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Tutkintorakenteet

Tutkintorakenteet

Hallintotieteiden tiedekunnan opinto-op-
paassa ovat orientoivien opintojen, yleisopin-
tojen sekä oppiaineiden aluetiede, hallintotie-
de, julkisoikeus, sosiaali- ja terveyshallinto-
tiede, sosiologia ja filosofian opetussuunni-
telmat ja opintojaksokuvaukset. Kieliopinto-
jen opintojaksokuvaukset löytyvät Kielipal-
velujen opinto-oppaasta.

Hallintotieteiden kandidaatin 
tutkinto (HTK 180 op):

Pääaineen perus- ja aineopinnot 70–77 op

Orientoivat opinnot 5 op
• OPIS0006 Johdatus yliopisto-opiskeluun 

2 op
• OPIS0001 Henkilökohtainen opintosuun-

nitelma (HOPS) 1 op
• OPIS0002 Tiedonhaku ja informaatio-
  lukutaito I 1 op 
• OPIS0004 Tiedonhaku ja informaatio-
  lukutaito II 1 op
 – ko. opintojakso suoritetaan integroi-
   tuna osana kandidaattiseminaaria

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
• Äidinkieli 5 op
 – Suomi: KSUO6112 Kirjallinen vies-
   tintä 3 op ja KSUO6111 Suullinen 
   viestintä 2 op
 – Ruotsi: KRUO7112 Grunderna i 
   kommunikation 5 op
• Toinen kotimainen kieli 5 op
 – Ruotsi: KRUO6111 Ruotsin kielen 
   peruskurssi hallintotieteiden opiske-
   lijoille 5 op
 – Suomi: KSUO7113 Finska som 
   det andra inhemska språket 5 op

• Vieras kieli 5 op
 – Asetuksen mukaisen vieraan kielen
   taidon voi suorittaa englannin, 
   saksan, ranskan, venäjän tai espanjan
   kielessä:
   - Englanti: KENG6112 Luetun-
    ymmärtäminen ja tekstianalyysi 
    3 op ja KENG6111 Suulliset taidot
     2 op
   - Saksa: KSAK7111 Kielitaito 5 op
   - Ranska: FRAN1006 Suullinen ja
    kirjallinen viestintä I 2 op,
    FRAN1007 Suullinen ja kirjallinen
    viestintä II 3 op
   - Venäjä: KVEN5110 Tekstinymmär-
    täminen ja kirjallinen viestintä 5 op
    TAI KVEN5111 Ääntäminen ja
    suullinen viestintä I 5 op
   - Espanja: KESP5110 Espanjan 
    kielen peruskurssi 5 op
• ECS-opiskelijoiden kieliopinnot (yht. 20 

op): äidinkieli 5 op, toinen kotimainen 
kieli 5 op, englanti 5 op sekä saksan tai 
ranskan kieli 5 op

Yleisopinnot 15 op
• TITE1020 Tietojenkäsittely 5 op:
 – Jakso koostuu kahdesta osasta:
    TITE1021 Tietojenkäsittely, teoria 
   2 op ja TITE1021 Tietokone työ-
   välineenä 3 op
• STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 

5 op
• KANS1002 Johdatus yhteiskuntatalou-

teen 5 op

Hallinto-osaamisen opinnot 20 op
• katso s. 33

Yhden oppiaineen perusopinnot 25 op

Vapaasti valittavat opinnot, jotta tutkinnon 
minimilaajuus 180 op täyttyy
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Hallintotieteiden maisterin tutkinto 
(HTM 120 op):

Pääaineen syventävät opinnot 75–90 op

Kieli- ja viestintäopinnot 5–10 op
• Tieteellinen kirjoittaminen 5 op
 – jakso suoritetaan tutkielman kielestä
   riippuen joko suomen tai englannin
   kielellä:
  - suomi: KSUO9211 Tieteellinen kir-
   joittaminen suomeksi 5 op
  - englanti: KENG9211 Tieteellinen 
   kirjoittaminen englanniksi 3 op ja
   KENG9311 Tiedettä englanniksi 
   2 op

• Vapaasti valittavat kieliopinnot 5 op
 – esim. kielen jatkokurssi
 – ECS-opiskelijoiden tulee sisällyttää 
  vapaasti valittavia kieliopintoja 5 op
  HTM-tutkintoon. Muiden pääainei-
  den opiskelijoille sitä suositellaan.

Vapaasti valittavat opinnot, jotta tutkinnon 
minimilaajuus 120 op täyttyy


