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Kurssikuvaus: valmiudet, tavoitteet ja osaamisen syventäminen 
 

Edeltävät valmiudet  
Hallintotieteiden aineopinnot luovat pohjaa kurssin tematiikalle. Osa kurssin tenttimateriaalin 

sisältöjen omaksumisesta edellyttää englannin kielen taitoa. 

 

 

Kurssin sisältö 
Opintojaksolla analysoidaan kompleksisuustieteitä sekä kompleksista maailmankuvaa ja niiden 

esiin tuomia pirullisia ongelmia. Kokonaisuutta täydennetään pirullisen pelin tematiikalla. Tämä 

ydinaines sidotaan muutokseen ja johtamiseen. 

 

Kurssi rakentuu siten, että Niklas Lundströmin luennoille syvennytään kompleksisuuden 

perusteisiin sekä käsitteisiin ja käydään läpi pirullisen ongelman konsepti. Tämän jälkeen Juha 

Lindellin luennoilla kytketään kompleksisuus ja pirulliset ongelmat johtamisen teemaan mm. 

kompleksisuusjohtajuusteorian kautta. Viimeisellä luentokerralla on luvassa harjoitustyö, joka 

on mahdollista tehdä niin kirjallisessa kuin suullisessa muodossa. Tarkemmat ohjeet löytyvät 

ensimmäisen luentopäivän PowerPointista. Luennot ja muu tenttimateriaali syventävät ja 

laajentavat toistensa teemoja.  

 

Oppimistavoitteet  
Opiskelija tuntee kompleksisuustieteiden, pirullisten ongelmien ja pirullisen pelin käsitteistön. 
Opiskelija osaa tunnistaa ja tehdä johtopäätöksiä yhä vaativammista kompleksisista hallinnon 
toimintaan liittyvistä ongelmista. Opiskelija osaa haastaa perinteiset lineaariset 
ongelmanratkaisumenetelmät ja johtamistavat. 
 

Osaamisen syventäminen kurssin jälkeen 
Kurssin teemoja voi syventää mm. suuntautumalla pro gradu tutkielmassa tähän teemaan. 

Suoritustapa ja muut ohjeet 
 

Aikataulut     
Muista tarkastaa ilmoittautumisaika Oodista. Aikataulut selviävät Lukkarista sekä Helsingin 

kurssin osalta oppiaineen nettisivuilta 

https://www.univaasa.fi/fi/for/student/programmes/master/administrative_sciences/sotehelsi

nki/studies/opetustarjonta_kevat_2020/. Kurssi sijoittuu yleensä kevätlukukaudelle.  

https://www.univaasa.fi/fi/for/student/programmes/master/administrative_sciences/sotehelsinki/studies/opetustarjonta_kevat_2020/
https://www.univaasa.fi/fi/for/student/programmes/master/administrative_sciences/sotehelsinki/studies/opetustarjonta_kevat_2020/


 
 
 

 
 

Lähiopetus ja ajankäyttö 
Luentoja on 18 tuntia (taltioidaan Moodleen) sekä harjoitus 4 tuntia. Laskennalliseen 

ajankäyttöön perustuva laajuus 1 opintopisteen vastatessa työmäärältään noin 27 tuntia on 135 

tuntia.  

 

 

Tentti  
Tentti järjestetään sähköisenä kurssin Moodle-alustalla. Tentti on auki aina kokonaisen päivän 

(klo 00.00-23.59) kerrallaan, mutta tenttiaika on vanha tuttu 3h. Tenttiaika alkaa kulua, kun 

käynnistät tentin Moodlessa. Tarkempia ohjeita löytyy Moodlesta klikkaamalla lamppusymbolin 

omaavaa tenttilinkkiä.  

 

Tentti muodostuu kolmesta esseetyyppisestä kysymyksestä, joihin kaikkiin tulee vastata. 

Jokaisesta kysymyksestä voi saada maksimissaan 5 pistettä ja maksimipistemäärä on tentistä 15 

pistettä. Tenttikysymykset käsittelevät luentoja sekä tenttikirjallisuutta. Tenttipäivät ilmoitetaan 

kurssin ensimmäisellä luennolla sekä Moodlessa. 

 

Moodlen käyttö 
Luentotaltioinnit löytyvät Moodlesta viimeistään 2 päivän kuluessa luennon pitämisestä. 

Kurssiavain on HTM3400 ja se lähetetään sähköpostilla kurssille ilmoittautuneille. 

 

Kurssin arviointi 
Opiskelijakohtainen kurssiarviointi perustuu tenttiin. Arvioinnissa kiinnitetään huomioita 

asiakokonaisuuksien ymmärtämiseen sekä tiedon itsenäiseen soveltamiseen.  

 

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää hyväksyttyä tenttisuoritusta sekä hyväksyttyä suoritusta 

harjoituksesta. Arviointi suoritetaan asteikolla 1-5 ja tentin läpäisee minimissään 5 pisteellä.  

Harjoitusta ei erikseen arvioida osana kurssiarviointia. 
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