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Hallinto-osaamisen opinnot 
 
Hallinto-osaamisen opintojaksot: 

 ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) 

 HALL1001 Hallinto ja johtaminen (5 op) 

 JOIK1001 Julkisoikeus osana Suomen oikeusjärjestystä (5 op) 

 SOTE1001 Palvelut ja hyvinvointi (5 op) 

 FILO1001 Filosofian perusteet (5 op) 
 
Hallintotieteiden opiskelijoilla yksi hallinto-osaamisen opintojaksoista sisältyy pääaineen perusopintoihin. 
Muut opintojaksot luetaan hallinto-osaamisen opintokokonaisuuteen (20 op) tai vapaasti valittaviin opintoihin.  
 

Esimerkki. Opiskelijan pääaine on julkisjohtaminen. Opintojakso ’Hallinto ja johtaminen’ sisältyy 
pääaineen perusopintoihin. Hallinto-osaamisen opinnoista tulee tällöin suorittaa aluetieteen, 
julkisoikeuden, sosiaali- ja terveyshallintotieteen sekä filosofian opintojaksot (yhteensä 20 op). Opiskelija 
voi kuitenkin tehdä esim. julkisoikeuden perusopinnot 25 op. Tällöin jakso ’Julkisoikeus osana Suomen 
oikeusjärjestystä’ luetaan julkisoikeuden perusopintoihin eikä hallinto-osaamisen opintoihin. HTK-
tutkintoon tulee kuitenkin sisältyä kaikki hallinto-osaamisen opintojaksot, sisältyvät ne sitten Hallinto-
osaamisen opintoihin (20 op, jolloin ne merkitään tutkintotodistukseen) tai jonkin ao. oppiaineen 
perusopintoihin tai muihin opintoihin. 

 
Muiden koulutusalojen opiskelijat voivat suorittaa Hallinto-osaamisen opinnot 25 opintopisteen laajuisena 
sivuainekokonaisuutena. Kokonaisuus koostuu hallintotieteiden tiedealueen oppiaineiden aluetiede, 
julkisjohtaminen, julkisoikeus, sosiaali- ja terveyshallintotiede sekä filosofia järjestämistä opintojaksoista. 
 
 

Opintojaksokuvaukset 
 
 
Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen 

Spatial Organization of the Society 

 

Koodi ja laajuus: ALUE1001, 5 op  

Oppimistavoitteet: Antaa yleiskuva yhteiskunnan ja elinkeinoelämän alueellisesta organisoitumisesta sekä siihen 

vaikuttavista tekijöistä. Perehdyttää aluetieteen keskeisiin käsitteisiin ja erityisaloihin. Antaa käsitys aluetieteen 

soveltamismahdollisuuksista julkishallinnon ja yrityselämän työtehtävissä. 

Kirjallisuus: Luentomoniste. Syntyy luennoilla tehtävien muistiinpanojen perusteella. 

Opetus: Luennot 30 h. 

Suoritustapa: Luentoihin perustuva tentti. 

Arviointi: 1–5 tai hylätty. 

Vastuuopettaja: Aluetieteen professori. 

 

 

Hallinto ja johtaminen  

Public Administration and Management 

 

Koodi ja laajuus: HALL1001, 5 op 
Osaamistavoitteet: Jakso on johdatus hallinnon ja johtamisen teoriaperustaan. Jakson painopiste on julkisten 
organisaatioiden johtamistavoissa ja hallinnon uudistamisen tavoitteissa. 

Kirjallisuus: 

1. Salminen: Julkisen toiminnan johtaminen: Hallintotieteen perusteet. Helsinki 2008. 

2. Vartola: Näkökulmia byrokratiaan. Tampere 2008 (soveltuvin osin). 

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. 

Arviointi: 1–5 tai hylätty. 
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Vastuuopettaja: Julkisjohtamisen professori/yliopistonlehtori. 
 
 
Julkisoikeus osana Suomen oikeusjärjestystä 

Public Law in Finnish Legal System 

 

Koodi ja laajuus: JOIK1001, 5 op 

Ajoitus: 1. vuosi.  

Osaamistavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija hahmottaa julkisoikeuden aseman osana Suomen 

oikeusjärjestystä ja omaa perusvalmiudet ymmärtää julkisoikeudellista ajattelua. 

Sisältö: 1) Suomen oikeusjärjestys, sen rakenne ja systematiikka, 2) Suomen valtiosääntö sekä hallinto-oikeuden 

perusteet, 3) hallinnon juridiikan tutkimuksen perusteet sekä 4) EU-oikeuden perusteet. 

Opetusmenetelmät: Luennot ja itsenäistä opiskelua. 

Suoritustapa: Luentojen, säädösten ja kirjallisuuden tenttiminen.  

Kirjallisuus:  

1. Jyränki: Uusi perustuslakimme. Jyväskylä 2000  

2. Husa & Pohjolainen: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet. Johdatus julkisoikeuteen. Helsinki 2008 tai 

2009. 

3. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset.  

Arviointi: 1–5 tai hylätty. 

Vastuuopettajat: Julkisoikeuden professori/yliassistentti. 
 
 
Palvelut ja hyvinvointi 

Introduction to Welfare Services 

 

Koodi ja laajuus: SOTE1001, 5 op  

Ajoitus: 1. vuosi.  

Osaamistavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on orientoitua hyvinvointivaltion hallinnollis-

ideologisiin kysymyksiin sekä palveluorganisaatioiden peruselementteihin. Opintojaksossa tarkastellaan 

hyvinvointivaltion kehityksen taustatekijöitä, käytännön toimintamalleja ja tulevaisuuden kehityssuuntia sekä 

teoreettisen että praktisen tiedon varassa.  

Opetusmenetelmät ja suoritustapa: Tentti tai muu luennoilla sovittava suoritustapa 

Kirjallisuus: 

1. Fitzpatrick: New Theories of Welfare. 2005. 

2. Moisio, Karvonen, Simpura & Heikkilä (toim.): Suomalainen hyvinvointivaltio. Helsinki 2008. 

3. Saari (toim.): Hyvinvointivaltio: Suomen mallia analysoimassa. Helsinki 2005.         

Arviointi: 1–5 tai hylätty. 

Vastuuopettaja: Sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori. 
 
 
Filosofian perusteet 
Introduction to Philosophy 

 
Koodi ja laajuus: FILO1001, 5 op 
Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva filosofian luonteesta ja osa-alueista ja 
hän tuntee filosofian peruskysymyksiä ja -käsitteitä. Opintojakso käsittelee erityisesti metafysiikan, tieto-opin ja 
etiikan kysymyksiä. 
Suoritustapa: Luentokurssin (20 h) ja siihen liittyvän oheiskirjallisuuden kuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu. 
Luentokurssin oheiskirjallisuus: 
E. Saarinen, Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle Sokrateesta Marxiin. 
Kirjallisuuskuulustelu: Luentokurssin oheiskirjallisuus + P. Määttänen, Filosofia: johdatus peruskysymyksiin. 
Arviointi: 1–5 tai hylätty. 
Vastuuopettaja: Filosofian yliopistonlehtori. 
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Eurooppahallinnon opintokokonaisuus (25 op) 
 
Humanistisen koulutusalan sekä kauppatieteellisen ja teknillisen tiedekuntien opiskelijoille suunnattu Euroop-
pahallinnon opintokokonaisuus koostuu aluetieteen, julkisjohtamisen ja julkisoikeuden järjestämistä 
opintojaksoista. Yksittäiset opintojaksot ovat hallintotieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavilla osana 
pääaineopintoja. Muiden koulutusalojen opiskelijat voivat saada merkinnän Eurooppahallinnon 
sivuainekokonaisuudesta, siten kuin kunkin tutkintomääräyksissä säädetään. Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan 
opintojaksoja Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen, Hallinto ja johtaminen sekä Julkisoikeus osana 
Suomen oikeusjärjestystä.  
 
Eurooppahallinnon opintokokonaisuus voidaan liittää tutkintoon vähintään 25 opintopisteen laajuisena 
kokonaisuutena. Kokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:  
 
Aluetiede ALUE1005 Eurooppa 5 op 

 ALUE2003 Poliittinen maantiede 5 op (järjestetään seuraavan kerran lkv 2011–12) 
 
Julkisjohtaminen HALL1008 Eurooppahallinto 5 op 
 HALL2009 Comparative Public Policy and Administration 10 op 
 
Julkisoikeus JOIK2003 Kansainvälinen oikeus 6 op 

 JOIK2013 Eurooppalainen julkisoikeus 5 op  
 JOIK2014 Perus- ja ihmisoikeudet 5 op 
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Ympäristöalan opintokokonaisuus (25 op) 
 
Aluetiede, filosofia, julkisoikeus, kansantaloustiede 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 vähintään 25 opintopisteen laajuisena sivuainekokonaisuutena. 
Kokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:  
 
Aluetiede* ALUE1006 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu 5 op 
 
Filosofia FILO2203 Ympäristöfilosofia 5 op 
 
Julkisoikeus JOIK2004 Ympäristöoikeus 6 op 
 
Kansantaloustiede KANS2024 Energiatalous ja Suomen toimialat 5 op 
    
Tuotantotalous TUTA2030 Kestävä kehitys, peruskurssi 5 op 
 TUTA3010 Advanced Course in Sustainable Development (Kestävä kehitys, 

jatkokurssi) 5 op 
 TUTA3150 Responsible Business (Vastuullinen liiketoiminta) 5 op 
 
 
* = aluetieteen pääaineopiskelijoilla ko. jakso sisältyy pääaineen pakollisiin opintoihin, joten ko. jaksoa ei voi sisällyttää 
ympäristöalan opintokokonaisuuteen. 
 

 


