HALLINTOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN YLEISET
SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN
2012–2015 ja 2015-2018 VÄLILLÄ
KUNTA- JA ALUEJOHTAMISEN 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 täältä.

HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO
Hallintotieteiden kandidaatin tutkintoon vaaditaan vähintään 60 opintopisteen laajuiset tutkintoohjelman opinnot. Nämä koostuvat perusopinnoista sekä aineopinnoista (sis.
kandidaatintutkielman).
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot
Vanhasta (pääainepohjaisesta rakenteesta) uuteen tutkintorakenteeseen siirtyvältä opiskelijalta
edellytetään uuden tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot 1.8.2015 alkaen.
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
 HALJTP01 Julkissektorin instituutioiden talous, 5 op
 HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus, 5 op
 KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen, 5 op
 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
HALTVA12 Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin 5 op
HALHPA11 Tutkimuspraktikum 10 op
tai
Tutkimusprosessin hallinta 5 op
HALTVA12 Tutkimuspraktikum 10 op
JA
Tilastotiede
Opiskelijalla tulee olla suoritettuna MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op tai vastaava
aikaisemman opetussuunnitelman mukainen opintojakso (pl. julkisoikeuden opintosuuntaan suuntaavat
ennen syksyä 2015 aloittaneet, joilta ei vaadita tilastotieteen opintojaksoa).

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 kunta- ja aluejohtaminen
Siirtymäsäännökset on pääasiallisesti tarkoitettu 2012 - 2015 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin
aloittaneita opiskelijoita kehotetaan katsomaan myös aikaisemmat siirtymäsäännökset (2008–2012), jos
olet suorittanut HK- tai HM-tutkintoon sisältyviä opintoja ennen syksyä 2012. Epäselvissä tapauksissa
ota yhteyttä kunta- ja aluejohtamisen opetushenkilöstöön.
Uutta opintokokonaisuutta (esim. perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot) aloittaessaan
opintosuunnan opiskelija noudattaa uutta opetussuunnitelmaa. Vanhan opintosuunnan mukaisesti
valmiiksi suoritettuja opintokokonaisuuksia (kokonaismerkintä rekisteröity) ei tarvitse päivittää.
Keskeneräinen opintokokonaisuus tulee pääsääntöisesti suorittaa uuden opintosuunnitelman
mukaisesti.
Opetussuunnitelman 2015-2018 mukaisesti opiskelijan on suoritettava HALKAA99:n lisäksi
vähintään neljä opintojaksoa seuraavista:
Uusi
opintojakso
2015-2018

HALKAA12 HALHAA16
Strateginen
Julkisten
johtaminen
palvelujen
julkisyhteisöiss johtaminen 5
ä
op
5 op

2012–2015 HALKAA12 HALKAA13
Strateginen
Kuntapalveluj
johtaminen
en johtaminen
julkisyhteisöiss 5 op
ä 5 op

2012–2010 KAJOA6
Strateginen
johtaminen 6
op

HALKAA14 HALKAA15
Economic
Luova
renewal of cities kaupunkikehittä
and regions 5 minen 5 op
op

HALKAA16
Yhteisöviestintä
kunta- ja
aluejohtamisessa
5 op

HALKAA17 HALKAA99
Yhdyskuntake Kandidaattisemina
hittämisen
ja -tutkielma 10 op
ajankohtaisia
kysymyksiä 5
op

HALKAA14 HALKAA15 ei korvaavaa
Johdatus
Luova
opintojaksoa
aluekehittämisee kaupunkikehittä
n 5 op
minen 5 op

HALHPA12 HALKAA99
Päätöksenteon Kandidaattisemina
taloudellinen ja -tutkielma
perusta 5 op

KAJOA7
KAJOA11A, B KAJOA11A, B ei korvaavaa
Kuntapalveluj tai C
tai C
opintojaksoa
en johtaminen 7 op
7 op
6 op

KAJOA8
KAJOA9 ja 10
Päätöksenteon Kandidaattisemina
taloudellinen ja –tutkielma 5 op
perusta 6 op op

HALLINTOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO

HALHAR10 Harjoittelu 10 op TAI HALKAS16 Harjoittelu 5 op
Mikäli harjoittelu sisältyy jo aiemmin suoritettuun kandidaatin tutkintoon, ei sitä suoriteta enää
uudelleen maisterin tutkinnossa.
Opintosuuntakohtaiset vastaavuustaulukot
Opetussuunnitelman 2015-2018 mukaisesti opiskelijan on suoritettava kaikki syventävien
opintojen opintojaksot:

Uusi opinto- HALKAS11
HALKAS12
HALKAS13
HALKAS14
jakso
Paikallisen
Innovation Paradigms Kuntien ja alueiden Europe in
2015-2018
hallinnan teoriat and the Dynamics of kv-hallintasuhteet Transition 5
10 op
Renewal 10 op
5 op
op

HALKAS99
Pro gradu -seminaari
tutkielma 40 op

2012–2015

HALKAS99
Pro gradu -seminaari
tutkielma 40 op

2012–2010

HALKAS15
Kunta- ja
aluejohtamisen
vaihtuvasisältöi
nen
erikoiskurssi 510 op
HALKAS11
HALKAS12
HALKAS13
HALKAS14 HALKAS15
Paikallinen
Uudistumisen
Kuntien ja alueiden Europe in Kunta- ja
hallinta 5-10 op dynamiikka ja
kv-hallintasuhteet Transition 5 aluejohtamisen
innovaatioajattelu 10 5 op
op
syventävä
op
erikoiskurssi 10
op
KAJOS1
Paikallinen
muutos ja
hallinta 8 op

KAJOS3
Uudistumisen
dynamiikka ja
innovaatioajattelu 8
op

HALKAS13
KAJOS5B KAJOS5
KAJOS6
Kuntien ja alueiden Europe in Valinnaiset
Pro gradu -seminaari
kv-hallintasuhteet Transition 4- erikoiskurssit tutkielma 40 op
5 op
6 op
vähintään 6 op

