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Hallintotieteiden tiedekunnan opiskelijoilla Hallin-
to-osaamisen opinnoista yksi opintojakso sisältyy pää-
aineen perusopintoihin ja muut jaksot luetaan sivu-
aineopintoihin. Muiden tiedekuntien opiskelijat voi-
vat suorittaa Hallinto-osaamisen opinnot 25 opinto-
pisteen laajuisena sivuainekokonaisuutena. Kokonai-
suus koostuu hallintotieteiden tiedekunnan oppiainei-
den (aluetiede, hallintotiede, sosiaali- ja terveys-
hallinto, julkisoikeus sekä sosiologia) järjestämistä
opintojaksoista.

■ Yhteiskunnan alueellinen
organisoituminen
Spatial Organization of the Society

Koodi ja laajuus: ALUE1001, 5 op / 3 ov
Ajoitus: Syyslukukauden alku.
Oppimistavoitteet: Antaa yleiskuva yhteiskun-
nan ja elinkeinoelämän alueellisesta organisoitu-
misesta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä. Pe-
rehdyttää aluetieteen keskeisiin käsitteisiin ja
erityisaloihin. Antaa käsitys aluetieteen sovel-
tamismahdollisuuksista julkishallinnon ja yri-
tyselämän työtehtävissä.
Kirjallisuus: Luentomoniste.
Suoritustapa: Luennot 30 h.
Arviointi: Tentti.
Vastuuopettaja: Aluetieteen professori

■ Hallinto ja johtaminen
Public Administration and Management

Koodi ja laajuus: HALL1001, 5 op / 3 ov
Ajoitus: 1. vuosi.
Oppimistavoitteet: Jakso toimii johdatuksena
hallinnollisten ilmiöiden jäsentämiseen. Jakso
aikana keskitytään julkisten organisaatioiden
johtamisen kysymyksiin.
Kirjallisuus:
1. Salminen: Julkisen toiminnan johtaminen:

Hallintotieteen perusteet. Helsinki 2004.
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2. Vartola: Näkökulmia byrokratiaan. Tampe-
re 2004 (sivut 129–147 ja 183–245).

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden
tenttiminen.
Arviointi: 1–5.
Vastuuopettaja: Hallintotieteen professori/yli-
assistentti.

■ Palvelut ja hyvinvointi
Introduction to Welfare Services

Koodi ja laajuus: SOTE1001, 5 op / 3 ov
Ajoitus: 1. vuosi.
Oppimistavoitteet: Opintojakson tavoitteena
on perehtyä hyvinvointivaltion hallinnollis-ide-
ologisiin kysymyksiin sekä palveluorganisaa-
tioiden peruselementteihin. Opintojaksossa tar-
kastellaan hyvinvointivaltion kehityksen tausta-
tekijöitä, käytännön toimintamalleja ja tulevai-
suuden kehityssuuntia sekä teoreettisen että
praktisen tiedon varassa.
Kirjallisuus:
1. Esping-Andersen: Social Foundations of

Postindustrial Economies. Oxford 1999.
2. Harisalo & Miettinen: Hyvinvointivaltio.

Houkutteleva lupaus vai karvas pettymys.
Tampere 2004.

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden
tenttiminen.
Arviointi: Tentti 1–5.
Vastuuopettaja: Sosiaali- ja terveyshallinnon
professori.

■ Julkisoikeus osana Suomen
oikeusjärjestystä
Public Law in Finnish Legal System

Koodi ja laajuus: JOIK1001, 5 op / 3 ov
Ajoitus: Syksy.
Tavoite: Antaa kokonaiskuva Suomen oikeus-
järjestyksestä sekä luoda valmiuksia oikeudelli-
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seen tiedonhakuun ja lähteiden käyttöön.
Sisältö: 1) Suomen oikeusjärjestys, sen rakenne
ja systematiikka, 2) Suomen valtiosääntö sekä
hallinto-oikeuden perusteet, 3) Oikeudellisten
lähteiden käytön ja tiedonhaun perusteet, 4)
Hallinnon juridiikan tutkimuksen perusteet sekä
5) EU-oikeuden perusteet.
Kirjallisuus:
1. Husa & Pohjolainen: Julkisen vallan oikeu-
delliset perusteet. Johdatus julkisoikeuteen.
Helsinki 2002.
2. Ojanen: EU-oikeuden perusteita. Helsinki
2006, pääluvut I-IV.
3. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset.
Suoritustapa: Luentojen, säädösten ja kirjalli-
suuden tenttiminen sekä tiedonhaun luennoille
ja harjoituksiin osallistuminen. Pakollinen läs-
näolo tiedonhaun luennoilla (2 h) ja harjoituksis-
sa (2 h) sekä kirjaston koulutuksessa (2 h).
Arviointi: Numeroin 1–5.
Vastuuopettajat: Julkisoikeuden professori ja
assistentti.

■ Suomalaisen yhteiskunnan
instituutiot
Institutions in Finnish Society

Koodi ja laajuus: SOSL1002, 5 op / 3 ov
Ajoitus: 1. vuosi
Tavoite ja sisältö: Tutustuminen suomalaiseen
yhteiskuntaan ”politiikkana”, ”hallintona”,
”taloutena” ja ”kulttuurina” ja niiden rakentei-
den ja yhteiskunnallisten muutosten esittely.
Kirjallisuus:
1. Riukulehto (toim.): Järkäleitä ja kulmaki-

viä, 2001.
2. Valkonen & al: Suomalaiset. Yhteiskunnan

rakenne teollistumisen aikana, 1985.
Suoritustapa: Luennot ja kirjallisuus.
Arviointi: Tentti.
Vastuuopettaja: Sosiologian professori.


