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Kurssikuvaus: valmiudet, tavoitteet ja osaamisen syventäminen 
 

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

sisältöjen omaksumisesta saattaa edellyttää englannin kielen taitoa. 

 

Kurssi on osa sosiaali- ja terveyshallintotieteen Helsingin maisteriohjelman vapaasi valittavia 

opintoja.  

 

 

Kurssin sisältö 
Opintojaksolla perehdytään yhteiskunta- ja hallintotieteellisen tutkimuksen tekemisen 

peruskysymyksiin mm. menetelmällisten mahdollisuuksien ja keskeisimpien aineistotyyppien 

tarkastelulla. Kurssilla perehdytään myös pragmaattisesti tutkimusprosessiin ja sen 

läpiviemiseen sekä teorian rooliin tutkimuksen tekemisessä.  

 

Kurssin luennot jakautuvat karkeasti kahteen osioon. Ensimmäisessä osiossa selvitetään 

käytäntö edellä tieteellisyyttä ja mitä se tarkoittaa tutkimuksen tekemisessä. Toisessa osiossa 

perehdytään tutkimuksen tekemiseen tutkimusprosessin eri vaiheiden kautta.  

 

Kurssiin kuuluu kirjallinen harjoitustyö, joka koostuu kahdesta eri osasta. Ensimmäisessä osassa 

opiskelija valitsee kaksi tieteellistä artikkelia, joita hän vertailee kurssin sisältöjen kautta. 

Toisessa osassa opiskelija laatii alustavan tutkimussuunnitelman, jota voi hyödyntää joko 

kandidaatintutkielmassa tai pro gradussa. Tarkempi tehtävänanto löytyy Moodlesta 

ensimmäiseltä luennolta ja kurssin moodlesta löytyvistä luentodioista. 

 

Kurssiin kannattaa suhtautua sillä mielellä, että esille tulevia teemoja joutuu joka tapauksessa 

pohtimaan viimeistään tutkielmatyöskentelyssä. Kurssi helpottaa tulevaa tutkielmatyöskentelyä 

antaen teoreettiset ja käytännölliset ”ohjenuorat”.  

 

 

Oppimistavoitteet  
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen 
menetelmälliset mahdollisuudet ja tuntee hallinnon tutkimuksessa keskeisimmin käytettävät 
aineistotyypit. Opiskelija osaa muodostaa tutkimusongelmia sekä kytkeä ne teoreettisiin 
yhteyksiin 
 



 
 
 

 
 

Osaamisen syventäminen kurssin jälkeen 
Kurssin teemoja tullaan syventämään itsenäisellä tutkielmatyöllä (kandidaattiseminaari ja pro 

gradu). 

 

Suoritustapa ja muut ohjeet 
 

Aikataulut     
Kurssi sijoittuu kevätlukukaudelle.  

 

Lähiopetus ja ajankäyttö 
Perinteistä kontaktiopetusta ei kurssilla ole. Tallennetut luennot löytyvät Moodlesta. Voit 

kuunnella ne silloin kun sinulle parhaiten sopii.  

 

Aikaa tulee varata myös harjoitustyön tekemiseen ja siihen liittyvään tiedonhakuun.  

 

Laskennalliseen ajankäyttöön perustuva laajuus 1 opintopisteen vastatessa työmäärältään noin 

27 tuntia on 135 tuntia.  

 

Tentti  
Tenttiä ei ole. Kurssi suoritetaan kirjallisella harjoitustyöllä. 

 

Moodlen käyttö 
Luentodiat ja luennot löytyvät Moodlesta. Kurssiavain on tutkimus ja se lähetetään sähköpostilla 

kurssille ilmoittautuneille. 

 

Kurssin arviointi 
Opiskelijakohtainen kurssiarviointi perustuu kirjalliseen harjoitustyöhön. Arviointi on asteikolla 

hyväksytty/hylätty.  
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