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Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille  
(vähintään 25 op): 

 
Aluetieteen sivuainekokonaisuus (väh. 25) op julkisjohtamisen, julkisoikeuden 
sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen pääaineopiskelijoille: 
 
Valitse näistä vähintään 25 op: 
ALUE2021 Kaupunki- ja liikennemaantiede 5 op 
ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op  
ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu 5 op  
ALUE2016 Yritys, alue ja kansainvälistyminen 5 op 
ALUE2005 Kulttuuri- ja väestömaantiede 5 op 
ALUE2020 Regional Development Policies 5 op  
ALUE2003 Poliittinen maantiede 5 op 
ALUE2022 Aluekehittämisen kompleksisuus 5 op 
 
 
Julkisjohtamisen sivuainekokonaisuus (26 op) aluetieteen, julkisoikeuden sekä 
sosiaali- ja terveyshallintotieteen pääaineopiskelijoille: 
 
HALL2018 Julkisen toiminnan ulkoistaminen 5 op 
HALL2021 Talous johtamisen välineenä 5 op 
HALL2015 Johtamisen etiikka 5 op  
HALL2020 Palvelujohtaminen 6 op 
HALL2032 Organisaatioteoriat ja -rakenteet 5 op 
 
 
Julkisoikeuden sivuainekokonaisuus (väh. 25) op aluetieteen, julkisjohtamisen 
sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen pääaineopiskelijoille: 
 
JOIK2019 Oikeudellisen tiedon haku 1 op 
JOIK2021 Kunnallisoikeus 6 op 
JOIK2014 Perus- ja ihmisoikeudet 5 op 
JOIK2022 Henkilöstöoikeus 6 op 
Lisäksi valitaan 2 seuraavista: 

 JOIK2020 Oikeussuoja hallinnossa 5 op  

 JOIK2004 Ympäristö- ja energiaoikeus 6 op 

 JOIK2005 Sosiaali- ja terveysoikeus 6 op 

 JOIK2023 Hyvän virkakielen harjoituskurssi 2 op  
 

 
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen sivuainekokonaisuus (väh. 25) op aluetieteen, 
julkisjohtamisen sekä julkisoikeuden pääaineopiskelijoille: 
 
Valitse näistä vähintään 25 op: 
SOTE2008 Vintagesta moderniin johtamiseen 6 op  
SOTE2010 Ihmisen ääni hyvinvointiyhteiskunnassa 6 op  
SOTE2011 Hankintaosaaminen ja yrittäjyys hyvinvointipalveluissa 7 op 
SOTE2014 Talous ja vaikuttavuus 6 op 
SOTE2015 Welfare Game – Public-Private-Partnership 6 op 
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Filosofia (25 op + 40 op): 
 
Filosofiasta voi suorittaa perusopinnot (25 op) tai perusopinnot ja aineopintoja (yhteensä 65 
op). Filosofiasta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja. 
 
 
 

Sivuainekokonaisuudet (väh. 25 op) muiden koulutusalojen tutkinto-
opiskelijoille (kielet ja viestintä, kauppatieteet, tekniikka): 

 
 
Hallintotieteiden perusopinnot (25 op): 
ALUE1007 Aluetieteen perusteet 5 op  
HALL1010 Julkinen johtaminen 5 op 
JOIK1012 Oikeus yhteiskunnassa 5 op 
SOTE1006 Hyvinvointipalvelujen hallinto 5 op 
FIHA1001 Julkisen taloushallinnon perusteet 5 op 
 
 
Julkisen toiminnan perusteet -kokonaisuus (25 op): 
ALUE1008 Aluekehittämisen monitasoinen järjestelmä 5 op 
HALL1007 Esimiestyö ja johtajuus 5 op 
JOIK1013 Hallinto ja oikeus 5 op 
SOTE1007 Hyvinvointipalvelut uudistuvassa toimintaympäristössä 5 op 
FILO1005 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op 
 
 
TAI ao. oppiainekohtaiset kokonaisuudet: 
 
 
Aluetieteen sivuainekokonaisuus (25 op): 
 

ALUE1007 Aluetieteen perusteet 5 op 
ALUE1008 Aluekehittämisen monitasoinen järjestelmä 5 op 
Sekä näistä 3 jaksoa: 

 ALUE2021 Kaupunki- ja liikennemaantiede 5 op 

 ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op  

 ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu 5 op  

 ALUE2016 Yritys, alue ja kansainvälistyminen 5 op 

 ALUE2005 Kulttuuri- ja väestömaantiede 5 op 

 ALUE2020 Regional Development Policies 5 op  

 ALUE2003 Poliittinen maantiede 5 op 

 ALUE2022 Aluekehittämisen kompleksisuus 5 op 
 
 
Julkisjohtamisen sivuainekokonaisuus (25–26 op): 
 

HALL1010 Julkinen johtaminen 5 op 
HALL1007 Esimiestyö ja johtajuus 5 op 
Sekä näistä 3 jaksoa: 
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 HALL2018 Julkisen toiminnan ulkoistaminen 5 op 

 HALL2015 Johtamisen etiikka 5 op 

 HALL2020 Palvelujohtaminen 6 op 

 HALL2021 Talous johtamisen välineenä 5 op 

 HALL2032 Organisaatioteoriat ja -rakenteet 5 op 
 

Julkisoikeuden sivuainekokonaisuus (26–27 op): 

JOIK1012 Oikeus yhteiskunnassa 5 op 
JOIK1013 Hallinto ja oikeus 5 op 
JOIK2021 Kunnallisoikeus 6 op 
JOIK2014 Perus- ja ihmisoikeudet 5 op 
Sekä näistä 1 jakso: 

 JOIK2020 Oikeussuoja hallinnossa 5 op  

 JOIK2004 Ympäristö- ja energiaoikeus 6 op 

 JOIK2005 Sosiaali- ja terveysoikeus 6 op 
 
 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen sivuainekokonaisuus (28–29 op): 

SOTE1006 Hyvinvointipalvelujen hallinto 5 op 
SOTE1007 Hyvinvointipalvelut uudistuvassa toimintaympäristössä 5 op 
Sekä näistä 3 jaksoa: 

 SOTE2008 Vintagesta moderniin johtamiseen 6 op  

 SOTE2010 Ihmisen ääni hyvinvointiyhteiskunnassa 6 op  

 SOTE2011 Hankintaosaaminen ja yrittäjyys hyvinvointipalveluissa 7 op 

 SOTE2014 Talous ja vaikuttavuus 6 op 

 SOTE2015 Welfare Game – Public-Private-Partnership 6 op 
 
 
Filosofia (25 op + 40 op): 
 
Filosofiasta voi suorittaa perusopinnot (25 op) tai perusopinnot ja aineopintoja (yhteensä 65 
op). Filosofiasta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja. 
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Hallintotieteiden tarjoamat monitieteiset kokonaisuudet 

 
Opintokokonaisuuksia suorittaessaan opiskelijan tulee ottaa huomioon, että opintojakso voi 
kuulua useaan eri opintokokonaisuuteen. Opintojakson voi kuitenkin käyttää tutkintoon vain 
kerran. 
 
Talous- ja hankintaosaamisen opintokokonaisuus (väh. 25 op): 

 
ALUE2016 Yritys, alue ja kansainvälistyminen 5 op 
ALUE2021 Kaupunki- ja liikennemaantiede 5 op 
 
FIHA1001 Julkisen taloushallinnon perusteet 5 op* 
 
HALL2018 Julkisen toiminnan ulkoistaminen 5 op 
HALL2021 Talous johtamisen välineenä 5 op 
HALL3026 Tilivelvollisuus julkisessa johtamisessa 6 op 
 
JOIK3016 Julkisten varojen käyttö 5 op 
JOIK3022 Syventävä teemakurssi: julkiset hankinnat, valtiontuki 5 op 
 
SOTE2011 Hankintaosaaminen ja yrittäjyys hyvinvointipalveluissa 7 op 
SOTE2014 Talous ja vaikuttavuus 6 op 
 
* = Hallintotieteiden kandidaattiopiskelijoilla ko. jakso sisältyy pääaineen pakollisiin perusopintoihin 
ja/tai julkisen toiminnan perusteet -kokonaisuuteen. Näin ollen ko. jaksojen tilalle tulee valita muita 
jaksoja. 

 
 
Henkilöstöjohtamisen ja etiikan opintokokonaisuus (väh. 25 op): 

 
ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op 
ALUE2005 Kulttuuri- ja väestömaantiede 5 op 
 
HALL1007 Esimiestyö ja johtajuus 5 op* 
HALL2015 Johtamisen etiikka 5 op 
HALL3022 Vuorovaikutteinen johtaminen 6 op 
 
JOIK2022 Henkilöstöoikeus 6 op 
JOIK2014 Perus- ja ihmisoikeudet 5 op 
 
SOTE2008 Vintagesta moderniin johtamiseen 6 op 
SOTE3015 Hyvinvointi- ja henkilöstöjohtaminen 6 op 
 
FILO2206 Ammattien etiikka 5 op 
FILO2207 Hallinnon etiikka 5 op 
 
 
* = Hallintotieteiden kandidaattiopiskelijoilla ko. jakso sisältyy pääaineen pakollisiin perusopintoihin 
ja/tai julkisen toiminnan perusteet -kokonaisuuteen. Näin ollen ko. jaksojen tilalle tulee valita muita 
jaksoja. 
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Ympäristöalan opintokokonaisuus (26 op): 
 
Aluetiede, julkisoikeus ja talousoikeus, taloustiede, sekä tuotantotalous järjestävät yhdessä 
ympäristöalan opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuus pyrkii antamaan Vaasan yliopiston 
tieteellisestä viitekehyksestä lähtevän kokonaisvaltaisen näkemyksen luonnon, ihmisen ja 
yritystoiminnan vuorovaikutussuhteista globaalilta tasolta mikrotasolle. Opintojaksojen 
sisältösuunnitelmissa on otettu huomioon yritysten, yhteisöjen ja julkisen hallinnon 
organisaatioiden kasvava tiedon ja osaamisen tarve ympäristöasioiden strategisessa 
suunnittelussa, johtamisessa ja hallinnoimisessa. Opintokokonaisuus voidaan liittää tutkintoon 
26 opintopisteen laajuisena sivuainekokonaisuutena. Kokonaisuus muodostuu seuraavista 
opintojaksoista:   
 
Aluetiede:    ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu 5 op * 
Filosofia:    FILO2203 Ympäristöfilosofia 5 op 
Taloustiede:    KANS3023 Energy Economics and Sustainable Growth 5 op 
Tuotantotalous:   TUTA1110 Kestävä energialiiketoiminta 5 op 
Julkisoikeus & talousoikeus: JOIK2004 Ympäristö- ja energiaoikeus 6 op 

 
 
 
* = Aluetieteen pääaineopiskelijoilla ko. jakso sisältyy pääaineen pakollisiin aineopintoihin. Mikäli 
aluetieteilijä haluaa suorittaa ko. sivukokonaisuuden, tulee jakson ALUE2018 tilalle valita joku 
aluetieteen valinnaisista aineopintojaksoista. Asiasta tulee sopia oppiaineen professorin kanssa. 

 
 


