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Hallintotieteiden sivuainetarjonta hallintotieteiden opiskelijoille 

sekä muiden koulutusalojen opiskelijoille lkv 2022–2023 

Alla olevat opintokokonaisuudet ovat tarjolla lkv 2022–2023 loppuun saakka niille, 

jotka aloittaneet ko. kokonaisuuden suorittamisen ennen 1.8.22. 

 

Huomioi opintojaksomuutokset! 

 

Sivuainekokonaisuudet (25 op) hallintotieteiden kandidaatti- ja 
maisteriohjelmien opiskelijoille (slk 2021 ja aiemmin aloittaneet) 

 
Aluetieteen sivuainekokonaisuus (25 op) opintosuuntien julkisjohtaminen, 
julkisoikeus sekä sosiaali- ja terveyshallintotiede opiskelijoille: 

 HTK2103 Aluekehittämisen simulaatiokurssi 5 op 

 HTK2104 Kaupunkikehittämisen pelikenttä 5 op => HTK2107 Johdatus 
kestävään kaupunkikehittämiseen 5 op 

 HTK2105 Data-driven governance and regional development 5 op => opintojakso 
järjestetään lkv 2022-23 

 HTK2106 Globaalimuutoksen johtaminen 5 op => HTK2109 Place-Based 
Management on a Global Scale 5 op 

 Näistä 1 jakso:  
o HTK2311 Ympäristö- ja energiaoikeus 6 op 
o HTK2401 Osallisuus hyvinvointiyhteiskunnassa 5 op => HTK2404 

Demokratiainnovaatiot kansalaisten osallistumista uudistamassa 5 op  
o HTK2205 Public Management Reform 5 op => HTK2208 Julkisen 

hallinnon uudistaminen 5 op 
 
Julkisjohtamisen sivuainekokonaisuus (25 op) opintosuuntien aluetiede, 
julkisoikeus sekä sosiaali- ja terveyshallintotiede opiskelijoille: 

 HTK2203 Uudistuvan työn johtaminen 5 op => opintojakso järjestetään lkv 
2022-23 

 HTK2206 Politiikka-analyysi 5 op 

 HTK2207 Vuorovaikutteinen johtajuus 5 op => HTK2209 Global Governance 
Benchmarking 5 op  

 HTK2205 Public Management Reform 5 op => HTK2208 Julkisen hallinnon 
uudistaminen 5 op 

 VIEK2011 Johtamisviestintä 5 op => VIEK1015 Organisaatioviestintä ja 
asiantuntijaviestintä 5 op 

 
Julkisoikeuden sivuainekokonaisuus (25 op) opintosuuntien aluetiede, 
julkisjohtaminen sekä sosiaali- ja terveyshallintotiede opiskelijoille: 

 HTK2304 Perus- ja ihmisoikeudet 5 op 

 HTK2301 Yleishallinto-oikeus 5 op => HTK2305 Hallinto-oikeus 5 op 

 Valitse näistä vähintään 15 op: 

 HTK2302 Kunnallisoikeus 5 op 

 HTK2303 Henkilöstöoikeus 6 op 

 HTK2311 Ympäristö- ja energiaoikeus 6 op 

 HTK2315 Sosiaali- ja terveysoikeus 5 op => HTK2306 Hyvinvointioikeus 
5 op 

 HTK2313 Hyvän virkakielen harjoituskurssi 2 op 
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 HTK2314 Julkisten varojen tehokas käyttö 5 op => HTK2307 
Julkistalouden oikeus 5 op 

 
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen sivuainekokonaisuus (25 op) 
opintosuuntien aluetiede, julkisjohtaminen sekä julkisoikeus 
opiskelijoille: 

 HTK2401 Osallisuus hyvinvointiyhteiskunnassa 5 op => HTK2404 
Demokratiainnovaatiot kansalaisten osallistumista uudistamassa 5 op 

 HTK2402 Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5 op => opintojakso järjestetään 
lkv 2022-23 

 HTK2403 Hankintaosaaminen ja yrittäjyys 5 op => opintojakso järjestetään lkv 
2022-23 

 Erityisteemat, valitaan näistä kaksi jaksoa (á 5 op):  
o HTK2411 Hyvinvointipalveluiden eettiset haasteet 5 op => opintojakso 

järjestetään lkv 2022-23 
o HTK2412 Hyvinvoinnin tekijät ja työelämän muutos 5 op => 

opintojakso järjestetään lkv 2022-23 
o HTK2413 Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio 5 op => HTK2405 

Hyvinvointipalveluiden digitalisaatio 5 op 
o HTK2414 Global Health Governance 5 op 

 

 

Sivuainekokonaisuudet muiden koulutusalojen opiskelijoille  

 
Aluetieteen sivuainekokonaisuus (26 op): 

 HTK1100 Aluetieteen perusteet 6 op 

 HTK2104 Kaupunkikehittämisen pelikenttä 5 op => HTK2107 Johdatus 
kestävään kaupunkikehittämiseen 5 op 

 HTK2103 Aluekehittämisen simulaatiokurssi 5 op 

 HTK2105 Data-driven governance and regional development 5 op => opintojakso 
järjestetään lkv 2022-23 

 HTK2106 Globaalimuutoksen johtaminen 5 op => HTK2109 Place-Based 
Management on a Global Scale 5 op 

 
Julkisjohtamisen sivuainekokonaisuus (26 op): 

 HTK1200 Julkinen johtaminen 6 op 

 HTK2207 Vuorovaikutteinen johtajuus 5 op => HTK2209 Global Governance 
Benchmarking 5 op  

 HTK2205 Public Management Reform 5 op => HTK2208 Julkisen hallinnon 
uudistaminen 5 op 

 HTK2203 Uudistuvan työn johtaminen 5 op => opintojakso järjestetään lkv 
2022-23 

 HTK2206 Politiikka-analyysi 5 op 
 
Julkisoikeuden sivuainekokonaisuus (26 op): 

 HTK1300 Julkisen toiminnan oikeudelliset erityispiirteet 6 op 

 HTK2301 Yleishallinto-oikeus 5 op => HTK2305 Hallinto-oikeus 5 op 

 HTK2304 Perus- ja ihmisoikeudet 5 op 

 Valitse näistä vähintään 10 op: 
o HTK2302 Kunnallisoikeus 5 op 
o HTK2303 Henkilöstöoikeus 6 op 
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o HTK2311 Ympäristö- ja energiaoikeus 6 op 
o HTK2315 Sosiaali- ja terveysoikeus 5 op => HTK2306 Hyvinvointioikeus 

5 op 
o HTK2313 Hyvän virkakielen harjoituskurssi 2 op 
o HTK2314 Julkisten varojen tehokas käyttö 5 op => HTK2307 

Julkistalouden oikeus 5 op 
 
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen sivuainekokonaisuus (26 op): 

 HTK1400 Hyvinvoiva yhteiskunta 6 op 

 HTK2401 Osallisuus hyvinvointiyhteiskunnassa 5 op => HTK2404 
Demokratiainnovaatiot kansalaisten osallistumista uudistamassa 5 op 

 HTK2402 Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5 op => opintojakso järjestetään 
lkv 2022-23 

 HTK2403 Hankintaosaaminen ja yrittäjyys 5 op=> opintojakso järjestetään lkv 
2022-23 

 Erityisteemat, valitaan yksi jakso (á 5 op):  
o HTK2411 Hyvinvointipalveluiden eettiset haasteet 5 op => opintojakso 

järjestetään lkv 2022-23  
o HTK2412 Hyvinvoinnin tekijät ja työelämän muutos 5 op => opintojakso 

järjestetään lkv 2022-23 
o HTK2413 Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio 5 op => HTK2405 

Hyvinvointipalveluiden digitalisaatio 5 op 
o HTK2414 Global Health Governance 5 op 

 
 

Kaikille opiskelijoille tarjottava opintokokonaisuus (slk 2021 ja aiemmin 
aloittaneet) 

 

Henkilöstöjohtaminen ja etiikka, opintokokonaisuus (25 op): 

 HTK2103 Aluekehittämisen simulaatiokurssi 5 op 

 HTK2106 Globaalimuutoksen johtaminen 5 op => HTK2109 Place-Based 
Management on a Global Scale 5 op 

 HTK2203 Uudistuvan työn johtaminen 5 op 

 HTK2206 Politiikka-analyysi 5 op 

 HTK2303 Henkilöstöoikeus 6 op 

 HTK2304 Perus- ja ihmisoikeudet 5 op 

 HTK2402 Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5 op 

 HTK2411 Hyvinvointipalveluiden eettiset haasteet 5 op 

 HTK2412 Hyvinvoinnin tekijät ja työelämän muutos 5 op 
 
Huom! Hallintotieteiden kandidaattiopiskelijoilla osa ko. jaksoista sisältyy opintosuunnan 

pakollisiin opintoihin. Näiden jaksojen tilalle tulee valita muita jaksoja ko. kokonaisuudesta. 

Ko. sivuainekokonaisuuden vastuuhenkilö on professori Esa Hyyryläinen. 


