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HALLINTOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN YLEISET SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTOOPPAIDEN
2010-2012, 2012–2015 ja 2015-2018 VÄLILLÄ
HALLINTOTIETEEN OPINTOSUUNTA
Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2012–2014 aloittaneille opiskelijoille. Tätä
aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan katsomaan myös aikaisemmat siirtymäsäännökset ja
ottamaan epäselvissä tapauksissa yhteyttä yliopisto-opettajaan tai opintokoordinaattoriin.
Kieli- ja viestintäopintojen siirtymäsäännökset löytyvät kielikeskuksen sivuilta.

HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO
Hallintotieteiden kandidaatin tutkintoon vaaditaan vähintään 60 opintopisteen laajuiset tutkintoohjelman opinnot. Nämä koostuvat perusopinnoista sekä suuntautumisalan aineopinnoista (sis.
kandidaatintutkielman).
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot
Tutkinto-ohjelman perusopintoja tulee olla vähintään 30 op. Ne voivat koostua 2012-2015 opinto-oppaan
tai 2015-2018 opinto-oppaan mukaisesti.
Jos opiskelija on suorittanut 31.12.2015 mennessä 2012-2015 vaatimusten mukaiset perusopinnot, kiinnittyy
kulmakurssi opiskelijan suuntaavien aineopintojen merkintään tai halutessaan uusien vaatimusten
mukaisesti perusopintokokonaisuuteen. Tämän jälkeen jos opiskelija vielä täydentää kokonaisuutta, kootaan
perusopinnot 30 op:n laajuisina eikä kulmakurssi kiinnity suuntaavien opintojen merkintään.







HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen, 5 op (sama jakso uudessa oppaassa)
HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen, 5 op (sama jakso uudessa oppaassa)
HALJTP01 Julkisen sektorin instituutioiden talous, 5 op/HAJLTP01 Julkissektorin instituutioiden
talous, 5 op
HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus, 5 op (sama jakso uudessa oppaassa)
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen, 5 op (sama jakso uudessa oppaassa)
JKKYVP11 Työhyvinvoinnin perusteet, 5 op TAI Ajankohtaiset ilmiöt hallintotieteissä

Menetelmäopinnot (Tieteentekemisen valmiudet)
Kaikilla opiskelijoilla tulee olla menetelmäopintoja vähintään 15 op, joko opintojaksot:
HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta 5 op ja
HALTVA12 Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin 5 op ja
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op tai vastaava aikaisemman opetussuunnitelman mukainen
opintojakso
tai
HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta 5 op ja
HALTVA12 Tutkimuspraktikum 10 op ja
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op tai vastaava aikaisemman opetussuunitelman mukainen
opintojakso
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Opiskeluvalmiudet
Orientoivat opinnot 2 op
Sisältää orientoivat opinnot ja HOPSin palautuksen (1 op) sekä tiedonhankintataidot (1 op).
Tietotekniikka
Tietotekniikan peruskurssi tulee olla kaikilla suoritettuna.
(TIEY4 Tietotekniikkataidot 3 op (opiskeluvalmiudet) TAI TKOPY4 Tietotekniikan peruskurssi 3/5 op)
Tutkinto-ohjelman aineopinnot, suuntautumisalana hallintotiede
Hallintotieteen opintosuuntaan suuntautuneella pitää olla suoritettuina seuraavat hallintotieteen
jaksot.

Jos opiskelija on suorittanut vastaavia aiempien opetussuunnitelmien mukaisia opintojaksoja ennen
syksyä 2012, opiskelijan ei tarvitse suorittaa näitä opintojaksoja nykyisen opetussuunnitelman
mukaisina, vaikka jaksojen nimissä tai laajuuksissa olisi tullut muutoksia. Ks. alla oleva
vastaavuustaulukko.
Tutustu tarvittaessa myös hallintotieteen siirtymäsäännöksiin opetussuunnitelmien 2005–2008 ja
2008–2010 välillä, jos olet suorittanut HK- tai HM-tutkintoon sisältyviä opintoja ennen syksyä 2012.
Uusi
HALHAA12
HALHAA15 HALHAA13
opinto- Julkinen hallinto Organisationa Henkilöstöjakso
ja politiikka
l Change
johtaminen
5 op
Dynamics and 5 op
Management
5 op
2012– HALHAA12
HALHAA15 HALHAA13
2015
Julkiset hallinta- Organisaatioi Henkilöstön
ja
den muutos ja johtaminen
hallintojärjestel kehittäminen 5 op
mät 5 op
5 op

2012–
2010

HALKAA12
HALHAA16
Strateginen
Julkisten palvelujen
johtaminen
johtaminen 5 op
julkisyhteisöissä
5 op

HALKAA12
Strateginen
johtaminen
julkisyhteisöissä
5 op tai
JKKYSTP01
Strategian
perusteet
HAP3
HAA7
HAA8
KAJOA6
Suomen
Organisaatio- Henkilöstön Strateginen
julkinen
analyysi ja
johtaminen johtaminen
hallintojärjestel organisaation
Tai HAA5
mä ja EU:n
kehittäminen
Strateginen
hallinto
johtaminen

HALHAA14 Hyvä
hallinto ja valtion
rakentaminen, 5 op
tai
HALKAA13
Kuntapalvelujen
johtaminen

HALHAA99
Kandidaattiseminaari ja –
tutkielma 10 op

HALHAA99
Kandidaattiseminaari ja tutkielma

HAA6 Johtaminen HAA10+HAA11
tietoyhteiskunnassa KandidaattiTAI
seminaari ja
KAJOA7
Kandidaattitutkiel
Kuntapalvelujen
ma
johtaminen
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HALLINTOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO
Hallintotieteen opiskelijalla tulee olla suoritettuina vastaavuustauloukossa esitetyt syventävät
opintojaksot.
MUUT PAKOLLISET OPINNOT
HALHAR10 Harjoittelu 10 op TAI HALHAS16 Harjoittelu 5 op
Mikäli harjoittelu sisältyy jo aiemmin suoritettuun kandidaatin tutkintoon, ei sitä suoriteta enää
uudelleen maisterin tutkinnossa.
Opintosuuntakohtaiset vastaavuustaulukot
Uusi
HALHAS18 HALHAS20
opintojakso Julkisen
Hallintotieteen
hallinnon teoriat ja
reformit ja käsitteet 5 op
muutos 5
op

HALHAS15
Julkisen politiikan
toimeenpano ja
arviointi 5 op

HALHAS14
HALHAS17
HALHAS19
Kehittävä
Research on Johtamisen ja
asiantuntijatyö Public
julkisen
organisaatiossa Management politiikan
10 op
and
tutkimus ja
Organizations ajankohtaiset
5 op
kysymykset
10 op

2012–2015 HALHAS11 Julkiset hallinnot, HALHAS15

HALHAS14
niiden organisoituminen ja Johtamisen
Kehittävä
ajankohtaiset kysymykset, 10 asiantuntijuus, 5 op asiantuntijatyö
op
organisaatioissa,
10 op

2010–2012 HAS410

Hallinnon
muutos ja
sen
johtaminen,
4 op

HAS510 Hallinnon
ja
organisaatioiden
vertaileva
tutkimus, 5 op

HAS610
Tutkimusprosessin
loppuunsaattaminen,
6 op

HAS310
Organisaatioiden
ja hallinnon
arviointi, 6 op

HALHAS13
HALHAS12
Henkilöstövoi Globaalit
palvelut ja
mavarojen
niiden
kehittäminen
organisointi,
ja
10 op
osaamispääom
an
kasvattaminen,
5 op

HALHAS99
Tutkimusseminaari ja
gradu 40 op

HALHAS99
Tutkimusseminaari ja
gradu 40 op

HAS110 HAS210 HAS710 HAS810
Ei
korvaavuutta Julkiste Yksilö, Tutkimu Pro
n
palvelui
den
tuotant
o ja
organis
ointi, 5
op

organis ssemina gradu aatio ja ari, 10 tutkiel
yhteisk op
ma, 40
unta, 4
op
op

