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HALLINTOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN YLEISET
SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN
2012–2015 ja 2015-2018 VÄLILLÄ
JULKISEN TALOUSJOHTAMISEN 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 (tieteentekemisen valmiudet) vähintään 15 op:
HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta 5 op
HALTVA12 Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin 5 op
tai
HALTVA12 Tutkimuspraktikum 10 op
JA
Tilastotiede
Opiskelijalla tulee olla suoritettuna MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op tai vastaava
aikaisemman opetussuunnitelman 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 julkinen talousjohtaminen
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 julkisen talousjohtamisen opetushenkilöstöön.
Uutta opintokokonaisuutta (esim. perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot) aloittaessaan
pääaineopiskelija noudattaa uutta opetussuunnitelmaa. Vanhan opintosuunnan mukaisesti valmiiksi
suoritettuja opintokokonaisuuksia (kokonaismerkintä rekisteröity) ei tarvitse päivittää. Keskeneräinen
opintokokonaisuus tulee pääsääntöisesti suorittaa uuden opintosuunnitelman mukaisesti.
Julkisen talousjohtamisen opintosuuntaan suuntautuneella pitää olla suoritettuina seuraavat
pakolliset opintojaksot, yhteensä 35 op. (sis. kandidaatintutkielma).







HALJTA02 Julkisorganisaation talouden suunnittelu ja päätöksenteko 5 op
HALJTA03 Julkisen talousjohtamisen informaatio 5 op
HALJTA04 Julkistalouden valvonta ja tarkastus 5 op
HALJTA05 Julkisen toiminnan tuloksellisuuden arviointi 5op
HALJTA06 Julkisyhteisöjen kirjanpito ja tilinpäätös 5 op
HALJTA99 Kandidaattiseminaari ja –tutkielma 10 op

Uusi
HALJTA02 HALJTA03
opinto- Julkisorganisaa- Julkisen talousjakso tion talouden johtamisen
suunnittelu ja informaatio
päätöksenteko 5 op
5 op
2012HALJTA02 HALJTA03
2015
Julkisorganisaa- Julkisen
tion talouden talousjohtamisen
suunnittelu ja informaatio 5 op
päätöksenteko
5 op

HALJTA04
Julkistalouden
valvonta ja
tarkastus
5 op

HALJTA05
HALJTA06
Julkisen
Julkisyhteisöjen
toiminnan
kirjanpito ja
tuloksellisuuden tilinpäätös 5 op
arviointi 5 op

HALJTA99
Kandidaattiseminaari ja
–tutkielma
10 op

HALJTA04
Julkistalouden
valvonta ja
tarkastus
5 op

HALJTA05
KATLAP21
Julkisen
Tilinpäätöstoiminnan
raportoinnin
tuloksellisuuden perusteet 5 op
arviointi
5 op

HALJTA99
Kandidaattiseminaari ja
-tutkielma
10 op

Edellisten pakollisten opintojen lisäksi tulee opiskelijalla olla suoritettuna julkisen
talousjohtamisen valinnaisista opinnoista vähintään kaksi opintojaksoa (yht. 10 op), joista
ainakin toisen pitää olla kirjanpidon jakso (HALJTA11 tai HALJTA12). Valinnaiset opinnot:
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HALJTA11 Valtiontalouden kirjanpito 5 op
tai
HALJTA12 Kunnallistalouden kirjanpito 5 op
sekä lisäksi ainakin yksi seuraavista:
HALJTA13 Julkisen talousjohtamisen tietojärjestelmät 5 op
HALJTA14 Julkisen talousjohtamisen näkökulmia 5 op
HALJTA21 Sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus 5 op/Internal auditing and control systems 5 op
HALEUA11 EU Financial management 5 op

Uusi
HALJTA11 HALJTA12 HALJTA13
opinto- ValtionKunnallisJulkisen
jakso talouden
talouden
talouskirjanpito kirjanpito 5 op johtamisen
5 op
tietojärjestelmät
5 op
2012– HALJTA11 HALJTA12
2015
ValtionKunnallistalouden
talouden
kirjanpito kirjanpito 5 op
5 op

HALJTA14
Julkisen
talousjohtamisen
näkökulmia
5 op

HALJTA21
Sisäinen valvonta
ja sisäinen
tarkastus/
Internal auditing
and control
systems 5 op
HALJTA21
Sisäinen valvonta
ja sisäinen
tarkastus/
Internal auditing
and control
systems 5 op

HALEUA11
EU Financial
management
5 op

HALEUA11
EU Financial
management
5op

Edellä esitettyjen valinnaisten opintojaksojen lisäksi julkisen talousjohtamisen opiskelijoille suositellaan
vahvasti suoritettavaksi myös KATLAA11 (ent. KATLAP11) Johdon laskentatoimen perusteet.

HALLINTOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO
Hallintotieteiden maisterin tutkintoon vaaditaan opintosuunnasta riippuen vähintään 80 opintopisteen
laajuiset oman opintosuunnan opinnot.
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

Julkisen talousjohtamisen opiskelijalla tulee olla suoritettuina seuraavat
syventävät opintojaksot, yhteensä 80 op:
Julkisyhteisöjen laskentatoimen teoria -kokonaisuus, 15 op:
 HALJTS01 Tilinpäätöksen tulkinta julkisessa hallinnossa 5op
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HALJTS02 Tarkastusmenetelmien teoria ja käytäntö 5 op
HALJTS03 Julkiset rahoitusjärjestelmät 5 op

Uusi HALJTS01
opinto- Tilinpäätöksen
jakso tulkinta julkisessa
hallinnossa 5 op
2012–
2015

HALJTS01
Tilinpäätöksen
tulkinta julkisessa
hallinnossa 5 op

HALJTS02
Tarkastusmenetelmien teoria
ja käytäntö
5 op
HALJTS02
Tarkastusmenetelmien teoria
ja käytäntö
5 op

HALJTS03
Julkiset
rahoitusjärjestelmät
5 op
HALJTS03
Julkisen sektorin
rahoitusjärjestelmät
5 op

Julkisen talousjohtamisen ympäristön muutos -kokonaisuus, vähintään 20 op seuraavista opintojaksoista:
 HALJTS04 Julkinen talousjohtaminen ja muuttuvat hallintorakenteet 5 op
 HALJTS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria 5 op
 HALJTS08 Julkisen talousjohtamisen klassikkoteokset 5 op
 JKKYPS1 Performance management in public organizations 5 op
 KATTAS34 Aluetalous ja kaupunkitalous 5 op

Uusi
HALJTS04
opinto- Julkinen
jakso talousjohtaminen
ja muuttuvat
hallintorakenteet
5 op
2012- HALJTS04
2015
Julkinen
talousjohtamisen
muuttuvat
hallintorakenteet
5 op

HALJTS06
Tuloksellisuuden
arvioinnin teoria
5 op

HALJTS08
Julkisen
talousjohtamisen
klassikkoteokset
5 op

HALJTS06
Tuloksellisuuden
arvioinnin teoria
5 op

JKKYPS1 KATTAS34
Performance Aluetalous ja
management kaupunkitalous
in public
5 op
organizations
5op
KATTAS34
Aluetalous ja
kaupunkitalous
5 op

Tutkimusta tukevat opinnot, pro gradu-seminaari ja tutkielma, 45 op
 HALJTS07 Julkisen talousjohtamisen tutkimusotteet 5 op
 HALJTS99 Pro gradu –seminaari ja -tutkielma 40 op
Uusi HALJTS07
opinto- Julkisen talousjohtamisen
jakso tutkimusotteet 5 op
2012–
2015

HALJTS07
Julkisen talousjohtamisen
tutkimusotteet 5 op

HALJTS99
Pro gradu
–seminaari ja
-tutkielma 40 op
HALJTS99
Pro gradu
–seminaari ja
-tutkielma 40 op

