinen viikko 2012. 

Edeltävät opinnot: Aluetutkimuksen menetelmät. 

Osaamistavoite: Opiskelija osaa muokata, analysoida ja tuottaa erilaisia teemakarttoja paik-

katietoaineistoista.  

Ydinaines: Paikkatietojärjestelmien (GIS) perusteet, kartografian ja tilastografiikan teoria, 

erityyppisen geoinformaation analysointi paikkatietojärjestelmien (GIS) avulla sekä Mapinfon 

käytön hallinta. Harjoituksissa opitaan muokkaamaan, analysoimaan ja tuottamaan erilaisia 

teemakarttoja paikkatietoaineistoista. 

Oheiskirjallisuus:  

1. Schuurman: GIS. A short introduction. 2004.  
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2. Longley, Goodchild, Maguire & Rhind: Geographic Information Systems and Sci-

ence. 3rd ed. 2011. 

Opetus: Luennot, demonstraatiot ja harjoitukset. 

Suoritustapa: Pakollinen läsnäolo opetuksessa. Portfolion laatiminen. 

Arviointi: 1–5 tai hylätty. 

Vastuuopettajat: Vierailijaopettaja ja professori Seija Virkkala. 

Lisätietoja: Opintojakso on valinnainen ja järjestetään joka toinen lukuvuosi.   

 

 

Transnational Learning and Regional Development  

 

Code and credits: ALUE3018, 10 ECTS 

Time: March–April 2013. 

Learning outcomes: The course provides an understanding of transnational institutions, for 

instance the OECD, EU and UN based conventions, such as World Heritage Convention, as 

well as transnational communities, programs, and projects. The student will have an under-

standing of regional development in international context.  The student will be familiar with 

European cross-border programs as well as various forms and methods of transnational learn-

ing like benchmarking, and open method of co-ordination.  

Core content: Theories and methods of transnational learning, interreg programs, Smart spe-

cialization strategies, Europe Horizon 2020.  

Teaching methods: Lectures and 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  

Assessment: Essays will be assessed. 

Grading: On a scale of 1–5 / fail. 

Contact person: Professor Seija Virkkala 

 

 

Alueellinen ja paikallinen kehitys 
Regional and Local Development  

 

Koodi ja laajuus: ALUE3019, 10 op  

Osaamistavoite: Opiskelija on perehtynyt alueelliseen ja paikalliseen kehitykseen ja erilaisiin 

kehitystulkintoihin 

Suoritustapa: Kirjatentti tai esseitä. Suorituksesta tulee sopia vastuuopettajan kanssa. 

Kirjallisuus, valitaan kaksi teosta seuraavista:  

1. Moisio: Valtio, alue, politiikka. Suomen tilasuhteiden sääntely toisesta maailmanso-

dasta nykypäivään. Vastapaino 2012 

2. Blakely & Green Leigh: Planning Local Economic Development: Theory and Prac-

tice. 4h edition. Sage 2010. 

3. Bathelt & Glückler: The Relational economy. Geographies of knowing and learning. 

Oxford University Press 2011. 

4. Woods: Rural. Routledge 2011.  

5. Ehrström: Från bomull till kunskapsindustri. 2010 ja joku muu aluetieteen väitöskirja. 

Arviointi: 1–5 tai hylätty. 

Vastuuopettaja: Professori Seija Virkkala 
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Aluetieteen erikoiskurssi 
 Special Course in Regional Studies 

 

Koodi ja laajuus: ALUE3003, 5 op  

Ajoitus: Määräytyy tarjonnan ja opiskelijan HOPSin mukaan. 

Osaamistavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on erityisvalmiuksia jollakin uusia työ- 

tai tutkimusmahdollisuuksia tarjoavalla aluetieteen sovellusalueella.  

Ydinaines: Kurssin sisältö vaihtelee aiheesta riippuen. Esimerkkejä aiheista: ihmisten välinen 

vuorovaikutus aluekehittämisessä, kulttuuri ja aluekehitys, kehitystutkimus.  

Kirjallisuus: Kirjallisuus määräytyy kurssin sisällön ja suoritustavan mukaan. 

Suoritustapa: Kurssi voi aiheesta ja tarjonnasta riippuen olla luento-, seminaari- tai 

workshop-muotoinen tai niiden yhdistelmä. Kurssi voidaan korvata laatimalla laaja harjoitus-

työ tai kirjoittamalla esseitä tai tutkielma. Erikseen sovittaessa aluetieteen erikoiskurssiksi 

voidaan hyväksyä myös muualla kuin Vaasan yliopistossa järjestetty kurssi tai seminaari. 

Vastuuopettaja: Professori Seija Virkkala. 

 

 

Tutkimuksen tekeminen käytännössä  
Research in Practice 

 

Koodi ja laajuus: ALUE3020, 3 op 

Ajoitus: Syyslukukausi  

Osaamistavoite: Opiskelija osaa muodostaa tutkimusongelmat sekä kytkeä ne yhteiskunnalli-

siin ja teoreettisiin yhteyksiin. Opiskelija hallitsee maantieteellisen ja aluetieteellisen tutki-

mukseen liittyvät metodologiset perinteet, erilaiset aineistovaihtoehdot sekä tuntee tieteellisen 

kirjoittamisen säännöt. 

Ydinaines: Tutkimuksen vaiheiden opiskelu opettajan johdolla käytävissä ryhmäkeskuste-

luissa. Teorian rooli tutkimuksessa. Aineistojen ja menetelmien valinta. Tieteellisen kirjoitta-

misen periaatteet ja tutkimusetiikka 

Opetus: Luennot. Pakollinen läsnäolo. 

Suoritustapa: Luentojen perusteella tehtävä oppimispäiväkirja. 

Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Ilkka Luoto 

 

 

Aluetieteen metodologia 
Methodology of Regional Studies 

 

Koodi ja laajuus: ALUE3014, 3 op 

Ajoitus: Syys- ja kevätlukukausi. 

Osaamistavoite: Opiskelija tuntee maantieteen filosofisen perustan, historian ja metodologi-

an. 

Kirjallisuus:  

1. Holt-Jensen: Geography. History and Concepts. 1999. 

Suoritustapa: Kirjatentti 1–5 tai hylätty. 

Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Ilkka Luoto. 

 

 

Gradupolku 

 

Ajoitus: Lukuvuosi 2012–13. 

Osaamistavoite: Tutkimusprosessin hallinta. Suullisen esityksen, tieteellisen keskustelun ja 

kommentoinnin perusteiden oppiminen.  

Ydinaines: Aluetieteellisen tutkimuksen metodologiset perusteet ja tutkimuksen tekeminen 

käytännössä. 

Opetus: Työpajat ja muu ohjaus. 
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Suoritustavat: Gradupajoissa työskentely, pro gradu -tutkielman laatiminen. 

Vastuuopettajat: Professori Seija Virkkala ja yliopistonlehtori Ilkka Luoto 

Lisätietoja: Gradupolku muodostuu gradupajoista sekä pro gradu -tutkielmasta. 

 

 

Gradupajat 
Processing of Pro Gradu Thesis 

 

Koodi ja laajuus: ALUE3010, 5 op  

Ajoitus: Syys- ja kevätlukukausi. Osallistuvien tutkielmat ovat valmiina v. 2013 toukokuun 

loppuun mennessä. Mikäli tutkielma on vielä tuolloin kesken, asianomainen jatkaa työskente-

lyään syksyllä 2013 alkavassa gradupajassa siihen asti, kunnes tutkielma valmistuu. 

Osaamistavoite: Suullisen esityksen, tieteellisen keskustelun ja kommentoinnin perusteiden 

oppiminen. 

Ydinaines: Gradupajoissa käsitellään säännöllisin väliajoin pro gradu -tutkielmien etenemis-

tä. Valmistuvat tutkielmat esitellään gradupajoissa. Tällöin tekijä esittelee työnsä keskeiset 

tulokset. 

Suoritustapa: Osallistujat tekevät alkusyksyllä alustavan esittelyn tutkimusaiheistaan gradu-

pajan vetäjille. Osallistujien graduprosesseja tukevat kahden viikon välein kokoontuvat gra-

dupajat. Pro gradu -tutkielman laatiminen. 

Arviointi: Osallistuminen gradupajojen istuntoihin on pakollista (poissa voi olla ainoastaan 

erittäin painavista syistä). Aktiivinen ja täydellinen osallistuminen tuottavat arvolauseen ”hy-

väksytty” (ei numeerista arviointia). 

Vastuuopettajat: Professori Seija Virkkala ja yliopistonlehtori Ilkka Luoto. 

 

 

Pro gradu -tutkielma 
Pro Gradu Thesis 

 

Koodi ja laajuus: ALUE3008, 40 op  

Osaamistavoite: Itsenäisen tieteellisen tutkimuksen tekeminen. Opiskelija osaa ratkaista ase-

tettuja tutkimusongelmia sekä esittää niiden ratkaisuun johtaneet taustatekijät, teoriaperustan 

ja johtopäätökset kirjallisessa muodossa.  

Suoritustapa: Pro gradu -tutkielman tekeminen kietoutuu yhteen gradupajojen istuntojen 

kanssa. Gradupajojen välisenä aikana opiskelija tekee graduaan itsenäisesti tiiviissä vuorovai-

kutuksessa ohjaajan kanssa. 

Arviointi: Tutkielma arvioidaan asteikolla: approbatur, lubenter approbatur, non sine laude 

approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approba-

tur, laudatur. 

Vastuuopettajat: Professori Seija Virkkala ja yliopistonlehtori Ilkka Luoto. 
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Julkisjohtamisen syventävät opinnot 89 op 

 

Julkisjohtamisen maisteriopinnoissa perehdytään julkisen johtamisen erityiskysymyksiin, ku-

ten esimiestyöhön, johtajuuteen ja johtamisen etiikkaan muuttuvassa yhteiskunnassa. Opiske-

lijat saavat valmiudet ymmärtää ja käyttää tieteellistä tutkimusta ja sen tuloksia sekä kykene-

vät soveltamaan näitä käytännön työelämässä. Opinnoissa lomittuvat sekä suomen että eng-

lannin kieli, mikä antaa hyvät mahdollisuudet toimia kansainvälistyvissä asiantuntijatehtävis-

sä. Monet uudet opetusmenetelmät tukevat opiskelijoiden omatoimisuutta ja vastuunottoa 

omasta opiskelustaan.  

 

Osaamistavoitteet 

 

Maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida kriittisesti johtamisen ja 

johtajuuden ongelmia, haasteita ja vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Opiskelija osaa soveltaa eri 

tutkimusotteita, erityisesti vertailevaa menetelmää sekä analysoida vaativia kansallisia ja kan-

sainvälisiä aineistoja. Opiskelija hallitsee erilaisia muutostilanteita, tunnistaa ja osaa etsiä rat-

kaisuja johtamisen eettisiin ongelmiin sekä löytää keinoja tehokkaaseen toimintaan kansain-

välisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä äidinkielellään ja englanniksi.  

 

Ydinaines 

 

Julkisjohtamisen maisteriopinnot koostuvat seuraavista pääteemoista: johtaminen ja päätök-

senteko, julkinen talous, kansainvälinen toiminta sekä hallinnon 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 sek-

torin (voittoa tuottamattomat organisaatiot ja yritykset) vastaaviin tehtäviin. Esimies- ja joh-

tamistehtävien ohella monet työskentelevät erilaisten organisaatioiden vaativaa asiantuntijuut-

ta edellyttävissä tehtävissä. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi hallintopäällikkö, henkilöstö-

johtaja, ylitarkastaja, neuvotteleva virkamies, kehittämispäällikkö, erityisasiantuntija ja kun-

nanjohtaja.   

 

 

Hallintotieteiden maisterin tutkinto (120 op) pääaineessa julkisjohtaminen: 
 

Julkisjohtamisen syventävät opinnot 89 op: 

HALL3011 Public Ethics 8 op 

HALL3018 Culture and Management 5 op 

HALL3019 Vertailu tutkimustapana ja uudistamiskeinona 6 op 

HALL3020 Julkinen johtaminen syventäen 8 op 

HALL3021 Kehittäminen ja konsultointi 6 op 

HALL3022 Vuorovaikutteinen johtaminen 6 op 

HALL3005 Tutkimusseminaari 10 op 

HALL3006 Pro gradu -tutkielma 40 op 

 

Kieli- ja viestintäopinnot 5 op: 

 Tieteellinen kirjoittaminen 5 op 

 

Vapaasti valittavat opinnot 26 op: 

 Vapaasti valittavia opintoja 
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Opintojaksokuvaukset 
 

 

Public Ethics  

 

Code and Credits: HALL3011, 8 ECTS  

Course Objectives: Based on administrative ethics doctrine and scientific literature, the 

course deepens understanding on moral theories, ethical values, and different ways of improv-

ing integrity in governance and public sector organizations.  

Literature:  

1. Salminen (ed.). Ethical Governance: A Citizen Perspective. Vaasan yliopiston julkai-

suja. Tutkimuksia 294. Public Management 39. 2010.  

2. 3–5 scientific articles (specified during the lectures).  

Completion of the Course/Assessment: Exam and essay based on lectures and literature and 

case studies.  

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

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

 

 

Culture and Management 

 

Code and credits: HALL3018, 5 ECTS 

Learning outcomes: The course helps to understand how cultural differences shape manage-

rial practices in organizations. The emphasis is on specifically cross-cultural issues at all lev-

els management in governments, non-profit organizations and business organizations. 

Literature: 

1. Smith, Peterson and Thomas eds: The Handbook of Cross-Cultural Research. Sage 

2008 

2. Articles (announced during lectures). 

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

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

Teacher: Lecturer / Professor 

 

 

Vertailu tutkimustapana ja uudistamiskeinona  
Comparison as Research Method and Reform Praxis  

 

Koodi ja laajuus: HALL3019, 6 op 

Osaamistavoitteet: Opintojakso syventää opiskelijoiden osaamista vertailuun liittyvistä tut-

kimusmenetelmistä sekä harjaannuttaa suoriutumaan vertailumenetelmällä toteutettavan joh-

tamistutkimuksen ja kehittämistoiminnan läpiviennistä. Jaksossa perehdytään benchmarkin-

gin-tekniikkaan, vertaisoppimiseen, vertailuasetelmien rakentamiseen sekä tulosten tulkintaan 

ja hyödyntämiseen. 

Kirjallisuus:  

1. Salminen (toim.): Hallintovertailun metodologia. Vaasa 2000 tai 2007.  

2. Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit tai muu materiaali.  

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen, mahdollinen harjoitustyö. 

Arviointi: Tentti 1–5 tai hylätty.  

Edeltävät opinnot: Hallintotieteen kvalitatiivinen tutkimus sekä Tilastollinen tietojenkäsitte-

ly. 
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Julkinen johtaminen syventäen  
Advanced Course in Public Management  

 

Koodi ja laajuus: HALL3020, 8 op 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kriittisesti arvioida julkista 

johtamista ja tehdä johtopäätöksiä johtamisen kehittämistarpeista valitussa kohdeorganisaa-

tiossa. Jakso syventää opiskelijoiden valmiuksia toteuttaa tutkivalla otteella selvitys johtami-

sen osa-alueesta. 

Kirjallisuus:  

1. Hakkarainen, Lipponen & Lonka: Tutkiva oppiminen: Järki, tunteet ja kulttuuri op-

pimisen synnyttäjinä. 6. uud. painos. Porvoo, Helsinki, Juva 2004 (tai uudempi).  

2. Tutkimusmateriaali, lähdelinkit, mahdollinen Moodle-oppimisympäristön hyödyntä-

minen ja vastaavat lähtötiedot annetaan opintojakson alussa tehtävien aihevalintojen 

yhteydessä.  

Suoritustapa: Ryhmätyö tutkivan oppimisen menetelmällä. Seminaarit ja kirjallinen raportti. 

Arviointi: 1–5 tai hylätty. 

 

 

Kehittäminen ja konsultointi 
Reforming and Consulting  

 

Koodi ja laajuus: HALL3021, 6 op  

Osaamistavoitteet: Opintojakso syventää opiskelijoiden osaamista ja valmiuksia hyödyntää 

strategisen johtamisen näkökulmia, hankkia ja manageroida vaativia asiantuntija- ja organi-

saation kehittämishankkeita sekä tunnistaa kriittisiä osaamisen ja jatkuvan oppimisen tarpeita 

organisaatioissa. 

Kirjallisuus:  

1. Handbook of Management Consulting: The Contemporary Consultant - Insights from 

World Experts, 2005. 

2. Luennoitsija ilmoittama materiaali. 

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen sekä mahdollinen harjoitustyö. 

Arviointi: 1–5 tai hylätty.  

 

 

Vuorovaikutteinen johtaminen 
Interactive Leadership 

 

Koodi ja laajuus: HALL3022, 6 op 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijaa osaa tulkita esimiestehtävissä tar-

vittavia vuorovaikutusvalmiuksia ja kehittää ratkaisuja työyhteisön ongelmatilanteiden selvit-

tämiseen. Jaksolla syvennytään työyhteisön vuorovaikutustilanteisiin ja yhteisöllisyyteen joh-

tamishaasteina.  

Kirjallisuus:  

1. Juuti & Rovio (toim.) (2010). Keskusteleva johtaminen. Johtamistaidon opisto & 

Otava, Helsinki.  

2. Paasivaara & Nikkilä (2010). Yhteisöllisyydestä työhyvinvointia. Kirjapaja, Helsinki. 

3. Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit.  

Suoritustavat: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. Työpajatyöskentely. Mahdollinen 

vierailijaluennoitsija. 

Arviointi: 1–5 tai hylätty.  

 

 

 

 



Lukuvuosi 2012–13/ päiv. 6.9.2012 

 11 

Tutkimusseminaari  
Research Seminar  

 

Koodi ja laajuus: HALL3005, 10 op  

Edeltävät opinnot: Äidinkielen opinnot sekä julkisjohtamisen pääosin pakolliset syventävät 

opinnot.  

Osaamistavoitteet: Jaksolla käynnistetään pro gradu -tutkielmaan tähtäävä tutkimusprosessi. 

Jakso edellyttää aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn koko lukuvuoden ajan. Se-

minaaritilaisuuksissa tavoitellaan syyslukukauden aikana tutkielma-aiheen suunnitelmaa ja 

kevätlukukauden lopuksi tutkielman osakäsikirjoitusta. Jakson aikana järjestettävissä muissa 

tilaisuuksissa perehdytään käytännön tutkielmanteon perusvalmiuksien kehittämiseen ja tie-

teellisen työn vaatimuksiin.  

Kirjallisuus: Tutkielman aihepiiriin liittyvä kirjallisuus.  

Suoritustapa: Ohjattu seminaarityöskentely. Seminaarityöt.  

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.  

 

 

Pro gradu -tutkielma  
Pro Gradu Thesis  

 

Koodi ja laajuus: HALL3006, 40 op  

Edeltävät opinnot: Kandidaatin tutkinto sekä pääaineen syventävät opinnot.  

Osaamistavoitteet: Jakso valmentaa tieteellisen tutkimustyön hallintaan. Tuloksena on julki-

sen johtamisen alaan kuuluvan ongelman tieteellinen tarkastelu.  

Suoritustapa: Tieteellisen tutkielman laadinta ja kypsyysnäyte.  

Arviointi: Tutkielma arvioidaan asteikolla approbatur (alin), lubenter approbatur, non sine 

laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude ap-

probatur, laudatur (ylin). 

 

 

Vapaavalintaiset syventävät opintojaksot: 

 

 

 Comparative Research Methods 

 

Code and credits: ICSC3002, 8 ECTS 

Learning outcomes: The course deepens the student´s understanding of what are the meth-

odology and methods and practice. Key themes are comparison as the basis of all methodo-

logically valid thinking, cultural studies methodology and specific methods of history, cultur-

al studies, and literary studies, social science methodology and qualitative, quantitative and 

comparative methods and techniques, problems of interdisciplinary research, and methodo-

logical requirements of the thesis. 

Literature: 

1. Gray: Research Practice for Cultural Studies. London 2003 (available in Ebrary, see 

http://www.tritonia.fi). 

2. Ragin: The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strat-

egies. Berkeley 1987. 

3. Somekh & Lewin (eds.): Research Methods in the Social Sciences. London 2005 

(available in Ebrary, see http://www.tritonia.fi). 

4. Johnson, Chambers, Raghuram & Ticknell: The Practice of Cultural Studies. London 

2004. 

5. Keesing & Strathern: Cultural Anthropology - A Contemporary Perspective. 3rd edi-

tion, 1998. 

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

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

 

 

Contemporary Public Management 

 

Code and credits: HALL3023, 8 ECTS 

Learning outcomes: The course deepens understanding of Public Management as an aca-

demic discipline with its distinctive identity. The emphasis is on traditional and modern texts 

that have contributed in shaping the discipline. Students learn to recognize the main develop-

mental phases of administrative theory from traditional public administration to current public 

management and from government to governance. Also future alternatives for administrative 

theory will be discussed during the course. 

Literature: 

1. O’Leary, Van Slyke and Kim eds.: The Future of Public Administration, Public Man-

agement and Public Service around the World: The Minnowbrook Perspective. Wash-

ington 2010 (available from Ebrary via Nelli-portal). 

2. Shafritz, Hyde & Parke (ed.): Classics of Public Administration. 5th Edition. 2004. 

3. Harmon & Mayer: Organization Theory for Public Administration. Glenview 1986. 

4. Simon: Administrative Behavior. 4th edition. New York 1997. 

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

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

Teacher: Lecturer / Professor 

 

 

Project Management  

 

Code and credits: HALL3024, 8 ECTS 

Learning outcomes: The course gives basic information about the governance of projects. 

The emphasis is on projects connected to hybrid forms of governance and service provision 

between public and private commercial and non-commercial activities. Students will learn 

main challenges of all phases of projects (planning, finance, scheduling, organizing, con-

trol/management, termination and evaluation). 

Literature: 

1. Billis ed.: Hybrid Organizations and the Third Sector. Houndmills 2010. 

2. Richman: Project Management Step-by-step. New York etc. 2002 (also available at 

Ebrary via Nelli-portal). 

3. Roberts: A Guide to Project Management Achieving lasting benefit through effective 

change. London 2007 (also available at Ebrary via Nelli-portal). 

Completion of the course: Lectures and completion of a team work-based project under the 

guidance of an instructor. 

Grading: Approved of fail. 

Teacher: Lecturer/professor. 

Additional information: Optional course that is primarily meant for ICS-students. The 

course will be arranged every second year. 
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Julkisoikeuden syventävät opinnot 87–88 op 
 
Julkisoikeuden maisterivaiheen opinnoissa on valittavissa yleisen hallintojuridiikan tai julkis-

talouden juridiikan linjat. Opintojaksoja ei ole rajoitettu yksinomaan tietyn linjan valinneille 

opiskelijoille. Mikäli opiskelija suorittaa kaikki pääainejaksot julkistalouden juridiikan linjalta 

hän saa siitä merkinnän tutkintotodistukseen. Yleisen hallintojuridiikan linjalla opiskellaan 

eurooppaoikeuden lisäksi hallinto-oikeuden erityiskysymyksiä ja erityisaloja ja syvennetään 

perus- ja ihmisoikeuksien tuntemusta. Julkistalouden juridiikan linja perehdyttää julkisten 

organisaatioiden taloudellisen toiminnan keskeisiin kysymyksiin, jolloin elinkeinotoiminnan 

tukeminen, kilpailuun ja julkisiin hankintoihin liittyvät asiat ovat keskeisiä.   

 

Osaamistavoitteet 

 

Maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida syvällisesti julkisessa toiminnassa 

keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä valitsemallaan päälohkolla.  Opiskelija osaa yhdistää oi-

keudellisen osaamisen käytäntöön ja saa siten hyvät valmiudet julkisissa asiantuntija- ja joh-

totehtävissä toimimiseen. 

 

Opiskelija tuntee oikeudellisen tutkimuksen teoriat ja metodologian ja saavuttaa valmiudet 

harjoittaa tieteellisiä jatko-opintoja.  Opiskelija saa valmiudet tarkastella oikeudellisia ongel-

mia ja ratkaisuja vertailevassa ja eurooppalaisessa kontekstissa. 

 

Ydinaines 

 

Ohjelman ydinaineksia ovat hallinto-oikeuden keskeiset kysymykset tarkastelukulmina eu-

rooppaoikeus ja perus- ja ihmisoikeudet. 

 

Työelämärelevanssi 

 

Opiskelija saa valmiudet toimia hallinnollista ja oikeudellista asiantuntemusta vaativissa joh-

to- ja suunnittelutehtävissä erityisesti valtion, kuntien ja välillisen julkishallinnon tehtävissä 

sekä sellaisissa yksityisen sektorin tehtävissä joissa on hyötyä hallinnon toiminnan samoin 

kuin yksilöiden oikeuksien tuntemuksesta. Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi kunnan- 

ja kaupunginjohtaja, hallintopäällikkö, osastopäällikkö, henkilöstöjohtaja, hankintapäällikkö, 

hankinta-asiantuntija, ylitarkastaja, suunnittelija. 
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Hallintotieteiden maisterin tutkinto (120 op) pääaineessa julkisoikeus (valittavana 

kaksi linjaa): 
 

Yleisen hallintojuridiikan linja 

 

Julkisoikeuden syventävät opinnot 87 op: 

JOIK3015 Eurooppalainen julkisoikeus 5 op 

JOIK3019 Perus- ja ihmisoikeuksien syventävät opinnot 5 op 

JOIK3021 Syventävä teemakurssi: hallinto-oikeuden erityiskysymykset 5 op 

JOIK3023 Oikeuden systematiikka ja oikeustiede 6 op 

JOIK3017 Hallintolainkäytön oikeustapausanalyysikurssi 6 op 

JOIK3012 Oikeusvertailu 5 op* 

JOIK3013 Oikeussosiologia 5 op* 

JOIK3006 Tutkimusseminaari 10 op 

JOIK3007 Pro gradu -tutkielma 40 op 

 

Kieli- ja viestintäopinnot 5 op: 

 Tieteellinen kirjoittaminen 5 op 

 

Vapaasti valittavat opinnot 28 op: 

 Vapaasti valittavia opintoja 

 

 
* Opintojakso Julkisten varojen käyttö 5 op on yleisen hallintojuridiikan linjalla vapaasti valittava 

opintojakso tai sillä voi korvata joko Oikeusvertailun tai Oikeussosiologian. 

 

** 

 

Julkistalouden juridiikan linja 

 

Julkisoikeuden syventävät opinnot 87–88 op: 

JOIK3015 Eurooppalainen julkisoikeus 5 op 

JOIK3020 Perus- ja ihmisoikeuksien syventävät opinnot 5 op 

JOIK3016 Julkisten varojen käyttö 5 op 

JOIK3022 Syventävä teemakurssi: julkiset hankinnat, valtiontuki 5 op 

JOIK3023 Oikeuden systematiikka ja oikeustiede 6 op 

JOIK3018 Hallintolainkäytön oikeustapausanalyysikurssi 6 op 

TOIK3017 Oikeustapausanalyysi 6 op tai JOIK3012 Oikeusvertailu 5 op 

JOIK3006 Tutkimusseminaari 10 op 

JOIK3007 Pro gradu -tutkielma 40 op 

 

Kieli- ja viestintäopinnot 5 op: 

 Tieteellinen kirjoittaminen 5 op 

 

Vapaasti valittavat opinnot 27–28 op: 

 Vapaasti valittavia opintoja 
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Opintojaksokuvaukset 
 

 

Eurooppalainen julkisoikeus 

European Public Law 

 

Koodi ja laajuus: JOIK3015, 5 op 

Osaamistavoite: Opiskelija hallitsee EU:n oikeusjärjestelmän keskeiset periaatteet ja sen 

merkityksen julkisessa toiminnassa.  

Sisältö: 1) EU:n oikeusjärjestelmän keskeiset piirteet, 2) EU-oikeuden keskeiset käsitteet ja 

periaatteet, 3) jäsenvaltioiden asema osana Unionin kokonaisuutta, 4) eurooppalainen  

hallinto-oikeus. 

Opetusmenetelmät: Luennot ja itsenäistä opiskelua. 

Suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen ja luentopäiväkirja. 

Kirjallisuus:  

1. Ojanen: EU-oikeuden perusteita. Helsinki 2010.  

2. Mäenpää: Eurooppalainen hallinto-oikeus. 2. uudistettu painos. Helsinki 2011. 

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

Ajoitus: Kevätlukukausi. 

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori. 

 

 
Julkisten varojen käyttö 

Legal Rules on Public Expenditure 

 

Koodi ja laajuus: JOIK3016, 5 op 

Osaamistavoite: Opiskelija tuntee julkisen talouden perusrakenteen ja hallitsee julkisiin han-

kintoihin liittyvät oikeudelliset kysymykset ja tietää milloin elinkeinotoiminnan tukeminen on 

sallittua.  

Sisältö: 1) Julkisen talouden tehtävät, rakenne ja valvonta 2) julkiset hankinnat, 3) elinkeino-

toiminnan tukeminen, 4) hankintoihin ja elinkeinotoiminnan tukeen liittyvät oikeusturvakei-

not. 

Opetusmenetelmät: Luennot ja itsenäistä opiskelua.  

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. 

Kirjallisuus: 

1. Siikavirta & Parikka: EU:n valtiontukisäännöt. Helsinki 2010. 

2. Hytönen & Lehtomäki: Valtion hankintakäsikirja 2010. Valtiovarainministeriön jul-

kaisuja 48/2010. Helsinki 2010. Sivut 11–166 (saatavissa Internetissä). 

3. Kaarresalo: Kilpailuttamisvelvollisuus julkisissa hankinnoissa. Helsinki 2007, ei 

kuitenkaan lukuja 3, 5 ja 6. 

Edeltävät opinnot: Oikeus yhteiskunnassa. 

Ajoitus: Kevätlukukausi. 

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori. 

Lisätietoja: Jakso voidaan suorittaa myös yleisen hallintojuridiikan linjalla joko ylimääräise-

nä jaksona tai korvaten yleisen hallintojuridiikan linjalta vaihtoehtoisesti joko Oikeusvertailun 

tai Oikeussosiologian. 
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Hallintolainkäytön oikeustapausanalyysikurssi / Yleisen hallintojuridiikan linja 

Analysing Legal Decisions 

 

Opiskelija suorittaa joko hallintolainkäytön yleisen osan tai markkina- ja kilpailuoikeuteen 

suunnatun osan. 

Koodi ja laajuus: JOIK3017, 6 op 

Osaamistavoite: Opiskelija osaa ratkaista ja analysoida hallintolainkäyttöviranomaisten rat-

kaisuja oikeudelliselta kannalta.  

Sisältö: 1) Prosessinedellytykset, 2) asian selvittäminen, 3) päätöksen perustelut, 4) oikeusta-

pausten kommentointi oikeuslähdeopin kannalta. 

Opetusmenetelmät: Harjoituksia ja itsenäistä opiskelua. 

Suoritustapa: Kirjatentti ennen harjoituksia. Aktiivinen osallistuminen oikeustapausharjoi-

tuksiin. Oikeustapausanalyysin laatiminen tentaattorin kanssa sovitusta oikeustapauksesta ja 

analyysin esittäminen seminaarissa. 

Kirjallisuus, joka tentitään ennen opintojaksolle osallistumista:  
1. Mäenpää: Hallintoprosessioikeus. Helsinki 2005. Vain luvut II, III,V, VII s.479–505. 

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

I ja II), Kunnallisoikeus. 

Vastuuhenkilö: Professori. 

 

 

Hallintolainkäytön oikeustapausanalyysikurssi / Julkistalouden juridiikan linja 
Analysing Legal Decisions 

 

Koodi ja laajuus: JOIK3018, 6 op 

Osaamistavoite: Opiskelija osaa ratkaista ja analysoida hallintolainkäyttöviranomaisten rat-

kaisuja oikeudelliselta kannalta.  

Sisältö: 1) Prosessinedellytykset, 2) asian selvittäminen, 3) päätöksen perustelut, 4) oikeusta-

pausten kommentointi oikeuslähdeopin kannalta, 5) eurooppalainen oikeusturva. 

Opetusmenetelmät: Harjoituksia ja itsenäistä opiskelua. 

Suoritustapa: Kirjatentti ennen harjoituksia. Aktiivinen osallistuminen oikeustapausharjoi-

tuksiin. Oikeustapausanalyysin laatiminen tentaattorin kanssa sovitusta oikeustapauksesta ja 

analyysin esittäminen seminaarissa. Oikeustapaukset valitaan hankintoja ja valtiontukia kos-

kevista kansallisten ja Unionin tuomioistuimen päätöksistä. 

Kirjallisuus, joka tentitään ennen opintojaksolle osallistumista:  

1. Mäenpää: Hallintoprosessioikeus. Helsinki 2005. Vain luvut II, III,V, VII s.479–505. 

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

I ja II), Eurooppalainen julkisoikeus.  

Ajoitus: Syyslukukausi. 

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori. 

 

 

Perus- ja ihmisoikeuksien syventävät opinnot / Yleisen hallintojuridiikan linja 

Graduate Studies in Fundamental and Human Rights  

 

Koodi ja laajuus: JOIK3019, 5 op 

Osaamistavoite: Opiskelija hallitsee hyvin valitsemansa erityisalan perus- ja ihmisoikeusky-

symykset ja kykenee löytämään tutkielmansa kannalta keskeiset perus- ja ihmisoikeuskytken-

nät. Julkistalouden juridiikan linjalla otetaan huomioon sisämarkkinaoikeudet ja niiden liitty-

mäkohdat perus- ja ihmisoikeuksiin sekä julkisen vallan toiminnan yksityistämisen perustus-

lailliset kysymykset. 

Sisältö: Erikseen sovittavasta aiheesta kirjoitettavan artikkeleihin ja jäljempänä mainittuihin 

kirjoihin pohjautuvan kirjoitelman laatiminen alan viimeisimmästä keskustelusta. Kirjoitelma 
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kytketään mielellään tutkielman teemaan. 

Opetusmenetelmät: Itsenäistä opiskelua. 

Suoritustapa: Kirjoitelma (n. 15 sivua) jakson teemaan liittyen seuraavaksi mainitusta kirjal-

lisuudesta ja ilmoitettujen lehtien vuosikerroista. Kirjoitelmassa on tarkoitus käydä läpi jak-

son alaan kuuluvaa tai sitä läheltä sivuavaa kirjoittelua ja kuvata sekä jäsentää sitä itsenäisesti. 

Kirjoituksessa käytetään aiheeseen liittyvää oheiskirjallisuutta ja artikkeleita monipuolisesti 

hyväksi.  

Oheiskirjallisuus: 

1. Lavapuro: Uusi perustuslakikontrolli. Helsinki 2010. 

2. Hallberg et al. (toim): Perusoikeudet 2011. 

3. Viljanen: Perusoikeuksien rajoitusedellytykset. Helsinki 2001. 

4. Miettinen: Tieteen vapaus. Helsinki 2000. 

5. Uoti: Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet kunnallisessa päätök-

senteossa. Tampere 2003. 

6. Länsineva: Perusoikeudet ja varallisuussuhteet. Helsinki 2002. 

7. Ahtela, Bruun, Koskinen, Nummijärvi & Saloheimo: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. 

Helsinki 2006. 

8. Posio: Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa. Vammala 2008. 

9. Krause & Scheinin (eds.): International protection of human rights. Åbo Akademi 

University. Turku 2009. 

10. Eide, Krause and Rosas (eds.): Economic, Social and Cultural Rights. Martinus 

Nijhoff. Dordrecht 2001. 

11. Muista kirjoista voidaan sopia erikseen 

Lehdet: Lakimies, Juridisk Tidskrift Utgiven av jur.för. i Finland (JFT), Oikeus, Förvalt-

ningsrättslig Tidskrift (FT), Europarättslig Tidskrift. 

Edeltävät opinnot: Pääosa julkisoikeuden aineopinnoista. 

Ajoitus: Ympäri vuoden. 

Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori. 

 

 

Perus- ja ihmisoikeuksien syventävät opinnot / Julkistalouden juridiikan linja 

Graduate Studies in Fundamental and Human Rights  

 

Koodi ja laajuus: JOIK3020, 5 op 

Osaamistavoite: Opiskelija hallitsee hyvin valitsemansa erityisalan perus- ja ihmisoikeusky-

symykset ja kykenee löytämään tutkielmansa kannalta keskeiset perus- ja ihmisoikeuskytken-

nät. Julkistalouden juridiikan linjalla otetaan huomioon sisämarkkinaoikeudet ja niiden liitty-

mäkohdat perus- ja ihmisoikeuksiin sekä julkisen vallan toiminnan yksityistämisen perustus-

lailliset kysymykset. 

Sisältö: Erikseen sovittavasta aiheesta kirjoitettavan artikkeleihin ja jäljempänä mainittuihin 

kirjoihin pohjautuvan kirjoitelman laatiminen alan viimeisimmästä keskustelusta. Kirjoitelma 

kytketään mielellään tutkielman teemaan. 

Opetusmenetelmät: Itsenäistä opiskelua. 

Suoritustapa: Kirjoitelma (n. 15 sivua) jakson teemaan liittyen seuraavaksi mainitusta kirjal-

lisuudesta ja ilmoitettujen lehtien vuosikerroista. Kirjoitelmassa on tarkoitus käydä läpi jak-

son alaan kuuluvaa tai sitä läheltä sivuavaa kirjoittelua ja kuvata sekä jäsentää sitä itsenäisesti. 

Kirjoituksessa käytetään aiheeseen liittyvää oheiskirjallisuutta ja artikkeleita monipuolisesti 

hyväksi.  

Oheiskirjallisuus: 

1. Lavapuro: Uusi perustuslakikontrolli. Helsinki 2010. 

2. Hallberg et al. (toim): Perusoikeudet 2011. 

3. Uoti: Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet kunnallisessa päätök-

senteossa. Tampere 2003. 
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4. Länsineva: Perusoikeudet ja varallisuussuhteet. Helsinki 2002. 

5. Ahtela, Bruun, Koskinen, Nummijärvi & Saloheimo: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. 

Helsinki 2006. 

6. Posio: Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa. Vammala 2008. 

7. Raitio, Juha: Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat, 2. uud. painos. Helsinki 2010. 

8. Barnard: The Substantive Law of the EU: the four freedoms. Oxford 2010. 

9. Muista kirjoista voidaan sopia erikseen 

Lehdet: Lakimies, Juridisk Tidskrift Utgiven av jur.för. i Finland (JFT), Oikeus, Förvalt-

ningsrättslig Tidskrift (FT), Europarättslig Tidskrift. 

Edeltävät opinnot: Pääosa julkisoikeuden aineopinnoista. 

Ajoitus: Ympäri vuoden. 

Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori. 

 

 

Syventävä teemakurssi: hallinto-oikeuden erityiskysymykset / Yleisen hallintojuridii-

kan linja 
Graduate Studies in Specific Areas of Public Law 

 

Koodi ja laajuus: JOIK3021, 5 op 

Osaamistavoite: Opiskelija hallitsee hyvin valitsemansa aihealueen oikeudelliset ja ajankoh-

taiset kysymykset. 

Sisältö: Opiskelija valitsee häntä kiinnostavan teema-alueen. 

Kirjallisuus: Valitaan jokin seuraavista osa-alueista. Muista aihealueista tai muusta kirjalli-

suudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa. 

Henkilöstön oikeudellinen asema ja tasa-arvokysymykset:  

1. Hirvonen & Mäkinen. Kunnallinen viranhaltija – oikeudellisen aseman sääntely. Hel-

sinki 2006 

2. Puronurmi: Syrjintäkiellot virantäytössä. Tampere 2009. 

Oikeustapausanalyysi 

Hallintomenettely: 

1. Halila & Aer: Oikaisumenettely hallinnossa. Helsinki 2011. 

2. Mäenpää: Julkisuusperiaate. Helsinki 2008. 

Oikeustapausanalyysi 

Julkinen - yksityinen raja-alue 

1. Keravuori-Rusanen: Yksityinen julkisen vallan käyttäjänä. Helsinki 2008. 

2. Komulainen: Ulkoistaminen kunnissa. Tampere 2010. 

Oikeustapausanalyysi 

Sosiaalioikeus 

1. Arajärvi & Korhonen (toim.): Syrjäytymisen oikeudelliset pidäkkeet: aiheen kartoi-

tusta. Joensuu 2009. 

2. Arajärvi & Korte: Syrjäytymisen oikeudelliset pidäkkeet – koulutuksen näkökulma. 

3. Miettinen & Korhonen (toim.): Syrjäytymisen oikeudelliset pidäkkeet: oikeus syrjäy-

tymisen vastavoimana. Joensuu 2011. 

Oikeustapausanalyysi 

Kunnallisoikeus 

1. Sallinen: Kunnan itselleen ottamat tehtävät. Tampere 2007. 

2. Komulainen: Ulkoistaminen kunnissa. Tampere 2010. 

Opetusmenetelmät: Seminaari, jossa seminaariesitys tai itsenäistä opiskelua. 

Suoritustapa: Tentti ja oikeudellinen analyysi (esim. oikeustapausanalyysi), joka esitetään 

seminaarissa tai kirjallisesti. Seminaari ja suullinen esitys korvaa osan kirjallisuudesta kurssin 

alkaessa ilmoitettavalla tavalla. 

Ajoitus: Tentti syys- tai kevätlukukausi ja seminaari kevätlukukausi. 

Vastuuhenkilö: Professori. 
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Syventävä teemakurssi: julkiset hankinnat, valtiontuki / Julkistalouden juridiikan 

linja 
Graduate Studies in Specific Areas of Public Law 

 

Koodi ja laajuus: JOIK3022, 5 op 

Osaamistavoite: Opiskelija hallitsee hyvin valitsemansa aihealueen oikeudelliset ja ajankoh-

taiset kysymykset. 

Sisältö: Opiskelija valitsee häntä kiinnostavan teema-alueen. 

Kirjallisuus: Valitaan jokin seuraavista osa-alueista. Muista aihealueista tai muusta kirjalli-

suudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa. 

Julkiset hankinnat, valtiontuki ja julkisen vallan taloudellinen toiminta 

1. Pekkala: Hankintojen kilpailuttaminen ja sopimusehdot. Helsinki 2010. 

Tai kaksi seuraavista: 

2. Romppainen: Sosiaali- ja terveysjärjestön oikeudellinen asema palveluiden järjestä-

misessä: Tutkimus julkista avustusta saavan yhdistyksen asemasta hankintasääntöjen 

näkökulmasta. Helsinki 2007 

3. Alkio: Valtiontuet. Helsinki 2010. 

4. Vesterdorf & Nielsen: State Aid Law of the European Union. Lontoo 2008. 

5. Donnely: Delegation of Governmental Powers to Private Parties. Oxford 2007- 

6. Bergman, Indén, Lundberg & Madell: Offentlig upphandling. Lund 2011. 

7. Trepte: Regulating procurement. Oxford 2004. 

8. Keravuori-Rusanen: Yksityinen julkisen vallan käyttäjänä. Helsinki 2008. 

9. Sallinen: Kunnan itselleen ottamat tehtävät ja niiden oikeudelliset reunaehdot. Tam-

pere 2007. 

10. Indén: Kommunen som konkurrent. Uppsala 2008. 

Oikeustapausanalyysi 

Opetusmenetelmät: Seminaari, jossa seminaariesitys tai itsenäistä opiskelua. 

Suoritustapa: Tentti ja oikeudellinen analyysi (esim. oikeustapausanalyysi), joka esitetään 

seminaarissa tai kirjallisesti.  Seminaari ja suullinen esitys korvaa osan kirjallisuudesta kurs-

sin alkaessa ilmoitettavalla tavalla. 

Ajoitus: Tentti syys- tai kevätlukukausi ja seminaari kevätlukukausi. 

Vastuuhenkilö: Professori. 

 

 

Oikeuden systematiikka ja oikeustiede 
The Legal System and Jurisprudence 

Koodi ja laajuus: JOIK3023, 6 op 

Ajankohta: Syyslukukausi. 

Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan oikeutta systeeminä kansallisella ja kansainvälisellä ta-

solla. Samalla tarkastellaan oikeustieteen merkitystä ja menetelmiä systematiikan kehittäjänä. 

Osaamistavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija hahmottaa oikeusjärjestelmän muodostaman 

kokonaisuuden ja sen merkityksen oikeudellisten ongelmien tunnistamisessa. Opiskelija osaa 

hyödyntää oikeusjärjestelmän systematiikkaa oikeudellisten ongelmien paikantamisessa ja 

ratkaisemisessa.   

Opetusmenetelmät: Luennot ja seminaarikeskustelut 20 h. 

Suoritustapa: Tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa. Opiskelija voi laatia vapaaehtoisen alus-

tuksen ja esittää sen seminaarissa. Hyväksytty suoritus korvaa joko Mäkisen tai Annolan tent-

tivaatimuksiin kuuluvan teoksen. 

Oppimateriaali:  

1. Mäkinen (2000). Maankäyttösopimus ja hyvä hallinto. Jyväskylä: Finnpublishers. Si-

vut 1−105. 

2. Saarnilehto (toim.) (2000). Varallisuusoikeuden kantavat periaatteet. Helsinki: 

WSLT. 
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3. Annola (2003). Sopimuksen dynaamisuus. Talousoikeudellinen rakennetutkimus so-

pimuksen täydentymisestä ja täydentymisen ohjaamisesta. Turku: Turun yliopiston 

oikeustieteellinen tiedekunta. Sivut 1–125. 

4. Tuori (2007). Oikeuden ratio ja voluntas. Helsinki: WSOYpro.  

Vastuuhenkilöt: Vesa Annola ja Eija Mäkinen. 

Lisätiedot: Suositellaan suoritettavaksi heti Oikeusteorian jälkeen. Julkisoikeuden pää- ja 

sivuaineopiskelija suorittaa jakson julkisoikeuteen ja ilmoittaa pääaineensa tentissä. 

 

 

Oikeustapausanalyysi 

Critical Case Analysis 

 

Koodi ja laajuus: TOIK3017, 6 op 

Ajankohta: Klk 2013. 

Sisältö: Talousoikeudelliselle ongelmalle relevantin aineiston tunnistaminen oikeustapaukses-

ta. Oikeustapauksen kriittinen arviointi muiden oikeuslähteiden valossa 

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida kriittisesti yksittäisen 

oikeudellisen ratkaisun merkitystä osana oikeusjärjestelmän kokonaisuutta. Opiskelija osaa 

käyttää oikeuslähteitä ja oikeusjärjestelmän tuntemustaan oikeudellisen ongelman analysoin-

nissa ja eri ratkaisuvaihtoehtojen perustelussa. Opiskelija osaa laatia johdonmukaisesti etene-

vän tiiviin ja perustellun tieteellisen oikeustapausanalyysin. 

Suoritustapa: Osallistuminen aloitusseminaariin. 5–7 -sivuisen kirjoituksen tekeminen oi-

keudellisen artikkelin laatimistradition mukaisesti.  

Vastuuhenkilö: Pekka Vainio / Talousoikeus. 

 

 

Oikeusvertailu 

Comparative Law 

 

Koodi ja laajuus: JOIK3012, 5 op 

Osaamistavoite: Opiskelija tuntee erilaisten oikeusjärjestysten keskeiset erot ja saa valmiudet 

tehdä oikeusvertailevaa tutkimusta. 

Sisältö: Oikeusjärjestelmät ja oikeudellisen tutkimuksen menetelmät. 

Opetusmenetelmät: Luennot/seminaari. 

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen tai erikseen sovittavan harjoitustyön 

ohjattu tekeminen yksin tai ryhmässä. Harjoitustyössä käytetään hyväksi luentoja ja kirjalli-

suutta. 

Kirjallisuus: 

1. Husa: Johdatus oikeusvertailuun. Helsinki 1998.  

2. Bogdan: Komparativ rättskunskap. 2 uppl. Stockholm 2003. 

3. Opettajan kanssa erikseen sovittava jonkin vieraan maan hallinto-oikeutta käsittelevä 

teos. 

Edeltävät opinnot: Julkisoikeuden kandidaattiopinnot. 

Ajoitus: Syys/kevätlukukausi. 

Vastuuhenkilö: Professori. 

 

 

Comparative Law / Vaihto-opiskelijat 

 

Code and Credits: JOIK3012, 5 ECTS 

Learning outcomes: The student knows the differences of various judicial systems and gets 

knowledge how to make comparative law studies. 

Content: 1) Methods of comparative law 2) Classifications and knowledge of legal systems 

Teaching methods: Lectures/seminar or self-study. 
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Assessment: Lecture journal and a written or oral presentation in seminar. In case there are 

no lectures a more deep written essay or wider presentation is required. 

Literature: 

1. Bogdan: Comparative Law. Stockholm 1994.  

2. Reitz: How to Do Comparative Law. American Journal of Comparative Law, Volume 

46 (1998), pp. 617-636. Available from professor. 

3. Surakka: Access to Finnish Law. Helsinki 2005. 

4. Laine: Access to Finnish Public Law. Helsinki 2006. 

5. One book on administrative law of optional foreign country agreed with teacher. 

Time: Autumn and spring semester. 

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

Contact person: Professor. 

 

 

Oikeussosiologia 

Sociology of Law  

 

Koodi ja laajuus: JOIK3013, 5 op 

Osaamistavoite: Opiskelija tuntee oikeuden ja yhteiskunnan yhteyden ja osaa arvioida lakien 

vaikutuksia. 

Sisältö: 1) Oikeussosiologian perusteet, 2) oikeuden funktiot modernissa yhteiskunnassa, 3) 

lakien vaikutukset. 

Opetusmenetelmät: Luennot ja itsenäistä opiskelua. 

Suoritustapa: Kirjallisuuden ja luentojen tenttiminen. 

Kirjallisuus: 

1. Alvesalo & Ervasti: Oikeus yhteiskunnassa. Näkökulmia oikeussosiologiaan. Helsin-

ki 2006. 

2. Tala: Lakien vaikutukset. Helsinki 2001. 

Edeltävät opinnot: Julkisoikeuden perus- ja aineopinnot. 

Ajoitus: Syyslukukausi. 

Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori. 

 

 

Tutkimusseminaari 

Research Seminar 

 

Koodi ja laajuus: JOIK3006, 10 op 

Osaamistavoite: Opiskelija tietää mitä edellytetään hyvältä pro gradu -tutkielmalta ja kyke-

nee tieteellisesti laadukkaaseen suulliseen ja kirjalliseen oikeudelliseen analyysiin. 

Sisältö: Seminaarityöskentelyn pakolliset osat ilmoitetaan seminaarin alkaessa. 

Opetusmenetelmät: Seminaarityöskentelyä ja itsenäistä kirjoitustyötä. 

Suoritustapa: 1) Tutkimussuunnitelman laatiminen ja käsittely seminaarissa, 2) aiemmin 

suoritetun väitöskirjan metodin esittely seminaarissa oman työn tekemisen kannalta, 3) oman 

työn “gradupalojen” kirjoittaminen, esittäminen ja toisen työn opponointi. 

Oheiskirjallisuus:  

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

2. Viljanen: Oikeudellisten tutkimusten kirjoittamisopas. Tampere 2004.  

3. Miettinen (toim.): Oikeustieteellinen opinnäytetyö. Joensuu 2004. 

4. Husa: Julkisoikeudellinen tutkimus. Tampere 1995. 

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

6. Hallintotieteellisten töiden kirjoitusohjeet (uusin versio). 

Edeltävät opinnot: Kandidaatintutkielma. 

Ajoitus: Alkukokoontuminen ja seminaarin aloitus toukokuussa tai syyskuussa. Gradupajat 

kestävät koko lukuvuoden jatkuen keväällä. Osallistuminen pakollista. 
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Vastuuhenkilö: Professori. 

 

 

Pro gradu -tutkielma 

Thesis 

 

Koodi ja laajuus: JOIK3007, 40 op 

Osaamistavoite: Opiskelija osaa tehdä hyvän pro gradu -tutkielman. 

Sisältö: Tutkielman laatiminen jostakin julkisoikeuden alaan kuuluvasta aiheesta siten, että 

opiskelija osoittaa hallitsevansa tutkimuksen kohteena olevan aihepiirin sekä siihen liittyvän 

oikeudellisen problematiikan ja tutkimusmenetelmät sekä kirjoittamis- ja argumentaatiotavan. 

Opetusmenetelmät: Itsenäistä ja graduohjaajan ohjaamaa työskentelyä. 

Suoritustapa: Tieteellisen tutkielman laadinta sekä kypsyyskokeen suorittaminen (ellei tehty 

jo julkisoikeuden kandidaatintutkielman yhteydessä). 

Ajoitus: Syys- ja kevätlukukausi. 

Vastuuopettaja: Professori. 

Lisätiedot: Pro gradu -tutkielma arvioidaan asteikolla approbatur, lubenter approbatur, non 

sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude 

approbatur, laudatur. 
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Sosiaali- ja terveyshallintotieteen syventävät opinnot 86 op 
 
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopinnot analysoivat hyvinvointiyhteiskunnan komp-

leksisia kysymyksiä kansalaisten osallistumisen ja johtamisen näkökulmasta. Ohjelman ta-

voitteena on antaa opiskelijoille erinomaiset valmiudet tutkia, suunnitella, arvioida ja kehittää 

sosiaali- ja terveysorganisaatioita ja -palveluja. Opinnot antavat valmiuksia hyvinvointipalve-

lujen kehittämiseen ja johtamiseen sekä tuottavat kykyä reagoida sosiaali- ja terveysjärjestel-

mien kasvaviin haasteisiin.  

 

Osaamistavoitteet 

 

Maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida sosiaali- ja terveysalan monipuolisen 

informaation merkitystä ja toimia innovatiivisesti kompleksisessa toimintaympäristössä. 

Opiskelija osaa suunnitella ja kehittää työyhteisön johtamisen ongelmanratkaisutaitoja sekä 

soveltaa oppimaansa käytännön esimerkkeihin. Opiskelija kykenee syventämään tieteellistä 

ajatteluaan ja tuottamaan tieteellistä tekstiä itsenäisesti.  

    

Ydinaines 

 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopinnot koostuvat neljästä pääteemasta, joita ovat 

arviointi, kompleksisuus, hyvinvointijohtaminen sekä kehittäminen ja projektityö.  

 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopintojen suorittaminen antaa mahdollisuuden si-

joittua sosiaali- ja terveysalan sekä muiden julkisten, yksityisten ja vapaaehtoissektorin orga-

nisaatioiden monipuolisiin ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Tehtävänimikkeitä ovat esimer-

kiksi perusturvajohtaja, toiminnanjohtaja, palvelujohtaja, henkilöstöpäällikkö, kehittämispääl-

likkö, johtava hoitaja tai projektikoordinaattori. 

 

 

Hallintotieteiden maisterin tutkinto (120 op) 
 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen pääaineopinnot 86 op: 

HALL3019 Vertailu tutkimustapana ja uudistamiskeinona 6 op 

SOTE3012 Sosiaali- ja terveydenhuollon organisoituminen kansainvälisessä konteks-

tissa 6 op 

SOTE3013 Arviointi demokratian ja johtamisen välineenä 6 op 

SOTE3014 Deliberatiivinen hallinta ja kompleksisuus hyvinvointiyhteiskunnassa 6 op 

SOTE3015 Hyvinvointijohtaminen 6 op 

SOTE3016 Projekti-innovaatiot käytännön uudistajina 6 op 

SOTE3005 Tutkimusseminaari 10 op 

SOTE3006 Pro gradu -tutkielma 40 op 

 

Kieli- ja viestintäopinnot 5 op: 

 Tieteellinen kirjoittaminen 5 op 

 

Vapaasti valittavat opinnot 29 op: 

 Vapaasti valittavia opintoja 

 

 
Huom! Opintojaksot Sosiaali- ja terveydenhuollon organisoituminen kansainvälisessä kontekstissa 6 

op, Deliberatiivinen hallinta ja kompleksisuus hyvinvointiyhteiskunnassa 6 op, Hyvinvointijohtaminen 

6 op sekä Projekti-innovaatiot käytännön uudistajina 6 op järjestetään joka toinen lukuvuosi. 
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Opintojaksokuvaukset 
 

 

Vertailu tutkimustapana ja uudistamiskeinona 

Koodi ja laajuus: HALL3019, 6 op 

 

Kts. julkisjohtamisen maisteriopinnot. 

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisoituminen kansainvälisessä kontekstissa 
Social and Health Care Organizations in International Context 

 

Koodi ja laajuus: SOTE3012, 6 op 

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

denhuollon kansainvälisten organisaatioiden toimintaan liittyviä kysymyksiä ja arvioida nii-

den merkitystä suomalaisen yhteiskunnan kannalta. 

Ydinaines: Opintojaksolla analysoidaan kansallisia ja kansainvälisiä sosiaali- ja terveysjärjes-

telmiä sekä niiden organisaatiorakenteita, johtamista ja taloutta. 

Suoritustapa: Arvioitava harjoitustyö (maavertailu) kurssikirjallisuutta hyväksikäyttäen. 

Kirjallisuus:  
1. Pestoff ym (ed.) (2011). New Public Governance, the Third Sector and Co-

Production. 

2. Figueras & McKee (2011). Health Systems, Health, Wealth and Societal Well-being 

Assessing the case for investing in health systems  

3. Kazepov (ed.) (2010) Rescaling Social Policies towards Multilevel Governance in 

Europe.  

Arviointi: Asteikolla 1–5 tai hylätty. 

Lisätietoja: Opintojakso järjestetään joka toinen lukuvuosi. 

 

 

Arviointi demokratian ja johtamisen välineenä 
Evaluation as a Tool for Democracy and Leadership 

 

Koodi ja laajuus: SOTE3013, 6 op 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tulkita arviointi-informaatiota, 

analysoida arvioinnin organisatorisia ja yksilöllisiä merkityksiä, kehittää arviointiprosesseja ja 

käsitellä arviointi-informaatiota johtamisen välineenä.   
Ydinaines: Opintojaksolla analysoidaan arviointimenetelmiä ja -käytäntöjä sekä toteutetaan 

konkreettinen arviointitutkimus. 

Suoritustapa: Tentti ja arviointitehtävän toteuttaminen. 

Kirjallisuus:  
1. Patton (2011). "Developmental Evaluation: Applying Complexity Concepts to En-

hance Innovation and Use." Guilford Press New York. 

2. Dahler-Larsen (2005). Vaikuttavuuden arviointi. Stakes, FinSoc Arviointiraportteja 

3/2005. Verkkojulkaisu (saatavilla: www.sosiaaliportti.fi/fi-

FI/hk/aineistoja/julkaisut/vaikuttavuuden/). 

3. Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit 

Arviointi: Asteikolla 1–5 tai hylätty. 
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Deliberatiivinen hallinta ja kompleksisuus hyvinvointiyhteiskunnassa 
Deliberative Governance and Complexity in Welfare Society 

 

Koodi ja laajuus: SOTE3014, 6 op 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä yhä vaa-

tivammista hallinnon toimintaan liittyvistä ongelmista. 

Ydinaines: Opintojaksolla analysoidaan kompleksisuustieteitä ja niiden esiintuomia pirullisia 

ongelmia sekä deliberatiivisen hallinnan mahdollisuuksia monitulkintaisessa toimintakentäs-

sä. 

Suoritustapa: Tentti ja deliberatiivisiin menetelmiin perustuvan sovelluksen toteuttaminen. 

Kirjallisuus:  
1. Zimmerman, Lindberg & Plsek (2008) Edgeware. Lessons from Complexity Science 

for Health Care Leaders. 

2. Raisio & Vartiainen (2011). Osallistumisen illuusiosta aitoon vaikuttamiseen. Suo-

men Kuntaliitto. (saatavana: 

http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/kansalaisosallistumisensisalt

o_ebook.pdf).  

3. Vartiainen ym. Johtajana kaaoksen reunalla: opas pirullisista ongelmista selviytymi-

seen (tulossa 2012, tarkemmat tiedot ilmoitetaan kurssilla).  

Arviointi: Asteikolla 1–5 tai hylätty. 

Lisätietoja: Opintojakso järjestetään joka toinen lukuvuosi. 

 

 

Hyvinvointijohtaminen 

Leadership in Welfare Services 

 

Koodi ja laajuus: SOTE3015, 6 op 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida organisaationsa työ-

hyvinvoinnin tilaa sekä suunnitella ja kehittää työyhteisön johtamisen ongelmaratkaisutaitoja. 

Ydinaines: Opintojaksolla analysoidaan johtamisen erityispiirteitä, ristiriitojen hallintaa ja 

henkilöstön hyvinvointia. 

Suoritustapa: Tentti, oppimispäiväkirja ja harjoitustyö (esim. draamaharjoituksiin osallistu-

minen). 

Kirjallisuus:  
1. Joyce (2011). Strategic leadership in the public services 

2. Pyöriä (2012). Työhyvinvointi ja organisaation menestys 

3. Vesterinen & Suutarinen (2011). Y-sukupolvi työelämässä 

4. Ollila (2008). Strategic support for managers by management supervision. Leadership 

in Health Services, vol. 21, 2008, Issue 1, 16–27. (Artikkeli) 

Arviointi: Asteikolla 1–5 tai hylätty. 

Lisätietoja: Opintojakso järjestetään joka toinen lukuvuosi. 

 

 

Projekti-innovaatiot käytännön uudistajina 

Project Innovations and Practical Development 

 

Koodi ja laajuus: SOTE3016, 6 op 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja tuottaa uusia 

innovatiivisia toimintamalleja, pohtia niiden toimintaedellytyksiä ja soveltaa oppimaansa käy-

tännön esimerkkeihin. 

Ydinaines: Opintojaksolla analysoidaan projektityöskentelyn teoreettisia lähtökohtia muutos-

johtamisen kontekstissa. Opiskelijat toimivat aitona tutkimusyhteisönä ja toteuttavat konk-

reettisen tutkimus- ja kehittämishankkeen. 

Suoritustapa: Osallistuminen konkreettisen projektin suunnitteluun, toteuttamiseen ja ana-

lysointiin. 

http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/kansalaisosallistumisensisalto_ebook.pdf
http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/kansalaisosallistumisensisalto_ebook.pdf
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Kirjallisuus:  
1. Carnall (2007). Managing Change in Organizations 

2. Brown & Osborne (2005). Managing Change and Innovation in Public Service Or-

ganizations. Routledge. 

3. Virtanen (2009). Projekti strategian toteuttajana. Tietosanoma Oy. 

Arviointi: Asteikolla 1–5 tai hylätty. 

Lisätietoja: Opintojakso järjestetään joka toinen lukuvuosi. 

 

 

Tutkimusseminaari 

Research Seminar 

 

Koodi ja laajuus: SOTE3005, 10 op 

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hankkia, analysoida ja hyödyntää 

tieteellistä kirjallisuutta sekä tutkimuksellisia aineistoja oman tutkielmansa laatimisessa. 

Ydinaines: Opintojaksolla aloitetaan tutkielman tekeminen ja edetään vaiheittain pro gradu -

tutkielman osakäsikirjoitukseen.  

Suoritustapa: Edellytetään aktiivista osallistumista vuorovaikutteiseen seminaarityöskente-

lyyn koko lukuvuoden ajan. 

Edeltävät opinnot: Sosiaali- ja terveyshallintotieteen pakolliset pääaineopinnot. Opintojakso 

Tieteellinen kirjoittaminen suoritetaan seminaarivaiheessa. 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. 

 

 

Pro gradu -tutkielma 

Thesis 

 

Koodi ja laajuus: SOTE3006, 40 op  

Osaamistavoite: Opiskelija kykenee itsenäiseen tutkimustyöhön ja hallitsee tutkimusproses-

sin laaditun aikataulun mukaisesti. Opiskelijan tulee käyttää ohjausta itsenäisen työn tukena.   

Ydinaines: Oppiaineen alueelle kuuluvan ongelman tieteellinen tarkastelu hallinnon toimin-

nan ja rakenteiden kannalta. 

Opetusmenetelmät ja suoritustapa: Tieteellisen tutkielman laadinta. 

Arviointi: Pro gradu -tutkielma arvioidaan asteikolla approbatur (alin), lubenter approbatur, 

non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum 

laude approbatur, laudatur (ylin). 

 

 

Vapaasti valittavat syventävät opinnot: 

 

 

Mielenterveyspalveluiden hallinto 

Administration of Mental Health Services  

 

Koodi ja laajuus: SOTE3011, 5 op 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee analysoimaan mielenter-

veysjärjestelmän toimintaa osana sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ymmärtää, millaisia ovat 

järjestelmä- ja organisaatiotasoiset mielenterveyden edistämisen mahdollisuudet Suomessa. 

Ydinaines: Opintojaksolla tarkastellaan mielenterveyspalvelujen hallinnollisia ja toiminnalli-

sia piirteitä sekä mielenterveyspalvelujen johtamisen ja kehittämisen kysymyksiä. 
Suoritustapa: Kirjallisuuden ja luentojen tenttiminen sekä harjoituksiin osallistuminen. 

Kirjallisuus:  
1. Helén (toim.) (2011) Reformin pirstaleet: Mielenterveyspolitiikka hyvinvointivaltion 

jälkeen.  
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2. Telfor & Faulkner (2004). Learning about service user involvement in mental health 

research. 

Arviointi: Asteikolla 1–5 tai hylätty. 

Lisätietoja: Opintojakso järjestetään joka toinen lukuvuosi. Jakso on osa Åbo Akademin, 

Helsingin yliopiston ja sosiaali- ja terveyshallintotieteen yhteistyössä järjestämää mielenter-

veyden edistämisen opintokokonaisuutta. 

 


