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Hallintotiede

•	 julkisjohtamisen ohjelma
•	 kansainvälisen hallinnon ohjelma 
 (ECS – European Civil Servants)

Hallintotieteen	 pääaineohjelmat	 ovat	 mo-
derneja,	kansainvälisesti	suuntautuneita,	jul-
kisen	 johtamisen	 kysymyksiin	 keskittyviä	
opintokokonaisuuksia.	Valmistuvat	opiskeli-
jat	sijoittuvat	monipuolisesti	 julkisen	sekto-
rin	asiantuntija-	ja	esimiestehtäviin	kotimaa-
han	ja	ulkomaille.	Valtionhallinto	on	perintei-
sesti	ollut	merkittävin	työnantaja.	Myös	kun-
nat,	kuntayhtymät,	kolmannen	sektorin	jär-
jestöt	sekä	yritykset	ja	liikelaitokset	työllistä-
vät	hallintotieteestä	valmistuneita.	Erityises-
ti	EU-jäsenyyden	myötä	erilaiset	kansainvä-
liset	tehtävät	ovat	myös	oleellinen	osa	hallin-
totieteilijöiden	urakiertoa.

Ohjelmat	 jakautuvat	 kolmivuotisiin	 kandi-
daattiopintoihin	 ja	 kaksivuotisiin	 maisteri-
opintoihin.	 Opiskelijat	 saavat	 riittävät	 val-
miudet	 ymmärtää,	 tehdä	 ja	 käyttää	 tieteel-
listä	 tutkimusta	 ja	 sen	 tuloksia	 valitsemal-
laan	uralla.	Opetuksessa	lomittuvat	suomen	
ja	englannin	kieli,	mikä	antaa	hyvät	valmiudet	
toimia	kansainvälistyvissä	asiantuntijatehtä-
vissä.	Pedagogisen	perustan	ohjelmalle	antaa	
omaksumamme	moderni	käsitys	oppimises-
ta	 opiskelijalähtöisenä	 ja	 ongelmakeskeise-
nä	prosessina.	Tutkivan	oppimisen	menetel-
mä	opetuksessa	tukee	opiskelijoiden	omatoi-
misuutta	ja	vastuunottoa	omasta	opiskelus-
taan.

Vaasan	 yliopiston	 hallintotiede	 tunnetaan	
valtakunnallisesti	 vertailevan	 hallinnon-
tutkimuksen	osaamisestaan.	Aineessa	tehtävä	
tutkimus	mahdollistaa	täysimittaisesti	tutki-
muslähtöisen	opetuksen.	Tuntemusta	muiden	
maiden	hallinnoista	tukevat	hyvät	opiskelija-
vaihtomahdollisuudet	tiedekunnan	ja	oppiai-
neen	kansainvälisten	verkostojen	kautta.

Hallinto, päätöksenteko ja johtaminen.	 Jul-
kisen	 johtamisen	 toimintaympäristö	 muo-
dostaa	haasteellisen	kontekstin	tutkimuksel-
le	 ja	 opetukselle.	 Johtamiskysymyksiä	 tar-
kastellaan	 sekä	 yksittäisissä	 organisaatiois-
sa	 tapahtuvana	 johtamis-	 ja	 esimiestoimin-
tana	että	hallintojärjestelmien	tasoisena	oh-
jauksena.	Julkisten	päätöksentekoprosessien	
ymmärtäminen	ja	arvioiminen	kuuluu	hallin-
nolliseen	kompetenssiin.	Eettinen	näkökulma	
julkiseen	johtamiseen	ja	palveluihin	on	tärkeä	
osa	hallintotieteen	tutkimusta	ja	siihen	perus-
tuvaa	opetusta.	

Julkinen talous ja palvelut. Kuntien,	valtion	ja	
Euroopan	unionin	taloudellisen	päätöksente-
on	tuntemus	luo	pohjan	menestymiselle	julki-
sen	sektorin	vaativissa	esimies-	ja	asiantunti-
jatehtävissä.	Kustannus-	ja	tuloksellisuusmal-
leihin	ja	-mittaristoihin	perehtyminen	auttaa	
ymmärtämään	 syvällisemmin	 julkisen	 pal-
velutuotannon	 keskeisiä	 kysymyksiä.	 Ope-
tuksessa	huomioidaan	myös	 julkisen	 sekto-
rin	muutoksen	luomat	mahdollisuudet	yksi-
tyiselle	toiminnalle	ja	julkisen	sektorin	omal-
le	 liiketoiminnalle.	Opetus	 tarjoaa	perustie-
dot	sekä	tilaajana	että	tuottajana	toimimisel-
le	kun	on	kyse	julkisen	palvelutuotannon	or-
ganisoimisesta.	

Eurooppahallinto. Kansainvälisen,	 kansalli-
sen	ja	alueellisen	toiminnan	väliset	rajat	ovat	
madaltuneet	ja	eri	hallintotasot	ovat	verkot-
tuneet	 keskenään	 uudella	 tavalla.	 Erityisen	
merkittävää	on	Suomen	 jäsenyys	Euroopan	
unionissa.	Ohjelmassa	syvennytään	euroop-
pahallinnon	 kysymyksiin	 julkisjohtamisen	
näkökulmasta.	 Perustan	 tälle	 antaa	 aineen	
opettajien	ja	tutkijoiden	osaaminen	vertaile-
vassa	hallinnontutkimuksessa	sekä	kansain-
välisen	hallinnon	tutkimuksessa.

Menetelmät ja tekniikat. Menetelmäopinnot	
antavat	valmiudet	tehdä	vaativaa	tutkimus-	ja	
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selvitystyötä,	laatia	erilaisia	tutkimusraport-
teja	sekä	hyödyntää	erilaisia	hallinnon	arvi-
ointi-	 ja	kehittämistekniikoita.	Metodiopin-
noissa	 perehdytetään	 monipuolisesti	 kvan-
titatiivisten	 ja	kvalitatiivisten	vertailuteknii-
koiden	ominaispiirteisiin.	Opetuksessa	hyö-
dynnetään	 laajasti	 myös	 keskustelua,	 argu-
mentointia,	tutkivaa	oppimista,	simulaatioi-
ta	ja	erilaisia	projekteja.	Kaikki	nämä	anta-
vat	valmiuksia	pärjätä	hyvin	tulevissa	vaati-
vissa	ja	monipuolisissa	työtehtävissä.

Seminaarit. Seminaari-	 ja	 tutkielmavaihees-
sa	keskeisenä	tarkoituksena	on	soveltaa	itse-
näisesti	opittuja	tietoja.	Aineistojen	käsittely	
ja	 tulkinta	 sekä	yleisesti	ongelmanasettami-
nen	 ja	 -ratkaisu	 luovat	perustan	 tieteellisen	
ajattelutavan	oppimiselle	ja	ymmärtämiselle.	
Opintojen	 kautta	 saatavat	 valmiudet	 laajo-
jen	asiakokonaisuuksien	hallintaan	ja	kriitti-
seen	analyysiin	ovat	tärkeitä	kaikissa	hallin-
non	esimies-	ja	asiantuntijatehtävissä.

Kansainvälisen hallinnon ohjelma 
(ECS – European Civil Servants) 

Kansainvälisen	 hallinnon	 ohjelma	 muodos-
taa	opintokokonaisuuden,	 jossa	hallintotoi-
minnan	 kansainvälisyys	 on	 keskeinen	 nä-
kökulma	 ja	 lähtökohta	 kaikille	 opinnoille.	
ECS-ohjelma	perustuu	 julkisjohtamisen	oh-
jelmaan.	Ohjelmassa	on	laajemmat	kieliopin-
not.	Hyvä	kielitaito	edesauttaa	valmistumis-
vaiheessa	sijoittumista	kansainvälisiin	tehtä-
viin.	Seminaarityöt	ja	muu	kirjallinen	mate-
riaali	 tuotetaan	 systemaattisesti	 englannin	
kielellä.	Ohjelmassa	suositellaan	ulkomaisia	
vaihto-opintoja	sekä	työharjoittelua	jossakin	
kansainvälisessä	organisaatiossa.	Opiskelijat	
edistävät	myös	omilla	 sivuainevalinnoillaan	
kansainvälisten	työympäristöjen	edellyttämi-
en	valmiuksien	kehittämistä.	

Master’s Degree Programme in 
Intercultural Studies in Communica-
tion and Administration (ICS)

Intercultural Studies in Communication and 
Administration	 on	 hallintotieteiden	 ja	 hu-
manistisen	tiedekunnan	yhteinen	englannin-
kielinen	 maisteriohjelma.	 Ohjelman	 laajuus	
on	120	opintopistettä.	Maisteriohjelma	 an-
taa	monialaiset	valmiudet	kulttuurin	ja	hal-
linnon	asiantuntijatehtäviin,	joissa	tarvitaan	
tietoa	 kulttuurien	 kohtaamiseen	 liittyvistä	
kysymyksistä	sekä	käytännön	valmiuksia	et-
siä,	 luoda,	 soveltaa	 ja	esittää	 tietoa	eri	ym-
päristöissä.	Opetuksen	teoriaperusta	on	mo-
nikulttuurisuuskysymyksissä.	Näihin	pereh-
tyminen	käy	luontevasti	osana	monikulttuu-
rista	 opiskelijayhteisöä,	 johon	kuuluu	opis-
kelijoita	maailman	eri	puolilta.	Maisterioh-
jelmaan	on	erillinen	opiskelijavalinta.
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Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)
Julkisjohtamisen ohjelma

 Hallintotieteen perusopinnot	 ...................................................................25 op

 Hallintotieteen aineopinnot		.....................................................................51 op

 Kieli-, viestintä ja yleisopinnot  .................................................................35 op
	 	 Äidinkieli		.........................................................................................5	op
	 	 Toinen	kotimainen	kieli		....................................................................5	op
	 	 Vieras	kieli		.......................................................................................5	op
	 	 Orientoivat	opinnot:
	 	 •	 Johdatus	yliopisto-opiskeluun	.....................................................2	op
	 	 •	 Henkilökohtainen	opintosuunnitelma	(HOPS)	............................1	op
	 	 •	 Tiedonhaku	ja	informaatiolukutaito	I	.........................................1	op	
	 	 •	 Tiedonhaku	ja	informaatiolukutaito	II	........................................1	op
	 	 Yleisopinnot:
	 	 •	 Tietojenkäsittely		.........................................................................5	op
	 	 •	 Tilastotieteen	johdantokurssi		.....................................................5	op
	 	 •	 Johdatus	yhteiskuntatalouteen		...................................................5	op

 Sivuaineopinnot ja muut opinnot ..............................................................69 op
	 	 Hallinto-osaamisen	opinnot:
	 	 •	 Suomalaisen	yhteiskunnan	instituutiot		.......................................5	op
	 	 •	 Yhteiskunnan	alueellinen	organisoituminen	................................5	op
	 	 •	 Palvelut	ja	hyvinvointi		...............................................................5	op
	 	 •	 Julkisoikeus	osana	Suomen	oikeusjärjestystä...............................5	op
	 	 Yhden	oppiaineen	perusopinnot	......................................................25	op
	 	 Vapaasti	valittavat	opinnot	.............................................................24	op

Hallintotieteiden maisterin tutkinto (120 op)
Julkisjohtamisen ohjelma

 Hallintotieteen syventävät opinnot		...........................................................85 op

 Kieli- ja viestintäopinnot  ......................................................................5–10 op
	 	 Tieteellinen	kirjoittaminen	................................................................5	op
	 	 Vapaasti	valittavat	kieli-	ja	viestintäopinnot	......................................5	op

 Vapaasti valittavat opinnot .................................................................25–30 op
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Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)
Kansainvälisen hallinnon ohjelma (ECS – European Civil Servants)

 Hallintotieteen perusopinnot	 ................................................................... 25 op

 Hallintotieteen aineopinnot		..................................................................... 51 op

 Kieli-, viestintä ja yleisopinnot  ................................................................ 40 op
	 	 Äidinkieli		........................................................................................ 5	op
	 	 Toinen	kotimainen	kieli		................................................................... 5	op
	 	 Englannin	kieli	................................................................................. 5	op
	 	 Ranskan	tai	saksan	kieli	*	................................................................ 5	op
	 	 Orientoivat	opinnot:
	 	 •	 Johdatus	yliopisto-opiskeluun	.................................................... 2	op
	 	 •	 Henkilökohtainen	opintosuunnitelma	(HOPS)	........................... 1	op
	 	 •	 Tiedonhaku	ja	informaatiolukutaito	I	........................................ 1	op	
	 	 •	 Tiedonhaku	ja	informaatiolukutaito	II	....................................... 1	op
	 	 Yleisopinnot:
	 	 •	 Tietojenkäsittely		........................................................................ 5	op
	 	 •	 Tilastotieteen	johdantokurssi		..................................................... 5	op
	 	 •	 Johdatus	yhteiskuntatalouteen		.................................................. 5	op

 Sivuaineopinnot ja muut opinnot ............................................................. 64 op
	 	 Hallinto-osaamisen	opinnot:
	 	 •	 Suomalaisen	yhteiskunnan	instituutiot		...................................... 5	op
	 	 •	 Yhteiskunnan	alueellinen	organisoituminen	............................... 5	op
	 	 •	 Palvelut	ja	hyvinvointi		............................................................... 5	op
	 	 •	 Julkisoikeus	osana	Suomen	oikeusjärjestystä	.............................. 5	op
	 	 Yhden	oppiaineen	perusopinnot	..................................................... 25	op
	 	 Vapaasti	valittavat	opinnot	............................................................ 19	op

*	=	Ko.	ranskan	tai	saksan	kielen	pakollisiin	opintoihin	ei	voi	sisällyttää	alkeiskursseja.	Alkeis-
kurssit	voidaan	sisällyttää	vapaasti	valittaviin	opintoihin.

Hallintotieteiden maisterin tutkinto (120 op)
Kansainvälisen hallinnon ohjelma (ECS – European Civil Servants)

 Hallintotieteen syventävät opinnot		.......................................................... 85 op

 Kieli- ja viestintäopinnot		......................................................................... 10 op
	 	 Tieteellinen	kirjoittaminen*	............................................................. 5	op
	 	 Vapaasti	valittavat	kieli-	ja	viestintäopinnot	..................................... 5	op

 Vapaasti valittavat opinnot ....................................................................... 25 op

*	=	Tieteellinen	kirjoittaminen	suoritetaan	jaksoilla:	Tieteellinen	kirjoittaminen	(KENG9211,	
3	op)	ja	Tiedettä	englanniksi	(KENG9311,	2	op).
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Hallintotieteen pääaineopinnot (väh. 161 op)

 Perusopinnot		...........................................................................................25 op
	 	 HALL1001	Hallinto	ja	johtaminen	..................................................5	op
	 	 HALL1002	Eurooppahallinto	..........................................................8	op
	 	 HALL1003	Julkisjohtamisen	talous	.................................................6	op
	 	 HALL1004	Julkisen	ja	yksityisen	sektorin	kumppanuus	..................6	op

 Aineopinnot  ............................................................................................51 op
	 	 HALL2001	Hallintotieteellinen	tutkimus	........................................8	op
	 	 HALL2014	Palvelujohtaminen	........................................................6	op
	 	 HALL2003	Henkilöstöhallinto	........................................................6	op	
	 	 HALL2012	Decision-Making	in	Organizations	...............................8	op
	 	 HALL2013	Expertise	in	Governance	...............................................8	op	
	 	 HALL2004	Harjoittelu	....................................................................5	op	
	 	 HALL2005/2006	Kandidaattiseminaari	ja	kandidaatintutkielma	..10	op

 Vapaavalintaiset aineopintojaksot
	 	 HALL2011	Vaihto-opinnot	..................................................... 10–16	op
	 	 HALL2009	Politics	and	Administration	.........................................10	op

 Syventävät opinnot  ..................................................................................85 op
	 	 HALL3001	Vertailu	tutkielman	menetelmänä	...............................10	op	
	 	 HALL3002	Julkinen	johtaminen	syventäen	...................................10	op
	 	 HALL3011	Public	Sector	Ethics	......................................................8	op
	 	 HALL3012	Cultural	Aspects	of	Public	Administration	....................7	op
	 	 HALL3005	Tutkimusseminaari......................................................10	op
	 	 HALL3006	Pro	gradu	-tutkielma	...................................................40	op

 Vapaavalintaiset syventävät opintojaksot:
	 	 HALL3013	Advanced	Course	in	Research	Methods	........................5	op
	 	 HALL3010	Harjoittelu	....................................................................5	op

	 Kulttuurienvälisen viestinnän opintokokonaisuuteen kuuluva opintojakso:
	 	 HALL1005	Johdatus	Euroopan	unioniin	.........................................5	op
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Hallintotieteen pääaineopintojen ajoittuminen vuosikursseittain

HTK-tutkinto

1.	VUOSI Hallinto	ja	johtaminen
Julkisjohtamisen	talous
Eurooppahallinto
Julkisen	ja	yksityisen	sektorin	kumppanuus

2.	VUOSI Henkilöstöhallinto
Palvelujohtaminen
Hallintotieteellinen	tutkimus
Harjoittelu

3.	VUOSI Decision-Making	in	Organizations
Expertise	in	Governance
Politics	and	Administration*
Kandidaattiseminaari	ja	kandidaatintutkielma

HTM-tutkinto

4.–5.	VUOSI Vertailu	tutkielman	menetelmänä
Julkinen	johtaminen	syventäen
Public	Sector	Ethics
Cultural	Aspects	of	Public	Administration
Tutkimusseminaari
Pro	gradu	-tutkielma

* vapaavalintainen opintojakso
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Opintojaksokuvaukset

Perusopinnot 
(25 op)

n  Hallinto ja johtaminen 
Public Administration and Management

Koodi ja laajuus:	HALL1001,	5	op
Ajoitus:	1.	vuosi.
Oppimistavoitteet: Jakso	toimii	 johdatukse-
na	hallinnon	ja	johtamisen	teoriaperustan	jä-
sentämiseen.	Jakson	aikana	keskitytään	jul-
kisten	organisaatioiden	johtamisen	kysymyk-
siin.
Kirjallisuus:
1.	 Salminen:	Julkisen	toiminnan	johtaminen:	

Hallintotieteen	perusteet.	Helsinki	2004.
2.	 Vartola:	Näkökulmia	byrokratiaan.	Tam-

pere	2004	(sivut	129–147	ja	183–245).
Suoritustapa:	 Luentojen	 ja	 kirjallisuuden	
tenttiminen.
Arviointi:	Tentti	1–5	tai	hylätty.
Vastuuopettaja:	Professori/yliassistentti.
Lisätiedot:	Jakso	on	osa	Hallinto-osaamisen	
kokonaisuutta.

n  Eurooppahalllinto
European	Governance

Koodi ja laajuus: HALL1002, 8	op
Ajoitus:	1.	vuosi.
Oppimistavoitteet:	 Jakso	 toimii	 johdatuk-
sena	eurooppalaisiin	hallintojärjestelmiin	 ja	
toimintaympäristöihin.	Jakso	antaa	perusteet	
EU-asioiden	päätöksenteosta	ja	hallinnosta.
Kirjallisuus:
1.		Viinamäki:	 Eurooppahallinto	 ja	 Suomi.	

Helsinki	2007.	
2.		Väyrynen:	Globalisaatio:	uhka	vai	mah-

dollisuus.	Jyväskylä	1998.
3.		Luennoitsijan	ilmoittamat	artikkelit.
Suoritustapa:	 Luentojen	 ja	 kirjallisuuden	
tenttiminen.
Arviointi:	Tentti	1–5	tai	hylätty.
Vastuuopettaja:	Yliassistentti.

n  Julkisjohtamisen talous
Public Financial Management 

Koodi ja laajuus: HALL1003, 6	op
Ajoitus: 1.	vuosi.	
Oppimistavoitteet: Jakso	toimii	 johdatukse-
na	 taloushallinnon	käsitteistöön	 julkisorga-
nisaatioissa	sekä	voittoa	tavoittelemattomis-
sa	kolmannen	sektorin	organisaatioissa.	Jak-
solla	 käsitellään	 organisaatioita	 ja	 julkista	
palvelutuotantoa	 taloudellisina	 järjestelmi-
nä.
Kirjallisuus:	
1.	 Meklin:	 Valtiontalouden	 perusteet.	 Hel-

sinki	2002.
2.		Myllyntaus:	Kuntatalouden	ohjaus	–	bud-

jetoinnin	 ja	 kirjanpidon	 teoriaperusteita	
ja	kehityssuuntia.	Helsinki	2002.	

3.		Myllyntaus	(toim.):	Kuntatalous	–	monen	
muuttujan	summa.	Helsinki	2004.

Suoritustapa: Luentojen	 ja	 kirjallisuuden	
tenttiminen.
Arviointi:	Tentti	1–5	tai	hylätty.
Vastuuopettaja:	Professori.

n  Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuus
Partnership of Public and Private Sectors

Koodi ja laajuus: HALL1004, 6	op
Ajoitus:	1.	vuosi.
Oppimistavoitteet:	 Jakso	 toimii	 johdatuk-
sena	 julkisen	 ja	 yksityisen	 sektorin	 välisen	
työnjaon	 kysymyksiin	 palvelutuotannossa.	
Jakso	antaa	perustiedot	palveluiden	järjestä-
mistavoista	sekä	niiden	edellyttämistä	uusis-
ta	 asiantuntijuusalueista	 organisoinnissa	 ja	
johtamisessa.	
Kirjallisuus:
1.	 Hyyryläinen:	 Sopimuksellisuus,	 talous	

ja	johtaminen:	New	Public	Management	
sopimusohjauksessa	 ja	 julkisten	 organi-
saatioiden	 sopimustenhallinnassa.	 Vaasa	
2004.	
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2.	 Ruotoistenmäki	 &	 Siivonen:	 Tiehank-
keiden	rahoitusvajeen	ratkaisu?	Helsinki	
2003	 (soveltuvin	 osin,	 saatavissa	 http://
en.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/k306.
pdf).

3.	 Luennoitsijan	ilmoittamat	artikkelit.	
Suoritustapa:	 Luentojen	 ja	 kirjallisuuden	
tenttiminen.
Arviointi:	Tentti	1–5	tai	hylätty.
Vastuuopettaja:	Yliassistentti.

Kulttuurienvälisen viestinnän 
opintokokonaisuuteen kuuluva opintojakso:

n  Johdatus Euroopan unioniin
Introduction to European Union

Koodi ja laajuus: HALL1005, 5	op
Oppimistavoitteet: Jakso	antaa	perusteet	EU-
asioiden	päätöksenteosta	ja	hallinnosta.
Kirjallisuus:	
1.	 Viinamäki:	 Eurooppahallinto	 ja	 Suomi.	

Helsinki	2007.	
2.	 Väyrynen:	Globalisaatio:	uhka	vai	mah-

dollisuus.	Jyväskylä	1998.
Suoritustapa: Luentojen	 ja	 kirjallisuuden	
tenttiminen.
Arviointi:	Tentti	1–5	tai	hylätty.
Vastuuopettaja:	Yliassistentti.
Lisätiedot:	Jakso	on	tarkoitettu	vain	Kulttuu-
rienvälisen	 viestinnän	 opintokokonaisuutta	
suorittaville	opiskelijoille.

Aineopinnot 
(51 op)

n  Hallintotieteellinen tutkimus
Methodology of Administrative Science

Koodi ja laajuus:	HALL2001, 8	op
Ajoitus:	2.	vuosi.
Oppimistavoitteet: Jakso	perehdyttää	hallin-
totieteellisen	 tutkimuksen	 tieteenfilosofiseen	
perustaan,	 empiirisiin	 tutkimusmenetelmiin	
ja	tutkimusprosessiin.	Jaksolla	tarkastellaan	

hallinnontutkimuksessa	 käytetyimpiä	 kvan-
titatiivisia	ja	kvalitatiivisia	tutkimusmenetel-
miä.
Kirjallisuus:
1.	 Alkula,	 Pöntinen	 &	 Ylöstalo:	 Sosiaali-

tutkimuksen	kvantitatiiviset	menetelmät.	
Porvoo	1994.	

2.	 Hirsjärvi	&	Hurme:	Tutkimushaastattelu.	
Helsinki	2000.	

3.	 Niiniluoto:	 Johdatus	 tieteenfilosofiaan.	
Helsinki	1997.	

Suoritustapa: Luentojen	ja	kirjallisuuden	tent-
timinen.	SPSS-harjoitusten	suorittaminen.	
Arviointi:	Tentti	ja	harjoitukset,	1–5	tai	hy-
lätty.
Vastuuopettaja:	Yliassistentti.
Lisätiedot:	 SPSS-harjoituksissa	 pakollinen	
läsnäolo.

n  Palvelujohtaminen 
Management in Public Services

Koodi ja laajuus: HALL2014,	6	op
Ajoitus: 2.	vuosi.	
Oppimistavoitteet: Jakso	 perehdyttää	 julki-
sia	palveluja	koskeviin	teorioihin,	strategioi-
hin	sekä	laadukkaiden	palveluiden	johtami-
sen	kysymyksiin.	Jaksolla	tarkastellaan	pal-
veluyhteiskuntaan,	 kansalaisuuteen,	 asiak-
kuuteen	 ja	palveluiden	kuluttamiseen	 liitty-
viä	teemoja.	
Kirjallisuus:	
1.	 Clarke	(toim.):	Creating	Citizen-Consum-

ers:	Changing	Publics	and	Changing	Pub-
lic	Services.	London	2007.	

2.	 Grönroos:	 Palveluiden	 johtaminen	 ja	
markkinointi.	Porvoo	2001.	

Suoritustapa: Luentojen	 ja	 kirjallisuuden	
tenttiminen.	
Arviointi:	Tentti	1–5	tai	hylätty.
Vastuuopettaja:	Professori/yliassistentti.

n  Henkilöstöhallinto
Human Resource Management

Koodi ja laajuus: HALL2003,	6	op
Ajoitus:	2.	vuosi.
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Oppimistavoitteet:	Jakso	perehdyttää	henki-
löstöjohtamisen	ja	esimiestyön	etiikan	kysy-
myksiin.	 Jaksolla	 tarkastellaan	 tuloksellisen	
johtajuuden	edellytyksiä	julkissektorin	muut-
tuneessa	 toimintaympäristössä	 huomioiden	
esimiestyön	eettiset	vaatimukset.	
Kirjallisuus:
1.	 Lämsä	&	Hautala:	Organisaatiokäyttäy-

tymisen	perusteet.	Helsinki	2005.
2.	 Lönnqvist:	Johtajan	ja	johtamisen	psyko-

logiasta:	Kohti	parempaa	ihmisten	johta-
mista.	3.	painos.	Helsinki	2005.

Suoritustapa:	 Luentojen	 ja	 kirjallisuuden	
tenttiminen	sekä	harjoitustyö	tutkivan	oppi-
misen	menetelmällä.
Arviointi:	Tentti	ja	harjoitustyö,	1–5	tai	hy-
lätty.
Vastuuopettaja:	Yliassistentti.
Lisätiedot:	 Harjoitustyön	 suorittaminen	 on	
pakollista.

n  Decision-Making in Organizations
Päätöksenteko organisaatioissa

Code and Credits:	HALL2012,	8	ECTS
Timing:	3rd	year.
Course Objectives:	The	course	examines	de-
cision-making	across	different	levels	of	pub-
lic	organizations:	theories	of	decision-making	
and	policy-making;	decision-making	process;	
strategic	decisions,	operational	decisions;	use	
of	different	types	of	information;	evaluation	
of	decision-making;	differences	of	public	and	
private	organizations.
Literature:
1.		Mintzberg,	Ahlstrand	&	Lampel:	Strategy	

Safari:	A	Guided	Tour	Through	the	Wilds	
of	Strategic	Management.	London	1998.

2.	 Simon:	Administrative	 Behavior	 (Fourth	
Edition).	New	York	1997.

3.	 Stufflebeam,	Madaus	&	Kellaghan	(eds.):	
Evaluation	Models:	Viewpoints	on	Edu-
cational	and	Human	Services	Evaluation	
(2nd	Edition).	New	York	2002	(availab-
le	in	Ebrary,	see	http://site.ebrary.com/lib/
tritonia).

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

Grading:	1–5.
Course Instructor:	 Professor/Senior	 Assis-
tant.
Additional Information:	Teaching	in	English,	
exams	in	English	or	in	Finnish.

n  Expertise in Governance
Hallinnan asiantuntijuus

Code and Credits:	HALL2013,	8	ECTS
Timing:	3rd	year.
Course Objectives: The	course	examines	new	
forms	of	expertise	in	the	public	sector;	types	
of	administrative	knowledge	in	public	gover-
nance;	education	of	public	sector	managers	
and	 employees;	nature	of	knowledge-inten-
sive	work	and	organizations;	knowledge	ma-
nagement	practices	in	the	public	sector;	rela-
tion	of	theory	and	practice.
Literature:
1.		Alvesson:	 Knowledge	 Work	 and	 Know-

ledge-intensive	Firms.	Oxford	2004.
2.		Brelade	&	Harman:	A	Practical	Guide	to	

Knowledge	 Management.	 London	 2003	
(available	in	Ebrary,	see	http://site.ebrary.
com/lib/tritonia).

3.	 Peters:	 The	 Future	 of	 Governing:	 Four	
Emerging	Models	(2nd	edition).	Lawren-
ce	2001.

Completion of the Course:	Exam	based	on	
lectures	and	literature,	possible	workshops.
Grading:	1–5.
Course Instructor:	 Professor/Senior	 Assis-
tant.
Additional Information:	Teaching	in	English,	
exams	in	English	or	in	Finnish.

n  Harjoittelu
Practical Training

Koodi ja laajuus:	HALL2004,	5	op
Ajoitus:	2.-3.	vuosi.
Oppimistavoitteet: Jakso	 perehdyttää	 käy-
tännön	hallintotyöhön.	
Kirjallisuus:	 Perehtyminen	 johonkin	 hallin-
non	 erityisalueeseen	 harjoitteluraportin	 ai-
heeseen	soveltuvan	kirjallisuuden	avulla.
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Suoritustapa:	 Kolmen	 kuukauden	 yhtäjak-
soinen,	 kokopäivätoiminen	 harjoittelu	 en-
nalta	hyväksytyssä	organisaatiossa	sekä	kir-
jallinen	15–20	sivun	harjoitteluraportti,	joka	
tarkastetaan.	Opiskelija	voi	suorittaa	harjoit-
telun	vain	omassa	pääaineessaan.	Ennen	ra-
portin	kirjoittamista	on	keskusteltava	sen	ai-
heesta	ja	toteuttamisesta	opintojaksosta	vas-
taavan	 opettajan	 kanssa.	 Esitys	 harjoittelu-
paikasta	jätetään	etukäteen	ja	jäljennös	työ-
todistuksesta	sekä	raportti	toimitetaan	opet-
tajalle	hyväksyttäväksi.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Vastuuopettaja: Assistentti.

n  Kandidaattiseminaari ja 
kandidaatintutkielma
Thesis (Bachelor Level)

Koodi ja laajuus:	 HALL2005	 (seminaari),	
HALL2006	(tutkielma),	10	op	/	5	ov
Ajoitus:	3.	vuosi.
Edeltävät opinnot: Pääaineen	 perus-	 ja	 ai-
neopinnot.
Oppimistavoitteet: Jakso	perehdyttää	 tutki-
mustyöhön;	tutkimuksen	tavoitteiden	asetta-
miseen,	aineiston	kokoamiseen,	muokkaami-
seen	ja	tulkintaan	sekä	tutkimusraportin	kir-
joittamiseen.
Kirjallisuus:
1.	 Hirsjärvi,	 Remes	 &	 Sajavaara:	 Tutki	 ja	

kirjoita.	Helsinki	2000	tai	uudempi.
2.	 Hallintotieteellisten	töiden	laadintaohjeet	

(uusin	versio).
Suoritustapa: Työskentely	johtaa	itsenäiseen,	
25	sivun	laajuiseen	kirjalliseen	esitykseen	hal-
lintotieteen	 alalta.	 Jakso	 edellyttää	 aktiivis-
ta	osallistumista	seminaari-istuntoihin,	joissa	
esityksiä	opponoidaan	ja	puolustetaan.	Jak-
soon	kuuluu	myös	kirjaston	järjestämän	tie-
donhaun	verkkokurssin	suorittaminen	 (Tie-
donhaku	ja	informaatiolukutaito	II).	Kandi-
daattitutkielmaan	kuuluu	myös	kypsyysnäy-
te.
Arviointi: Kandidaattiseminaari	 hyväksyt-
ty/hylätty.	Hyväksytty	kandidaatintutkielma	
arvostellaan	asteikolla	erinomainen,	erittäin	
hyvä,	hyvä,	tyydyttävä	tai	välttävä	(5–1).	Ar-

vosteltu	kandidaatintutkielma	lasketaan	mu-
kaan	pääaineen	arvosanaan.	
Vastuuopettaja:	Yliassistentti.
Lisätiedot:	 Kandidaatintutkielmaksi	 hyväk-
sytään	 tarkastettu	 ja	korjattu	 seminaarityö,	
kun	opiskelija	kirjoittaa	siihen	liittyvän	kyp-
syysnäytteen.	Kypsyysnäytteeseen	voi	ilmoit-
tautua	kun	kandidaatintutkielma	on	jätetty.	
Kypsyysnäyte	 tarkastetaan	 sekä	 äidinkielen	
että	sisällön	osalta.	Kandidaatintutkielma	jä-
tetään	 tarkastettavaksi	 kolmena	 nidottuna	
kappaleena.
Huom! Kansainvälisen	 hallinnon	 ohjelman	
(ECS)	 opiskelijat	 laativat	 kandidaattisemi-
naarin	 sekä	 kandidaatintutkielman	 englan-
nin	kielellä.	

Vapaavalintaiset 
aineopintojaksot:

n  Vaihto-opinnot
Exchange Student Studies

Koodi ja laajuus: HALL2011, 10–16	op
Ajoitus:	2.–3.	vuosi.
Oppimistavoitteet: Jakso	 laajentaa	opiskeli-
joiden	 tuntemusta	kansainvälisen	hallinnon	
kysymyksistä	 sekä	perehdyttää	 vaihto-opis-
kelumaan	 hallintoon,	 talouteen	 ja	 kulttuu-
riin.
Suoritustapa: Vaihtoyliopiston	 tarjoamaan	
opetukseen	osallistuminen	ja	valittujen	kurs-
sien	suorittaminen.	Kurssivalinnoista	on	syy-
tä	keskustella	etukäteen	ohjaavan	opettajan	
kanssa.	
Vastuuopettaja: Yliassistentti.

n  Politics and Administration
Politiikka ja hallinto

Code and Credits: HALL2009,	10	ECTS
Timing: 3rd	year.
Course Objectives:	The	course	examines	fun-
damental	questions	of	politics	and	public	ad-
ministration.
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Literature:
1.	 Shafritz,	Hyde	&	Parke	(ed.):	Classics	of	
Public	Administration	(5th	Edition).	2004.
2.	 Harmon	 &	 Mayer:	 Organization	Theo-
ry	for	Public	Administration.	Glenview.	Scott,	
Foresman	and	Company.	1986.
Teaching: Lectures.
Completion of the Course:	Active	participati-
on	on	the	lectures	and	an	exam	based	on	the	
lectures	and	literature.	
Grading: 1–5.
Course Instructor:	Senior	Assistant.
Additional Information:	Exams	in	English	or	
in	Finnish.

Syventävät opinnot 
(85 op)

n  Vertailu tutkielman menetelmänä
Comparison as the Method of Thesis

Koodi ja laajuus:	HALL3001,	10	op
Ajoitus: 4.	vuosi.
Edeltävät opinnot: Hallintotieteellinen	tutki-
mus.
Oppimistavoitteet:	 Jakso	 syventää	 tietoja	
tutkimusmenetelmistä	 sekä	 harjaannuttaa	
suoriutumaan	 vertailumenetelmällä	 toteu-
tettavan	 tutkielman	 läpiviemisestä:	 tutkiel-
man	metodille	asetettavat	vaatimukset;	ver-
tailu	tutkimusmenetelmien	joukossa;	vertai-
lun	erityiskysymykset;	erilaiset	vertailuasetel-
mat;	 erityyppinen	data	vertailussa;	vertaile-
van	analyysin	ja	tulkinnan	tekeminen;	tutki-
musraportin	kirjoittaminen.
Kirjallisuus:
1.	 Jreisat:	 Comparative	 Public	Administra-

tion	and	Policy.	Boulder	2002.
2.	 Ragin:	The	Comparative	Method:	Mov-

ing	Beyond	Qualitative	and	Quantitative	
Strategies.	Berkeley	1987.

3.	 Salminen	(toim.):	Hallintovertailun	meto-
dologia.	Vaasa	2000	tai	2007.

Suoritustapa:	 Luentojen	 ja	 kirjallisuuden	
tenttiminen,	mahdollinen	harjoitustutkimus.
Arviointi:	Tentti	1–5	tai	hylätty.

Vastuuopettaja: Professori/yliassistentti

n  Julkinen johtaminen syventäen
Advanced Course in Public Management

Koodi ja laajuus:	HALL3002,	10	op	
Ajoitus:	4.	vuosi.
Oppimistavoitteet:	Jakso	syventää	julkisjoh-
tamisen	 tuntemusta	perehtymällä	muutosti-
lanteisiin	ja	niiden	hallintaan	tutkivan	oppi-
misen	menetelmällä.
Kirjallisuus:
1.	 Hakkarainen,	Lipponen	&	Lonka:	Tutki-

va	 oppiminen:	 Järki,	 tunteet	 ja	 kulttuu-
ri	oppimisen	synnyttäjinä.	6.	uud.	painos.	
Porvoo,	Helsinki,	Juva	2004.

2.	 Tutkimusmateriaali,	lähdelinkit,	mahdol-
linen	 Moodle-oppimisympäristön	 hyö-
dyntäminen	 ja	 vastaavat	 lähtötiedot	 an-
netaan	opintojakson	alussa	tehtävien	ai-
hevalintojen	yhteydessä.

Suoritustapa:	Tutkivan	oppimisen	prosessi	ja	
kriteerit,	seminaarit	ja	mahdolliset	asiantun-
tijaluennot.
Arviointi: 1–5	tai	hylätty.
Vastuuopettaja: Professori.

n  Public Sector Ethics
Julkisen sektorin etiikka

Code and Credits: HALL3011,	8	ECTS	
Timing: 4th	or	5th	year.
Course Objectives:	The	course	develops	un-
derstanding	 on	 cultural	 and	 administrative	
patterns	of	ethics.	The	course	explores	ethi-
cal	theories,	ethical	values	in	social	and	wel-
fare	models,	different	ways	of	improving	et-
hics	and	integrity	 in	governance	and	public	
sector	organizations.
Literature:
1.	 Bruce	(ed.):	Classics	of	Administrative	Et-

hics.	Boulder	2001.
2.	 Lawton:	Ethical	Management	for	the	Pub-

lic	Services.	Buckingham	1998.
3.	 Articles	and	other	material	specified	du-

ring	the	lectures.
Completion of the Course/Assessment:	Exam	
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based	on	lectures	and	literature,	workshops.
Grading: 1–5.
Course Instructor:	Professor.
Additional Information: Teaching	in	English,	
exams	in	English	or	in	Finnish.

n  Cultural Aspects of Public 
Administration
Julkisen hallinnon kulttuuriset piirteet

Code and Credits:	HALL3012,	7	ECTS
Timing:	4th	or	5th	year.
Course Objectives:	The	course	develops	un-
derstanding	of	public	administration	as	cul-
turally	based	practice:	differences	and	simila-
rities	of	national	cultures;	cultural	differences	
in	governance	and	governments;	integration	
and	other	forms	of	cross-cultural	administra-
tive	 cooperation;	Europeanization	of	 admi-
nistrative	cultures	and	structures.
Literature:
1.	 Hofstede:	 Cultures	 and	 Organizations.	

New	York	1997	or	2005.
2.	 Knill:	Europeanisation	of	National	Admi-

nistrations:	Patterns	of	Institutional	Chan-
ge	and	Persistence.	Cambridge	2001	(avai-
lable	in	Ebrary,	see	http://site.ebrary.com/
lib/tritonia).

3.	 Pollitt	&	Bouckaert:	Public	Management	
Reform:	 A	 Comparative	 Analysis	 (2nd	
Edition).	Oxford	2004.

Completion of the Course:	Exam	based	on	
lectures	and	literature,	possible	workshops.
Grading:	1–5.
Course Instructor:	 Professor/Senior	 Assis-
tant.
Additional Information:	Teaching	in	English,	
exams	in	English	or	in	Finnish.

n  Tutkimusseminaari
Research Seminar

Koodi ja laajuus: HALL3005,	10	op	
Ajoitus:	5.	vuosi.
Edeltävät opinnot: Äidinkielen	opinnot	sekä	
hallintotieteen	pakolliset	perus-	ja	aineopin-
not.

Oppimistavoitteet: Jaksolla	 käynnistetään	
pro	 gradu	 -tutkielmaan	 tähtäävä	 tutkimus-
prosessi.	 Jakso	 edellyttää	 aktiivista	 osallis-
tumista	 seminaarityöskentelyyn	 koko	 luku-
vuoden	 ajan.	 Seminaaritilaisuuksissa	 tavoi-
tellaan	syyslukukauden	aikana	tutkielma-ai-
heen	 suunnitelmaa	 ja	 kevätlukukauden	 lo-
puksi	 tutkielman	 osakäsikirjoitusta.	 Jakson	
aikana	 järjestettävissä	 muissa	 tilaisuuksissa	
perehdytään	 käytännön	 tutkielmanteon	 pe-
rusvalmiuksien	 kehittämiseen	 ja	 tieteellisen	
työn	vaatimuksiin.	
Kirjallisuus: Tutkielman	 aihepiiriin	 liittyvä	
kirjallisuus.
Suoritustapa:	Ohjattu	 seminaarityöskentely.	
Seminaarityöt.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Vastuuopettajat:	 Professorit	 ja	 yliassistentit	
erikseen	ilmoitetun	työnjaon	mukaisesti.
Lisätiedot: Kansainvälisen	 hallinnon	 ohjel-
man	(ECS)	opiskelijat	laativat	tutkimussemi-
naarin	englannin	kielellä.	

Pro gradu -tutkielma
Pro Gradu Thesis

Koodi ja laajuus:	HALL3006,	40	op	
Ajoitus:	5.	vuosi.
Edeltävät opinnot: Kandidaatin	tutkinto	sekä	
pääaineen	syventävät	opinnot.
Oppimistavoitteet:	 Jakson	 tavoitteena	 on	
osoittaa	 itsenäisen	 tutkimustyön	 hallintaa.	
Jaksolla	koostuu	julkisen	hallinnon	alueelle	
kuuluvan	ongelman	tieteellisestä	tarkastelus-
ta	hallinnon	 toiminnan	 ja	 rakenteiden	kan-
nalta.
Suoritustapa: Tieteellisen	tutkielman	laadin-
ta	ja	kypsyysnäyte.
Arviointi: Tutkielma	 arvioidaan	 asteikolla 
approbatur,	 lubenter	 approbatur,	 non	 sine	
laude	 approbatur,	 cum	 laude	 approbatur,	
magna	 cum	 laude	 approbatur,	 eximia	 cum	
laude	approbatur,	laudatur.
Vastuuopettajat:	Professorit	ja	yliassistentit.
Lisätiedot:	 Kansainvälisen	 hallinnon	 ohjel-
man	 (ECS)	 opiskelijat	 laativat	 pro	 gradu	 -
tutkielman	englannin	kielellä.	
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Vapaavalintaiset 
syventävät opintojaksot:

n  Advanced Course in Research 
Methods 
Tutkimusmenetelmien syventäminen

Code and Credits: HALL3013,	5	ECTS
Course Objectives: The	course	deepens	knowl-
edge	in	research	methods	and	methodology:	
methodological	requirements	of	thesis;	quali-
tative	and	quantitative	methods;	comparative	
methods;	methods	of	cultural	studies.
Literature:
1.		Gray:	Research	Practice	for	Cultural	Stu-

dies.	 London	 2003	 (available	 in	 Ebrary,	
see	http://site.ebrary.com/lib/tritonia).

2.	 Ragin:	 The	 Comparative	 Method:	 Mo-
ving	Beyond	Qualitative	and	Quantitati-
ve	Strategies.	Berkeley	1987.

3.	 Somekh	&	Lewin	 (eds.):	Research	Met-
hods	in	the	Social	Sciences.	London	2005	
(available	in	Ebrary,	see	http://site.ebrary.
com/lib/tritonia).

4.	 Johnson,	Chambers,	Raghuram	&	Tick-
nell:	The	Practice	of	Cultural	Studies.	Lon-
don	2004.

Completion of the Course:	Exam	based	on	
lectures	and	literature,	possible	workshops.
Grading: 1–5.
Course Instructor:	 Professor/Senior	 Assis-
tant.
Additional Information:	Teaching	in	English,	
exams	in	English	or	in	Finnish.

n  Harjoittelu
Practical Training 

Koodi ja laajuus:	HALL3010,	5	op
Ajoitus:	Syksy/kevät.
Oppimistavoitteet: Syventää	 asiantuntijuut-
ta	 käytännön	 työtehtävissä	 sekä	 vahvistaa	
aiemmin	opittujen	teoreettisten	valmiuksien	
soveltamista	käytäntöön.	Käytännön	hallin-
to-,	 suunnittelu-,	kehittämis-	 tai	vastaavaan	
työhön	perehtyminen,	tieteellisten	tutkimus-
tulosten	käytön	ja	soveltamisen	oppiminen.

Suoritustapa:	 Kolmen	 kuukauden	 yhtäjak-
soinen,	 kokopäivätoiminen	 harjoittelu	 en-
nalta	hyväksytyssä	organisaatiossa	sekä	kir-
jallinen	 15–20	 sivun	 raportti,	 joka	 tarkas-
tetaan.	Opiskelija	voi	 suorittaa	harjoittelun	
vain	omassa	pääaineessaan.	Ennen	raportin	
kirjoittamista	on	keskusteltava	 sen	aiheesta	
ja	 toteuttamisesta	opintojaksosta	vastaavan	
opettajan	 kanssa.	 Esitys	 harjoittelupaikasta	
jätetään	 etukäteen	 ja	 jäljennös	 työtodistuk-
sesta	sekä	raportti	toimitetaan	opettajalle	hy-
väksyttäväksi.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Vastuuopettaja:	Assistentti.
Lisätietoja:	 Vapaasti	 valittava	 syventävä	
opintojakso.


