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Tervetuloa opiskelemaan tie-
dekuntaan! 
Opiskelijat ovat yliopiston arvokkain voimavara ja keskeinen osa tiedeyhteisöä. Ilman uutta 
tietoa etsiviä uteliaita opiskelijoita ja vallitsevia ”totuuksia” kyseenalaistavia intohimoisia tut-
kijoita tieteen ja tiedeyhteisön uusiutuminen pysähtyy. Itä-Suomen yliopisto tarjoaa erinomai-
set puitteet uuden tiedon omaksumiseen, sen tuottamiseen ja soveltamiseen.   

Opintojen etenemistä tukee moderni oppimisympäristö. Panostamme opetuksen korkeaan 
laatuun tukemalla henkilöstön tutkimusmahdollisuuksia ja pedagogista koulutusta. Uusim-
man opetusteknologian ja -menetelmien hyödyntäminen luo perustan vuorovaikutteiselle ja in-
novatiiviselle oppimiselle. Opintojaksojen monipuoliset suoritustavat, kuten sähköinen tentti, 
mahdollistavat opintojen joustavan etenemisen ja huomioivat opiskelijoiden elämäntilanteet. 
Itä-Suomen yliopiston vapaa sivuaineopinto-oikeus tarjoaa Sinulle mahdollisuuden räätälöidä 
näköisesi tutkinto. Tavoitteenamme on tarjota opiskelijoillemme Suomen paras yliopistollinen 
oppimisympäristö, jonka eteen teemme jatkuvasti työtä. 

Kansainvälisissä verkostoissa toimiminen on muuttumassa osaksi arkipäivää niin työtehtä-
vissä kuin harrastustoiminnassakin. Haluamme vahvistaa kansainvälistymistä kotikampuksil-
lamme tutkijavieraiden ja vaihto-opiskelijoiden kautta jo kandidaattiopintojen aikana. Syventä-
vien opintojen vaiheessa kansainvälistymistä tukevat erityisesti englanninkieliset maisterioh-
jelmat ja opintojaksot. Kansainvälistymisen edistämiseksi suosittelemme, että mahdollisimman 
moni opiskelija suorittaisi osan opinnoistaan ulkomaisessa yliopistossa laajan opiskelijavaihto-
ohjelmamme puitteissa.  

Vanha sananparsi, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, pätee myös opiskelussa. Opin-
tojen jouheva käynnistyminen on uudelle opiskelijalle ensiarvoisen tärkeää. Opintojen ensimet-
reillä oman oppiaineesi opiskelijatutorit ovat auttamassa Sinua alkuun niin opintoihin liitty-
vissä asioissa kuin opintososiaalisissa kysymyksissäkin. Oppiaineiden amanuenssien tai opet-
tajien kanssa laadittava henkilökohtainen opintosuunnitelma tarjoaa tiekartan edessäsi siintä-
vään tavoitteeseen.   

 Opintojen käynnistyminen vieraalla paikkakunnalla merkitsee monelle uutta vaihetta elä-
mässä, itsenäistymistä ja lisääntyvää vastuuta. Jotta jaksaisit opinnoissasi paremmin ja kotiu-
tuisit uudelle kotipaikkakunnallesi helpommin, kannattaa tutustua SYKETTÄ-
liikuntapalveluiden, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY), oman ainejärjestösi, kult-
tuuri- ja liikuntajärjestöjen sekä monien muiden toimijoiden tarjoamiin harrastusmahdollisuuk-
siin ja palveluihin. Opiskeluaika ei ole välivaihe elämässä.  

Tämä opinto-opas yhdessä WebOodin kanssa tarjoavat Sinulle välineitä opintojen suunnit-
teluun ja ajankäytön hallintaan. Tiedekunta ja sen henkilöstö tekevät parhaansa laadukkaan 
oppimisesi turvaamiseksi. 
 
Tervetuloa uuden tiedon etsintään! 
Dekaani Sari Rissanen
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1 Tiedekunta ja sen neuvon-
tapalvelut 
1.1 TIEDEKUNTA JA SEN LAITOKSET 
 
Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät Itä-Suomen yliopistoksi 1.1.2010. Yhteiskun-
tatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopistossa kahdella kam-
puksella, Joensuussa ja Kuopiossa. 
 
Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekuntaan sijoittuu viisi ainelaitosta ja kaksi tutki-
muslaitosta.  
 Historia- ja maantieteiden laitos (toimii yhdellä kampuksella Joensuussa) 

o Suomen historia ja yleinen historia 
o maantiede ja yhteiskuntamaantiede  
o ympäristöpolitiikka  

 Kauppatieteiden laitos (toimii kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa) 
o johtaminen ja markkinointi (Joensuun ja Kuopion kampukset) 
o palvelujohtaminen (Joensuun kampus) 
o Tourism marketing and management (Joensuun kampus) 
o laskentatoimi ja yritysjuridiikka (Joensuun kampus) 
o Innovation management (Kuopion kampus) 
o International business and sales management (Kuopion kampus) 
o laskentatoimi ja rahoitus (Kuopion kampus) 
o tilintarkastuksen maisteriohjelma (Joensuun ja Kuopion kampukset) 

 Oikeustieteiden laitos (toimii yhdellä kampuksella Joensuussa)  
o julkisoikeus: eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, lainsää-

däntötutkimus, rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, siviili-
oikeus sekä ympäristöoikeus 

o oikeustiede 
o filosofia (sivuaine)  

 Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos (toimii kahdella kampuksella Joensuussa ja 
Kuopiossa) 

o terveystaloustiede (maisteriopinnot) 
o sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma  
o sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma 
o kansantaloustiede (sivuaine); opetus Joensuussa ja Kuopiossa 
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 Yhteiskuntatieteiden laitos (toimii kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopi-
ossa) 

o sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia ja sosiaalityö (Kuopion kam-
pus) 

o sosiologia (Joensuun ja Kuopion kampukset)  
o yhteiskuntapolitiikka (Joensuun kampus)  
o filosofia (sivuaine) 

 Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus (Joensuun kampus, osana kauppa-
tieteiden laitosta) 

 Karjalan tutkimuslaitos (Joensuun kampus) 
 

Kauppatieteiden, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan sekä filosofian ja kansantaloustie-
teen opinnoista osa on suoritettavissa molemmilla pääkampuksilla. Lisätietoja saa oppi-
aineiden amanuensseilta. 

1.2 TIEDEKUNNAN TARJOAMA KOULUTUS 
 
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta kouluttaa akateemisia osaajia mo-
nelle eri ammattialalle:  

 kauppatieteiden asiantuntijoita kaupan ja liike-elämän palvelukseen 
 juristeja ja lakiasiantuntijoita oikeudellisiin tehtäviin  
 esimiehiä, johtajia ja asiantuntijoita sosiaali- ja terveydenhuoltoon  
 sosiaalityöntekijöitä sosiaalialan vaativiin asiantuntijatehtäviin  
 arkisto- ja ympäristöalan asiantuntijoita 

 
Lisäksi tiedekunnasta valmistuu yhteiskuntatieteiden asiantuntijoita, jotka voivat sijoit-
tua mitä moninaisimpiin tehtäviin esim. sivuaineopintojensa pohjalta. Yhteistyössä filo-
sofisen tiedekunnan kanssa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta koulut-
taa historian, maantieteen ja yhteiskuntatiedon opettajia kouluihin sekä aikuisopettajia 
ammatilliseen koulutukseen. Kaikilla tiedekunnasta valmistuneilla on perusvalmiudet 
tiedonhankintaan ja -hallintaan, tiedon kriittiseen arviointiin, tutkivaan työotteeseen 
sekä tutkimustiedon soveltamiseen. 
 
Tiedekunnassa on myös uniikkeja koulutusaloja ja koulutusrakenteellisia malleja, joita ei 
ole muissa yliopistoissa. Esimerkkejä näistä ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon tieto-
hallinto, sosiaalipedagogiikka sekä kauppatieteiden suuntautumiset. Monitieteisyys ja 
tutkimuksen vahvuusalueet heijastuvat myös englanninkielisissä maisteriohjelmissa, 
joissa on ennakkoluulottomasti yhdistetty eri tieteenaloja. 
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Omille ja muiden tiedekuntien opiskelijoille tiedekunta tarjoaa yli 50 suomen- tai englan-
ninkielistä sivuainekokonaisuutta, joiden avulla opiskelijoiden on mahdollista laajentaa 
ja profiloida asiantuntemustaan. Mm. näin tiedekunta tukee opiskelijoiden vahvaa ja mo-
nipuolista tieto- ja taitoperustaa, mikä osaltaan mahdollistaa elinikäisen oppimisen ja 
työllistymisen esim. kansainvälisiin tehtäviin. 
 
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa on vahva aikuiskoulutuspainotus. 
Lähes kaikkia pääaineita ja kokonaisuuksia on tarjolla myös avoimessa yliopistossa, josta 
on oma väylä tutkinto-opintoihin. 
 
Lähitulevaisuudessa tiedekunnan tavoitteena on ylläpitää koulutuksen omaleimaista 
profiilia ja laajaa sivuainetarjontaa. Lisäksi tiedekunta hyödyntää opetusteknologiaa si-
ten, että se kuuluu verkko-opetuksen ja opetusteknologian käytön kärkeen Suomessa. 
Tiedekunta myös kehittää opetusteknologisia ratkaisuja opiskelijoiden etäohjaukseen.  
Tiedekunnassa luodaan sellaisia pedagogisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat lähi- ja etä-
opiskelun, erityisryhmien osallistumisen opetuksen sekä opiskelun työn ohessa koulu-
tuksen tavoitteista ja tasosta tinkimättä. Näitä ovat mm. opintojaksojen vaihtoehtoiset 
suoritus- ja arviointitavat:  

 Kuulustelut/arviointi: etätentit, sähköiset tentit, kirjakuulustelut, esseet,  
oppimispäiväkirjat, portfoliot 

 Opetus: lähiopetus, etäopetus, verkkokurssi, monimuotokoulutus 
 Ohjaus: lähi- ja etäohjaus, ryhmä- ja yksilöohjaus, vertaistuutorointi 

 
Toisena tärkeänä tavoitteena on ohjauksen tehostaminen niin, että opiskelijat   

 pääsevät sujuvasti opintojensa alkuun ja sitoutuvat opintoihinsa 
 osaavat suunnitella opintonsa tulevaisuuden työmarkkinoille  
 saavat oikea-aikaista ohjausta ja tukea opintojen eri vaiheissa  
 valmistuvat tavoiteajassa  
 työllistyvät koulutustaan vastaaviin tehtäviin tutkinnon suorittamisen jälkeen 

 
Tämän toteuttamiseksi jokaiselle opiskelijalle nimetään HOPS-ohjaaja/opettajatuutori, 
jonka ohjauksessa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa ja etenee 
opinnoissaan. Opiskelija arvioi opintosuunnitelmaansa ja sen toteutumista ja tarvittaessa 
muuttaa sitä.  
 
Ohjauksessa varmistetaan, että opiskelija tutustuu tutkinnon tavoitteisiin ja sisältöihin, 
sivuaineopintojen tarjontaan, kansainvälistymismahdollisuuksiin, ura- ja työllistymis-
mahdollisuuksiin sekä yliopiston ja yliopiston yhteistyökumppaneiden palveluihin. 
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1.3 OPINTOPALVELUT 
 
Itä-Suomen yliopiston opintopalvelut palvelee yliopistoon hakevia, yliopiston opiskeli-
joilta, yliopiston henkilökuntaa sekä yhteistyökumppaneita. Opintopalveluiden palvelu-
ita opiskelijoille ovat: 
 

 Hakija- ja valintapalvelut 
 Kansainväliset liikkuvuuspalvelut (ml. opiskelijavaihto, kansainvälinen har-

joittelu) 
 Koulutuspalvelut (esim. opiskelutaitokoulutukset) 
 Opintopsykologipalvelut (ml. neuvonta esteettömästä opiskelusta) 
 Opiskelijarekisteri ja asiakasneuvonta 
 Rekrytointipalvelut 
 eOppimisen tukipalvelut 
 Ura- ja ohjauspalvelut 

 
Opiskelijoiden palvelut löytyvät Kamusta osoitteesta kamu.uef.fi sekä Opintopalvelui-
den verkkosivuilta uef.fi/opintopalvelut. 
 
Opiskelijarekisteri ja asiakasneuvonta, kansainväliset liikkuvuuspalvelut sekä hakija-
palvelut 
Tarkista asiointi- ja puhelinpalveluaikamme sekä yhteystietomme verkosta sivulta 
uef.fi/opintopalvelut. Tiedustelut myös sähköpostitse: opiskelu@uef.fi 
 
Opiskelijan tukipalvelut 
Itseopiskelu- ja ryhmätyötilat sekä tietotekninen tukipalvelu löytyvät opparista (op-
pari@uef.fi). Joensuun kampuksen oppari sijaitsee Carelian 1. kerroksessa ja Kuopion 
kampuksen oppari Canthian 2. kerroksessa. Opintopalveluiden sivut ovat osoitteessa  
uef.fi/opintopalvelut 
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1.4 YHTEYSTIEDOT 
 
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta 
Dekaani: Sari Rissanen 
Varadekaani: Matti Turtiainen 
Johtava hallintopäällikkö: Ulla Hurskainen 
Koulutuspäällikkö: Annikki Honkanen 
Opintokoordinaattori: Anne Korhonen 
Postiosoite: PL 111, 80101 Joensuu 
  PL 1627, 70211 Kuopio 
Puhelin: +358 294 45 1111 (vaihde) 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uef.fi 
 
 
Opetusta antavien laitosten johtajat 
Historia- ja maantieteiden laitos: yliopistonlehtori Minna Tanskanen 
Kauppatieteiden laitos: professori Saara Julkunen 
Oikeustieteiden laitos: professori Tapio Määttä 
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos: professori Johanna Lammintakanen 
Yhteiskuntatieteiden laitos: professori Eeva Jokinen 
 
Opintoasioissa kannattaa kääntyä ensisijaisesti oppiaineen laitoksen amanuenssin tai 
opintosihteerin puoleen. Heidän yhteystietonsa löytyvät laitosten www-sivuilta.  
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2 Historia- ja maantieteiden 
laitos 
Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksella on mahdollista opiskella seu-
raavia pääaineita:  

 Suomen historia  
 Yleinen historia  
 Maantiede  
 Yhteiskuntamaantiede  
 Ympäristöpolitiikka  

 
Laitoksella on kolme maisteriohjelmaa:  

 Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma (esitelty oppaassa jäljem-
pänä) 

 Border Crossings: Global and Local Societies in Transition – a Master’s Degree 
Programme in the Social Sciences (yhdessä yhteiskuntatieteiden laitoksen 
kanssa; esitelty oppaassa jäljempänä) 

 Environment, Natural Resources and Climate Change: Master’s Degree Pro-
gramme in Environmental Policy and Law (yhdessä oikeustieteiden laitoksen 
kanssa; esitelty oppaassa jäljempänä). 
 

Laitoksen tutkimuksen painopistealueita ovat rajat ja reuna-alueet, ympäristö ja kestävä 
kehitys sekä hyvinvointi, mitkä näkyvät myös kaikissa oppiaineissa.  
Historia- ja maantieteiden laitoksen tarjoamia sivuaineita ovat:  

 Historian perusopinnot (25 op) 
 Suomen historian aineopinnot (35 op) 
 Yleisen historian aineopinnot (35 op) 
 Suomen historian syventävät opinnot sivuaineopiskelijalle (65 op) 
 Yleisen historian syventävät opinnot sivuaineopiskelijalle (65 op) 
 Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot (25 op) 
 Maantieteen aineopinnot (35 op) 
 Maantieteen aineopinnot, aineenopettaja (35 op) 
 Yhteiskuntamaantieteen aineopinnot (35 op)  
 Ympäristöpolitiikan aineopinnot (35 op) 
 Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena (vähintään 60 op) 
 Geoinformatiikan opintokokonaisuus (25 op) 
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 Geospatiaalisen analyysin opintokokonaisuus (25 op) 
 Venäjä- ja rajatutkimuksen opintokokonaisuus, perusopinnot (25 op) 

 
Hops-prosessi kandidaattiopinnoissa 
Orientaatio yliopisto-opiskeluun (1 op) + Hops-kurssi (1 op)  

 ensimmäisen lukuvuoden lukujärjestyksen laatiminen vertaistuutoreiden kanssa 

 aiemmin hankitun osaamisen kartoittaminen ja mahdolliset korvaavuudet 
• OodiHopsin laatiminen (amanuenssin ja vertaistuutoreiden avulla) 
• ohjausta ja neuvontaa amanuensseilta ja oppiainetuutoreilta 

• historian opiskelijat palauttavat hopsit amanuenssille ensimmäisen lukuvuoden 
jouluun mennessä. Maantiede ja ympäristöpolitiikka -hakukohteen opiskelijat pa-
lauttavat hopsit amanuenssille ensimmäisen opintovuoden kevätlukukaudella  

• kaikkien pääaineopiskelijoiden henkilökohtaiset hops-keskustelut amanuenssin 
kanssa ensimmäisen lukuvuoden tammi-/helmikuussa  

• jatkossa hopsin voi päivittää yhdessä amanuenssin tai oppiainetuutoreiden kanssa  
 
Hops-prosessi maisteriopinnoissa 

• hopsin laatiminen nimetyn vastuuhenkilön kanssa kandidaatin tutkinnon valmis-
tuessa tai viimeistään maisteriopintojen ensimmäisen syksynä aikana. 

 
Opetusjärjestelyt  
Pääaineopiskelijoille tiedotetaan ajankohtaisista opiskeluun liittyvistä asioista Yamme-
rissa. Kamun opiskelijan käsikirjassa ja laitoksen opintoyhteisössä on kootusti opiske-
luun liittyvät ohjeet ja lomakkeet. Opintojaksojen opettajat voivat lähettää luennoille ja 
seminaareihin ilmoittautuneille kurssin tiedotteita ja ohjeita WebOodissa ja Moodlessa.  
 
Historia- ja maantieteiden laitoksella edellytetään opiskelussa tavoitteellisuutta ja suun-
nitelmallisuutta. Opintojaksoissa noudatetaan ns. edeltävät (aikaisemmat) opinnot -sään-
töä. Toisin sanoen opintojaksolle osallistumisen perusvaatimuksena on, että opintojak-
sokuvaukseen merkityt aikaisemmat opinnot on suoritettu. Kukin opintojakso suorite-
taan yhdellä kertaa, jollei opintojakson yhteydessä ole toisin todettu. 
 
Opintojaksokuvaukset, opintojaksojen vastuuhenkilöt ja tentaattorit sekä voimassaolevat 
aikataulut löytyvät WebOodista. Mahdolliset lukuvuoden aikana tapahtuvat aikataulu-
muutokset päivitetään WebOodissa näkyviin aikatauluihin. Mahdollisten aikataulu- ja 
tilamuutosten vuoksi WebOodia on seurattava säännöllisesti. Opetusaikataulut ovat 
nähtävissä myös Lukari-järjestelmässä. 
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Opetustapahtumiin tulee ilmoittautua ennakkoon WebOodi -järjestelmässä. Valinnaisia 
luento- ja harjoituskursseja ei järjestetä, jos opetustapahtumaan on ilmoittautunut vä-
hemmän kuin 10 opiskelijaa ilmoittautumisajan päättyessä. Näillä opintojaksoilla ilmoit-
tautumisaika päättyy WebOodissa 10 vuorokautta ennen opetustapahtuman alkua.  
 
Opintojaksot arvioidaan arvosteluasteikolla 0–5 tai hyväksytty–hylätty. Opintojaksot ar-
vioidaan historia- ja maantieteiden laitoksen toimintakäsikirjassa esitetyillä kriteereillä, 
ja arvioinnissa noudatetaan tiedekunnan vahvistamia arvosteluperusteita. Opintojakso-
palautetta kerätään säännöllisesti. Laitoksen hallinto tapaa ainejärjestön edustajat kaksi 
kertaa lukuvuodessa, ja tapaamisissa keskustellaan opetuksen järjestelyistä ja niiden ke-
hittämisestä. 
 
Pääaineen opinnot jakautuvat perus-, aine- ja syventäviin opintoihin. Kun opintokoko-
naisuuden kaikki opintojaksot on suoritettu, opiskelija hakee kokonaisuusmerkintää 
amanuenssilta sähköpostitse. Opiskelijan on ilmoitettava kokonaisuuteen sisällytettävät 
opintojaksot.  
 
Tutkielmatyöskentely muodostaa keskeisen osan opintoja. Aineopintovaiheessa pääai-
neopiskelijat laativat kandidaatintutkielman ja syventävien opintojen vaiheessa pro 
gradu -tutkielman. Tutkielmissa opiskelijoiden tulee osoittaa perehtyneisyytensä tiedon-
hankintaan, metodiset valmiutensa analysoida lähdeaineistoa sekä kykynsä argumen-
toida tieteellisesti.  
 
Opintojen työelämäorientaatio 

Laitoksen tavoitteena on, että koulutusohjelmistamme valmistuu asiantuntijoita, joiden 
ammattitaidolle on tarvetta ja kysyntää valmistumisen jälkeen. Yhteistyösuhteet eri or-
ganisaatioiden, kuten koulujen, museoiden, ministeriöiden, arkistojen, yritysten, tiedo-
tusvälineiden ja muiden yhteisöjen kanssa antavat mahdollisuuksia opiskelijoille, mutta 
toimivat myös tärkeänä palautekanavana tarjoamamme koulutuksen laadusta ja kysyn-
nästä. 
  
Työelämäorientaation tukemiseksi opintoihin sisältyy harjoittelujakso työelämässä. Oh-
jattu korkeakouluharjoittelu sijoittuu pääaineiden syventäviin opintoihin. Maantieteissä, 
ympäristöpolitiikassa ja arkisto-opinnoissa harjoittelu on pakollinen. Historian pääai-
neopiskelijoille harjoittelu on vapaaehtoinen mutta suositeltava. Työharjoittelussa opis-
kelijat saavat käytännön kokemusta työmarkkinoille hakeutumisesta ja työelämässä toi-
mimisesta sekä luovat kontakteja tutkinnon jälkeistä työllistymistä varten. Työharjoitte-
lua varten voi hakea yliopiston harjoittelutukea, jota jaetaan kerran vuodessa. Haku ja 
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päätös tulevan vuoden tuesta tehdään edeltävän vuoden loppupuolella, jolloin opiskeli-
jalla on runsaasti aikaa etsiä harjoittelupaikkaa. Harjoittelutuen suuruus vaihtelee vuo-
sittain. Laitoksen harjoitteluvastaava on maantieteiden amanuenssi. Aineenopettajaksi 
opiskelevat suorittavat harjoittelut aineenopettajan pedagogisten opintojen yhteydessä. 
 
Tenttijärjestelyt  
Laitoksella järjestetään luentokuulusteluja, joiden kesto on yleensä kaksi tuntia. Luento-
kursseista järjestetään kaksi tenttiä. Lisäksi lukuvuosittain järjestetään kaksi rästitenttiä. 
Tammikuun rästitentissä on mahdollista tenttiä syksyn ja toukokuun rästitentissä kevään 
luento-opetusta. Rästitentissä on mahdollista tenttiä ainoastaan laitoksen oman henkilö-
kunnan luento-opetusta (ei vierailuluentoja, eikä harjoitusopintojaksoja). Rästitenttiin il-
moittautuminen tapahtuu WebOodissa opintojaksokoodilla 5116666. 
 
Historia- ja maantieteiden laitoksen kirjatentit ovat tentittävissä Exam-tenttijärjestelmän 
kautta Joensuun tai Kuopion kampuksilla. Sähköisissä tenteissä noudatetaan Itä-Suomen 
yliopiston tutkintosääntöä sekä opinto- ja opetuspalveluiden yleisiä sähköistä tenttiä kos-
kevia ohjeita. Ohjeet ovat luettavissa Kamussa. Historia- ja maantieteiden laitoksen tent-
tejä ei ole mahdollista tehdä etätentteinä.  
 
Aikaisempien opintojen hyväksilukeminen   
Historia- ja maantieteiden laitoksella noudatetaan tiedekunnan linjauksia hyväksiluke-
misesta. Opintojakson korvaavuudesta päättää opintojakson vastuuopettaja. Opintojak-
son sisällyttämisestä päättää historia- ja maantieteiden laitoksen johtaja. Opintojen hy-
väksilukemisen periaatteista ja käytännöstä neuvoa antavat pääaineiden amanuenssit. 
Kieliopintojen hyväksilukemisasiat käsitellään kielikeskuksessa. Aiempien opintojen pe-
rusteella ei voida korvata kandidaatintutkielmaa, pro gradu -tutkielmaa eikä henkilökoh-
taista opintosuunnitelmaa. 
 
Vaihto-opiskelu 
Laitos osallistuu aktiivisesti kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Laitos on mukana 
useissa eri verkostoissa ja pystyy tarjoamaan vuosittain useita kymmeniä opiskelupaik-
koja ulkomailla. Vaihto-opiskelumahdollisuuksista vastaa yliopistonlehtori Paul Fryer 
sekä maantieteiden ja ympäristöpolitiikan amanuenssi Outi Väyrynen. Ulkomailla suo-
ritettavien opintojen hyväksilukemisesta sovitaan alustavasti ennen vaihtoa. Learning 
agreement (suunnitelma vaihdossa suoritettavista opinnoista) laaditaan yhdessä pääai-
neen amanuenssin kanssa.  
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2.1 HISTORIA (SUOMEN HISTORIA JA YLEINEN HISTORIA) 

Historian oppiaineryhmä sisältää Suomen historian ja yleisen historian. Historian opin-
not kouluttavat opiskelijoita arvioimaan kriittisesti tieteessä ja julkisuudessa esitettäviä 
käsityksiä menneisyydestä ja nykypäivästä. Historian oppiaineiden tavoitteet ovat meto-
disia, sisällöllisiä ja ammatillisia. Metodisiin valmiuksiin kuuluvat kyky analysoida eri-
laisia aineistoja sekä perehtyneisyys ajankohtaisiin metodisiin keskusteluihin. Sisällölli-
siin tavoitteisiin kuuluvat historiallisten kehityslinjojen hallinta sekä historiatieteen 
oman oppihistorian tuntemus. Koulutuksen ammatillisena tavoitteena on valmistaa asi-
antuntijoita, jotka kykenevät vastaamaan nopeasti muuttuvan työelämän haasteisiin. 
Asiantuntijatehtävissä työskenteleviltä tavallisesti vaadittavia ominaisuuksia ovat tie-
donhallinta, itsenäisten johtopäätösten teko ja selkeä argumentaatio. Historiaa pääai-
neena opiskelleet sijoittuvat muun muassa opetussektorille, tiedotusalalle, arkistoihin, 
museoihin, kirjastoon ja julkishallintoon. Oppimistavoitteet on kuvattu tarkemmin his-
toria- ja maantieteiden laitoksen toimintakäsikirjassa ja opintojaksokuvauksissa. Oppiai-
neryhmä koordinoi monitieteistä Venäjä- ja rajatutkimuksen sivuainekokonaisuutta.  

Historian pääaineopiskelijat suorittavat humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja fi-
losofian maisterin (FM) tutkinnot. Tutkinnot suoritetaan joko aineenopettajan tai asiantun-
tijan suuntautumisvaihtoehdossa. Tutkinnon pääaine (Suomen tai yleinen historia) valitaan 
kandidaattiseminaarivaiheessa tavallisesti toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Pää-
aineen voi vaihtaa maisterin tutkintoon. Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet HuK-tutkin-
non pääaineenaan Suomen historia, voivat vaihtaa pääaineen maisterivaiheessa yleiseen 
historiaan ilman hakemusmenettelyä. Vastaavasti HuK-tutkinnon pääaineenaan yleinen 
historia suorittaneet opiskelijat voivat vaihtaa pääaineen maisterivaiheessa Suomen his-
toriaan ilman hakemusmenettelyä. FM-tutkinnon pääaine määräytyy opiskelijan suorit-
taman maisteriseminaarin mukaan. 

Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelijat suorittavat opettajan pedagogisten 
opintojen ohella yhteiskuntaoppi opetettavana aineena -opintokokonaisuuden (ks. tar-
kemmat tiedot opinto-oppaasta tai WebOodista) saadakseen historian ja yhteiskuntaopin 
aineenopettajan pätevyyden. Halutessaan opiskelija voi hankkia historian ja yhteiskun-
taopin lisäksi myös ns. kolmannen opetettavan aineen opettajan pätevyyden. Aineen-
opettajan opintoihin on erillinen haku. Opintoihin voi hakea useamman kerran opiskelun 
aikana.  

Asiantuntijan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelijat valitsevat sivuaineet suuntautumi-
sensa mukaan. Sivuainevalinnat ovat usein tärkeitä työllistymisen kannalta, joten asian-
tuntijan vaihtoehdossa on järkevää koota työmarkkinoille sijoittumista edistäviä aineyh-
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distelmiä. Arkistoalan monipuolisiin työtehtäviin saa hyvät edellytykset Asiakirjahallin-
nan ja arkistoalan maisteriohjelmassa, johon on erillinen haku keväisin. Maisteriohjel-
maan voi hakea, kun kandidaatin tutkinto on suoritettu. Museoalalle aikovan kannattaa 
valita sivuaineekseen esimerkiksi kulttuurintutkimus tai perinteentutkimus. Suositelta-
vaa on myös museologian perusopintojen suorittaminen. Toimittajan tehtäviin hyödylli-
siä sivuaineita ovat esimerkiksi mediakulttuuri ja viestintä, suomen kieli ja yhteiskunta-
tieteelliset aineet. Tutkimustyöstä kiinnostuneen kannattaa valita sivuaineensa omaa tut-
kimusteemaa tukevasti. Tällöin kyseeseen voivat tulla esimerkiksi yhteiskunta- tai kult-
tuuritieteelliset opinnot tai esimerkiksi teologia, psykologia, oikeustieteet tai kasvatustie-
teet. Asiantuntijavaihtoehdossa opiskelevia suositellaan hakeutumaan maisterivaiheen 
opinnoissa ohjattuun korkeakouluharjoitteluun.  

Suuntautumisvaihtoehtoja ja eri ammatteihin johtavia opintopolkuja käydään tarkem-
min läpi ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opintojaksoilla Orientaatio yliopisto-opiske-
luun, Hops ja Historian uravalinnat. Lisäksi opiskelijat voivat henkilökohtaisesti keskus-
tella valinnoistaan amanuenssin kanssa. 
 
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) 
 
Tutkinnon suoritettuaan opiskelija 

 tunnistaa keskeisiä maailman ja Suomen historian sekä valitsemiensa erityis-
alueiden kehityslinjoja 

 tuntee historian tieteenalana, ymmärtää sen tutkimuksen luonteen sekä kyke-
nee arvioimaan ja osallistumaan sitä koskevaan keskusteluun 

 tuntee ja noudattaa tutkimuksen tekemisen eettisiä periaatteita 
 hallitsee tiedonhaun menetelmät ja osaa tehdä pienimuotoisen tieteellisen tut-

kimuksen 
 osaa toimia yhteistyössä muiden kanssa 
 omaa vaaditut kieli- ja viestintätaidot 
 tuntee työmarkkinoiden rakenteet ja toimintatavat yleisesti sekä oman alan 

osalta 
 
Historian opettajan suuntautumisvaihtoehto: 

Orientoivat opinnot 5 op 
Kieli- ja viestintäopinnot 15 op 
Historian perus- ja aineopinnot 75 op 
Opettajan pedagogisia opintoja 25 op 
Sivuaineen perus- ja aineopinnot (esim. yhteiskuntaoppi opetet-
tavana aineena -opintokokonaisuus) 

60 op 
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Historian asiantuntijan suuntautumisvaihtoehto: 

Orientoivat opinnot 5 op 
Kieli- ja viestintäopinnot 15 op 
Historian perus- ja aineopinnot 75 op 
Kahden sivuaineen perusopinnot 50−60 op 
Vapaavalintaiset opinnot 25−35 op* 

*Vapaavalintaisiin opintoihin voi suorittaa kolmannen (ylimääräisen) sivuaineen perus-
opinnot. Vapaavalintaiset opinnot eivät voi koostua historian opinnoista. 
 
 
Filosofian maisterin tutkinto (120 op) 
 
Tutkinnon suoritettuaan opiskelija 

 hallitsee historian keskeisiä kehityslinjoja ja tieteenalan historiaa 
 omaa historian tai muun alan asiantuntijatehtävissä edellytettävät tiedot ja tai-

dot 
 kykenee tekemään itsenäisesti laajan tieteellisen tutkimuksen 
 omaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen 
 osaa toimia ryhmän jäsenenä ja jakaa tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti 
 tuntee työmarkkinoiden toiminnan ja sinne sijoittumisen keskeiset periaatteet 
 ymmärtää tieteellisen asiantuntemuksensa ylläpitämisen ja kehittämisen mer-

kityksen 
 
Historian opettajan suuntautumisvaihtoehto: 

Historian syventävät opinnot 
(sis. pro gradu -tutkielman 40 op) 

85 op 

Opettajan pedagogisia opintoja 35 op 
 
 
 
Historian asiantuntijan vaihtoehto: 

Historian syventävät opinnot 
(sis. pro gradu –tutkielman 40 op) 

85 op 

Sivuaineen aineopinnot 30−40 op 
Vapaavalintaiset opinnot 0−5 op 
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Opintojen ohjeellinen ajoittuminen 
Historian opintojaksot on esitetty tarkemmin jäljempänä 
 
Historian opettajan suuntautumisvaihtoehto 
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK) 

1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 
Orientoivat opinnot  
5 op 

 

Historian 
aineopintoja  
37 op 

Historian aineopinnot 
lukuun ottamatta 

Työelämään orientoi-
tumista 3 op 

Historian aineopinnot  
3 op 

Työelämään orientoituminen I 3 
op 

 
 
 

Historian peruso-
pinnot 25 op 

Sivuaineopintoja 30 op 

esim. Yhteiskuntaoppi  opetetta-
vana aineena opintokokonaisuu-
desta 

Kieli- ja viestintä-
opintoja 5 op  

toisen kotimaisen 
kielen tai vieraan 
kielen opinnot 
Historian aineopin-
toja  
10 op 

Historian perus-
kurssi II:sta 2 opinto-
jaksoa  
 

Kieli- ja viestintä-
opintoja 10 op  

toisen kotimaisen kie-
len tai vieraan kielen 
opinnot sekä äidinkie-
len opinnot 

Opettajan pedagogisia opintoja 
25 op 

Oppimisen ja kehityksen perusteet 
5 op 
Orientoituminen kasvatus- ja kou-
lutusalalle 2 op 

Orientoiva harjoittelu 3 op 

Erityispedagoginen näkökulma 
oppimisen tukemiseen 5 op 

Vuorovaikutus oppimis- ja koulu-
tusympäristöissä 5 op 

Yksi valinnainen kurssi 5 op 

Sivuaineopintoja  
15 op 

esim. Yhteiskunta-
oppi opetettavana 
aineena opintokoko-
naisuudesta 

Sivuaineopintoja  
15 op 

esim. Yhteiskuntaoppi 
opetettavana aineena 
opintokokonaisuu-
desta 

 
 
HuK-tutkintoon vaadittavat opinnot on ohessa jaettu 3,5 opintovuodelle. Tutkinto on 
mahdollista suorittaa 3 vuodessa, mutta tällöin opetusharjoittelut menevät päällekkäin 
historian aineopintojen metodiopintojen kanssa.  
 



Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta // UEF 21 

Filosofian maisteri (FM) 
4. vuosi 5. vuosi 
Historian syventäviä opintoja 30 op 
Historiantutkimuksen klassikoita 5 op 
Valinnaisia opintoja 15 op 
Globaali historia 5 op 
Työelämään orientoivia opintoja 5 op 
 

Historian syventäviä opintoja 55 op 
Maisteriseminaari 5 op 
Historiantutkimuksen historia ja teoria 5 
op 
Työelämään orientoivia opintoja 5 op 
Pro gradu -tutkielma 40 op 

Opettajan pedagogisia opintoja 35 op 
Opetus- ja oppimisprosessin suunnit-
telu, toteutus ja arviointi 3 op 
Perusharjoittelu 7 op 

Soveltava harjoittelu 5 op 
Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva 
opettajuus 3 op 

Syventävä harjoittelu 7 op 

Monialainen opettajuus 5 op 

Valinnainen kurssi 5 op 
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 Historian asiantuntijan suuntautumisvaihtoehto 
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK) 

1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 
Aloitusopinnot 5 op Historian aineopintoja 

10–15 op 
Historian peruskurssi 
II:sta 1–2 opintojaksoa 
(yht. 5–10 op) 
Historiapolitiikka ja his-
toriakulttuuri 5 op 

Historian aineopintoja 30 
op 
Kandidaattiseminaari 10 op 
Metodiopintoja 17 op 
Työelämään orientoitumi-
nen I 3 op 

Historian perusopinnot 
25 op 

Kieli- ja viestintäopin-
toja 5 op toisen kotimai-
sen kielen tai vieraan kie-
len opinnot  

Kieli- ja viestintäopin-
toja 5 op 
toisen kotimaisen kielen 
tai vieraan kielen opin-
not 

Kieli- ja viestintäopintoja 5 
op  
Kirjoitusviestintä 
Puheviestintä 

Historian aineopintoja 
5–10 op 
Historian peruskurssi 
II:sta 1–2 opintojaksoa  
(yht. 5–10 op) 

Sivuaineopintoja 25 op 
 

Sivuaineopintoja 10–20 op 
 

Sivuaineopintoja 15–20 
op 

Vapaavalintaisia 
opintoja 20 op 

Vapaavalintaisia opintoja 
5–15 op 

 
 
 
Filosofian maisteri (FM) 

4. vuosi 5. vuosi 
Historian syventäviä opintoja 35 op 
Historiantutkimuksen klassikoita 5 op 
Historiantutkimuksen historia ja teoria  
5 op 
Maisteriseminaari 5 op 
Valinnaiset opinnot 15 op 
Työelämään orientoivia opintoja 5 op 

Historian syventäviä opintoja 50 op 
Valinnaiset opinnot 5 op 
Työelämään orientoivia opintoja 5 op 
Pro gradu -tutkielma 40 op 

Sivuaineopintoja 25 op Sivuaineopintoja 10 op 
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Aloitusopinnot (5 op) 
1131000  Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op  
5111109  Hops 1 op  
8020010  Historian tiedonhaku 1 op 
8034004  Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 op  
 
Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot historian pääaineopiskelijoille (15 op) 
Äidinkieli (yleensä suomen kieli) 5 op  
8011751  Kirjoitusviestintää historian opiskelijoille 3 op 
8011752  Puheviestintää historian opiskelijoille 2 op  
Vaihtoehtoiset kurssit 
8010104  Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi 3 op 
8010150  Puheviestinnän monimuotokurssi 2 op 
8010154  Puheviestintää kaikkien koulutusalojen opiskelijoille 2 op  
Toinen kotimainen kieli (yleensä ruotsin kieli) 5 op 
8012751  Ruotsia historian opiskelijoille 5 op  
 8012751A Ruotsia historian opiskelijoille, kirjallinen taito 2,5 op  
 8012751B Ruotsia historian opiskelijoille, suullinen taito 2,5 op  
Vaihtoehtoinen kurssi 
8010202 Ruotsin monimuotokurssi 5 op 
Vieras kieli (yleensä englannin kieli) 5 op 
8013751 English Academic Reading and Study Skills for History 3 op  
8013752  English Academic and Professional Communication for History 2 op  
Vaihtoehtoiset kurssit 
8010304  English Academic Reading Skills Distance Learning Course (EARS) Joensuu 

3 op 
8010306 English Academic and Professional Communication Distance Learning 

Course (EAPC) Joensuu 2op 
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Historian perusopinnot (25 op) 5111150 
Historian perusopinnot suoritettuaan opiskelija 

 tunnistaa keskeisiä maailman ja Suomen historian kehityslinjoja esihistoriasta 
nykypäivään 

 on perehtynyt historiaan tieteenalana ja ymmärtää sen tutkimuksen luonteen 
 tunnistaa, osaa analysoida ja osallistua historiaan ja sen käyttöön liittyviin kes-

kusteluihin 
 omaa käsityksen niin historian kuin yleisemmin yliopisto-opintojen luon-

teesta, oman alan työllistymismahdollisuuksista ja uravaihtoehdoista 
  

Perusopinnot koostuvat seuraavista osioista: 
 Johdatus historian opintoihin 5 op 
 Peruskurssi I 15 op 
 Historian käyttö I 5 op 

 
Johdatus historian opintoihin (5 op) 
Osio syventää ja monipuolistaa opiskelijoiden käsitystä historiasta ja historiantutkimuk-
sesta. Erilaisiin historiakäsityksiin tutustumisen ohella opiskelijat saavat käsityksen his-
toria-alalta valmistuneen työllistymismahdollisuuksista. Osio koostuu yhdestä opinto-
jaksosta, joka jakautuu kahteen osaan. 
 
5111120  Orientaatio historiaan 5 op 
 5111120a Orientaatio historiaan, luennot ja harjoitukset 4 op 
 5111117 Historian uravalinnat 1 op   
 
Peruskurssi I (15 op) 
Osion tavoitteena on vankentaa ja monipuolistaa opiskelijoiden kuvaa historian pitkistä 
kehityslinjoista. Osiossa perehdytään kirjallisuuden ja/tai luentojen avulla yleisen ja 
Suomen historian keskeisiin tapahtumiin, kehityskulkuihin ja ilmiöihin sekä niiden 
taustatekijöihin ja pitkäaikaisiin vaikutuksiin. Osio koostuu kolmesta opintojaksosta. 
 
5111121  Maailman historian kehityslinjat 1500-luvun lopulle saakka 5 op  
5111122  Major developments in world history from the Renaissance up to today 5 op 
5111123  Suomen historian kehityslinjat 5 op 
 5111123a Suomen historian kehityslinjat Ruotsin ajalla 3 op 

5111123b Suomen historian kehityslinjat autonomian ja itsenäisyyden ajalla 
2 op 
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Historian käyttö I (5 op) 
Osion tavoitteena on perehdyttää opiskelijat historian tutkimustulosten esittämiseen 
sekä tutkimuksesta ja historiasta yleisemmin käytävään keskusteluun. Opiskelijat oppi-
vat historian tutkimustulosten esittämisen keskeiset elementit sekä miten sen sisältöä pi-
tää arvioida. Opiskelijat oppivat myös arvioimaan populaareja historian esityksiä sekä 
erittelemään historiasta eri foorumeilla käytävää keskustelua, sen vaikuttimia ja esitettyjä 
näkemyksiä. Osion suoritettuaan opiskelija tuntee ajankohtaista historiantutkimusta ja 
osaa erottaa tieteelliset historian esitykset muista historian esityksistä. Osio koostuu yh-
destä opintojaksosta. 
 
5111124  Historia ajankohtaisena tieteenä 5 op 

Aineopinnot (50 op) Suomen historia 5111250, yleinen historia 5111350  
Historian aineopinnot suoritettuaan opiskelija 

 hallitsee historian tutkimusprosessin eri vaiheet 
 hallitsee keskeiset kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 
 pystyy etsimään ja analysoimaan erilaista aineistoa sekä tuottamaan tältä poh-

jalta tutkimukselliset kriteerit täyttävän harjoitustyön 
 kykenee puolustamaan tulkintojaan ja analysoimaan muiden tuottamaa tekstiä 

seminaarikeskustelussa 
 on perehtynyt valitsemiinsa historian osa-alueisiin 
 on syventänyt tietämystään työmarkkinoista ja niiden toiminnasta 

 
Aineopinnot koostuvat seuraavista osioista: 

 Peruskurssi II 15 op 
 Metodiopinnot I 27 op 
 Historian käyttö II 5 op 
 Työelämään orientoivat opinnot 3 op 

Peruskurssi II (15 op) 
Osion tavoitteena on antaa opiskelijoille kuva ihmiskunnan taloudellisista, kulttuurisista, 
aatteellisista, sosiaalisista ja poliittisista kehityslinjoista. Painopiste on Euroopan histori-
assa. Lisäksi opiskelijat perehdytetään näiden tutkimusalojen metodiikkaan ja käsitteis-
töön. Lähtökohtana on historian luonne yhteiskuntaa, sen rakenteita ja muutoksia tutki-
vana tieteenä, joka keskittyy yhteiskunnan pitkäkestoisiin rakenteellisiin muutoksiin ta-
pahtumahistorian sijaan. Osio suoritetaan luennoilla tai tenttimällä oheisista viidestä 
opintojaksoista kolme. 
 
5111231  Talous- ja sosiaalihistoria 5 op  
5111232  History of ideas and Cultural History 5 op  
5111233  Poliittinen historia 5 op 
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5111234  Sukupuolihistoria 5 op  
5111235  Ympäristöhistoria 5 op  

Metodiopinnot I (27 op)  
Osion tavoitteena on perehdyttää opiskelijat historiatieteen tutkimusmenetelmiin sekä 
johdattaa itsenäiseen tiedonhankintaan ja tutkimustyöhön. Kokonaisuudessa painottu-
vat laadullisten ja tilastollisten tutkimusmenetelmien opintojaksot. Kokonaisuus huipen-
tuu empiiriseen aineistoon pohjautuvaan kandidaatintutkielmaan, jossa opiskelija pää-
see itsenäisesti soveltamaan opiskelemiaan menetelmiä oman tutkimusaineistonsa käsit-
telyyn ja tulkintaan. Kokonaisuuden suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lu-
ennoille, harjoituksiin ja kandidaattiseminaariin. 
 
5111226  Historian tutkimusprosessi 3 op 
5111203  Tiedonhankinnan kurssi 2 op 
valitse jompikumpi   
5111206  Paleografia 2 op tai 
5111227  Perehtyminen empiiristen aineistojen käyttöön 2 op 
suorita seuraavat 
5111228  Laadullisten aineistojen työmenetelmät historiatieteessä 5 op 
5111229  Kvantitatiivisten aineistojen työmenetelmät historiatieteessä 5 op  
5111304  Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma, yleinen historia 10 op tai  
5111204  Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma, Suomen historia 10 op 
5111305  Kypsyysnäyte, yleinen historia 0 op tai  
5111205 Kypsyysnäyte, Suomen historia 0 op  
 
Historian käyttö II (5 op) 
Opiskelijat syventävät käsitystään historian käytön monimuotoisuudesta sekä kehittä-
vät valmiuksiaan arvioida kriittisesti erilaisia historian esityksiä. 
 
5111236  Historiapolitiikka ja historiakulttuuri 5 op 
 
Työelämään orientoivat opinnot (3 op) 
Opiskelijat tutustuvat työnhakuprosessiin ja saavat valmiuksia oman osaamisen tunnis-
tamiseen. 
 
5111237 Työelämään orientoituminen I 3 op  

Syventävät opinnot (85 op) Suomen historia 5114410, yleinen historia 5114510 
Historian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija 

 on perehtynyt historian keskeisiin kehityslinjoihin ja tieteenalan klassikkote-
oksiin 
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 omaa hyvän tietämyksen valitsemiltaan erikoistumisalueilta 
 kykenee itsenäisesti tuottamaan laajan (noin 50–60 sivua) tieteellisen tutkiel-

man ja perustelemaan tutkimukseen liittyviä ratkaisujaan tieteellisessä keskus-
telussa 

 on saanut kokemusta ja tietämystä työmarkkinoille sijoittumiseen sekä luonut 
verkostoja tätä varten 
  

Syventävät opinnot koostuvat seuraavista osioista: 
 Erikoistumisopinnot ja harjoittelu 20 op  
 Työelämään orientoivat opinnot II 10 op 
 Metodiopinnot II 15 op 
 Opinnäyte 40 op 

 
Syventävien opintojen tavoitteena on, että opiskelijat ne suoritettuaan hallitsevat syvälli-
sesti historiatieteellisen tiedonmuodostuksen periaatteet sekä kykenevät toimimaan itse-
näisinä asiantuntijoina näitä valmiuksia vaativissa tehtävissä.  
 
Historia- ja maantieteiden laitoksella on mahdollisuus niin sanottujen ammatillisten mo-
nimuotogradujen laatimiseen. Monimuotograduissa yhdistyvät tieteellinen tutkimus ja 
ammatillinen sovellutus. Aineenopettajaksi opiskelevat voivat tehdä pedagogisesti suun-
tautuneen opinnäytteen. Pro gradu -tutkielman suuntautumisesta riippumatta opinnäyt-
teen tulee aina olla tieteellinen esitys, jossa kuvataan tutkielman tavoitteet, lähestymista-
vat, tutkimustulokset ja tekninen toteutus.  
 
Erikoistumisopinnot (20 op) 
Osiossa opiskelijat syventävät historiatieteen näkökulmiin liittyvää ymmärrystään valit-
semillaan erikoistumisopintojaksoilla. Varsinaisen historiatieteellisen osaamisen kartut-
tamisen lisäksi opiskelijat voivat kehittää erikoistumisopinnoissaan myös työelämätaito-
jaan esimerkiksi suorittamalla korkeakouluharjoittelun. Aineenopettajasi opiskeleville 
opintojakso 5111596 Globaali historia 5 op on pakollinen. 
 
Valitse seuraavista opintojaksoista: 
5111411  Suomalaisen yhteiskunnan rakenteet ja murroskohdat keskiajalta 2000-lu-

vulle 5 op 
5111414  Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op 
5111588  Antiikin historia 5 op  
5111467  Keskiajan historia 5 op  
5111590  Bysantin historia 5 op  
5111468  Islamin historia 5 op 
5111439  Aluehistoria 5 op 
5111444  Etnisyyden historia 5 op 
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5111449  Sodat ja yhteiskuntien muutokset 5 op 
5111454  Modernin ympäristötietoisuuden ja ympäristöliikkeen historia 5 op 
5111463  Liikuntakulttuurin historia 5 op  
5111464  Koulutuksen ja kasvatuksen yhteiskuntahistoria 5 op 
5111465  Suomen historian Ruotsin ajan erityiskysymyksiä 5 op 
5111466  Karjalan historia 5 op 
5111469  Venäjän historia 5 op 
5111598  History of Medicine 5 op 
5111603  History of colonization and decolonization in (Central) Africa 5 op 
5111453  Muut suomenkieliset erikoiskurssit 1–5 op  
5112454  Muut englanninkieliset erikoiskurssit 1–5 op    
5116306  Korkeakouluharjoittelu 8 op 
5111804  Mentoroinnilla asiantuntijuuteen 2 op  
5111806  Historia- ja maantieteiden laitoksen erityisopintojakso 1–5 op  
 
 
Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa pakollinen opintojakso 
5111596  Globaali historia 5 op  
 
Työelämään orientoivat opinnot II (10 op) 
Osiossa opiskelijat kehittävät työelämä- ja uravalmiuksiaan oman orientoitumisensa mu-
kaisesti. Osion opinnot sisältävät sekä aineenopettaja- että asiantuntijavaihtoehdon va-
linneen opiskelijan työelämä- ja uravalmiuksia tukevia opintojaksoja.  
 
Suorita oman orientoitumisensa mukaisesti seuraavista osioista yhteensä 10 opintopis-
teen kokonaisuus 
 
5116361 Oppimista, opetusta ja didaktiikkaa 5 op 
5111815  Historian ja yhteiskuntaopin opettamisen erityiskysymyksiä 5 op 
5111816  Historiantutkimuksen erityistaidot 5 op 
5111817  Projekti- ja taloushallinta 5 op 
5111818  Työelämän viestintä 5 op  
 
Metodiopinnot II (15 op) 
Osiossa opiskelijat tutustuvat historiantutkimuksen klassikoihin sekä syventävät käsi-
tyksiään historiallisen ajattelun ja historiatieteen teoreettisista lähtökohdista. Opiskelijat 
pääsevät myös soveltamaan metodista ja teoreettista osaamistaan maisteriseminaarin 
tutkielmatyöskentelyssään. 
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5111808  Historiantutkimuksen klassikoita 5 op 
5111813  History of Historiography and Theory of History 5 op  
5111503  Maisteriseminaari, yleinen historia 5 op tai 
5111403  Maisteriseminaari, Suomen historia 5 op tai 
5111814  Pedagogisesti suuntautunut maisteriseminaari 5 op  
 
Opinnäyte (40 op) 
5111700  Pro gradu -tutkielma, yleinen historia 40 op   
5111600  Pro gradu -tutkielma, Suomen historia 40 op 

2.2 MAANTIEDE- JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA -HAKUKOHDE   
 
Maantiede ja ympäristöpolitiikka -hakukohteen opiskelijoiden valikoitumi-
nen pääaineisiin 
Maantiede- ja ympäristöpolitiikka hakukohteeseen kuuluu kolme pääainetta: Maantiede, 
yhteiskuntamaantiede ja ympäristöpolitiikka. Hakukohteeseen hyväksytyt valitsevat 
pääaineensa ja samalla tavoitetutkintonsa viimeistään kandidaattityön yhteydessä. Sii-
hen saakka opintorekisterissä pääaineena on Maantiede ja ympäristöpolitiikka, ja tavoi-
tetutkintona yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (YTK). Aineenopettajiksi aikovat 
voivat tehdä valintansa jo ensimmäisen syksyn aikana. Valittavissa olevat pääaineet (su-
luissa tavoitetutkinnot) ovat: 

• maantiede (LuK, FM)  
• yhteiskuntamaantiede (YTK, YTM) 
• ympäristöpolitiikka (YTK, YTM) 

 
Jokaisella hakukohteeseen valitulla on oikeus osallistua maantieteen aineenopettajava-
lintaan (kiintiö on 10 opiskelijaa/vuosi). Maantieteen aineenopettajakoulutuksessa pää-
aineena on maantiede ja tavoitetutkintoina LuK ja FM. 

 
Maantiede 
Maantieteen opiskelun tavoitteena on laaja-alainen maantieteen eri osa-alueiden tunte-
mus ja maantieteellisen ajattelun taito. Tarkasteltavat aiheet vaihtelevat aluepolitiikasta 
ympäristöongelmiin, ihmisen ja luonnon suhteista yhteiskunnan sosiaalisiin, taloudelli-
siin ja poliittisiin kysymyksiin. Maantieteen pääaineesta valmistuneet toimivat työelä-
mässä erilaisissa suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, järjestöissä ja 
yrityksissä sekä maantieteen aineenopettajina. 
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Yhteiskuntamaantiede 
Yhteiskuntamaantiede voidaan nähdä yhteiskunnan rakenteisiin sekä alueellisiin järjes-
telmiin ja yhteiskunnallisiin ympäristökysymyksiin erikoistuneena maantieteen alana. 
Yhteiskuntamaantieteen opinnot suuntaavat erilaisiin alueellisiin ja kansainvälisiin tut-
kimus-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin.  
 
Ympäristöpolitiikka 
Ympäristöpolitiikka tarjoaa laaja-alaista yhteiskuntatieteellistä osaamista ympäristöalan 
ja kestävän kehityksen tehtäviin. Tarkastelussa mm. talouden ja ympäristön suhde, il-
mastopolitiikka, luonnonvarojen käytön kestävyys, yritysten yhteiskuntavastuu ja sosi-
aalinen kestävyys. Ympäristöpolitiikasta valmistuneet toimivat erilaisissa asiantuntija-, 
johtamis-, valmistelu- ja koordinointitehtävissä julkishallinnossa, yrityksissä ja järjes-
töissä sekä kansainvälisissä organisaatioissa. 

Pääaineita, suuntautumisvaihtoehtoja sekä eri ammatteihin johtavia opintopolkuja käy-
dään tarkemmin läpi ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opintojaksoilla Yliopisto-opin-
not käyntiin, Hops sekä Identiteetit ja työelämäkäytännöt. Lisäksi opiskelijat voivat henkilö-
kohtaisesti keskustella valinnoistaan amanuenssin kanssa. 
 
Ensimmäisen vuoden opinnot 
Maantiede ja ympäristöpolitiikka -hakukohteesta valittujen opiskelijoiden ensimmäisen 
vuoden opinnot ovat yhteisiä ja pakollisia kaikille hakukohteen opiskelijoille.  
 
Heidän tulee suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna seuraavat opinnot:  
 
Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot (25 op) 
5116112  Maantieteiden perusteet 5 op 

5119117  Ympäristöpolitiikan perusteet 3 op 

5119118  Ympäristöpolitiikan perusteet, harjoitukset 2 op 

5116107 Ihminen ja ympäristö 5 op  
5116105 Kehityskriisi ja globalisaatio 2 op  
5119119  Kansainvälinen ympäristöpolitiikka 3 op 

5116106 Geoinformatiikan ja kartografian perusteet 5 op 

 
Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopintoja yhdistää luonnon ja yhteiskunnan 
välisten suhteiden moninäkökulmainen tarkastelu. Yhteisiä tutkimusteemoja ja -käsit-
teitä ovat muiden muassa luonnonvarojen hallinta, reuna-alueiden taloudellinen ja so-
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siokulttuurinen kehitys sekä ilmasto- ja ympäristömuutosten tieteellinen ja yhteiskunnal-
linen arviointi. Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnoissa hyödynnetään niin 
laadullisia kuin määrällisiä aineistoja ja menetelmiä. Maantieteiden ja ympäristöpolitii-
kan tutkimus on luonteeltaan tieteidenvälistä ja kansainvälistä. Opinnoissa tutustutaan 
alan tieteellisen ajattelun eri suuntauksiin, menetelmiin ja oppihistoriaan, sekä perehdy-
tään aluekehityksen ja ympäristösuunnittelun tutkimukseen ja käytäntöihin. 
 
Osaamistavoitteet 
Perusopinnot suoritettuaan opiskelija  

• hallitsee peruskäsitteet ja osaa niitä hyödyntäen muodostaa tieteellisiä näkö-
kulmia 

• on kehittänyt median ja arjen ympäristöjen kriittistä lukutaitoa ja osaa hyödyn-
tää paikkaan sidottua tietoa. 

• on omaksunut sekä käsitteellisiä että käytännöllisiä välineitä eritellä maail-
mankuvaa, luonnonprosesseja, ympäristöongelmia sekä paikallisia ja globaa-
leja vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteita 

• omaa käsityksen maantieteen ja ympäristöpolitiikan opintojen luonteesta, sekä 
alan työllistymismahdollisuuksista ja uravaihtoehdoista  

 
Oppimistavoitteet: Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot suoritettuaan opis-
kelija osaa etsiä oppialoja koskevaa tietoa, jäsentää tiedontarjontaa ja tunnistaa olennai-
suuksia. Opiskelija hallitsee peruskäsitteet ja sen, kuinka niiden avulla muodostetaan tie-
teellisiä näkökulmia. Opiskelija omaksuu myös paikkaan sidotun tiedon hyödyntämisen 
ja jalostamisen perustaitoja. Lisäksi opiskelija omaksuu sekä käsitteellisiä että käytännöl-
lisiä välineitä eritellä maailmankuvaa, luonnonprosesseja, ympäristöongelmia sekä pai-
kallisia ja globaaleja vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteita. Opinnot kehittävät myös me-
dian ja arjen ympäristöjen kriittistä lukutaitoa. Opiskelija on perusopintojen jälkeen si-
säistänyt itsenäisen tieteelliseen opiskelun periaatteet. Opiskelijalle on myös muodostu-
nut käsitys maantieteen ja ympäristöpolitiikan oppiaineiden suhteesta alojen työmarkki-
noihin, ammatteihin ja niihin liittyviin valmiuksiin.   
 
Lisäksi suositellaan, että opiskelijat suorittavat seuraavat opintojaksot:  
Orientoivat opinnot 6 op 

1131000  Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op 

5116001  Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (Hops) 1 op 

5116003  Identiteetit ja työelämäkäytännöt 2 op 

8034004  Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 op 
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Kieliopintoja 4-8 op (joko ruotsi ja/ tai englanti) 
8012776 Ruotsia maantieteiden ja ympäristöpolitiikan opiskelijoille 4 op 

8013777  English Reading Skills for Geography and Environmental Policy 2 op  
8013778  English Academic and Professional Communication for Geography and En-

vironmental Policy 2 op  
 
5010101J Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op (voidaan sisällyttää me-

netelmäopintoihin) 
 
Geoinformatiikkaan suuntautuvien opiskelijoiden suositellaan suorittavan seuraavat 
kurssit: 
 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op 

3622222 SPSS-kurssi 2 op tai 3622223 R-kieli 2 op 

5116340 Johdatus ajankohtaiseen geospatiaaliseen tutkimukseen 3 op 

 
Tilastotieteen opintojaksoilla on mahdollista korvata tilastollisten menetelmien perusteet 
opintojaksot. Lisäksi opiskelijoille suositellaan sivuaineiden opiskelua vähintään 20 opin-
topisteen verran.  
 
Sivuainevalinnat   
Kandidaatin tutkintoon sisältyy 50-65 opintopistettä sivuaineita. Sivuainevalinnoilla on 
merkitystä työmarkkinoille sijoittumisessa. On järkevää koota sellaisia aineyhdistelmiä, 
jotka edistävät työllistymistä itseä kiinnostaville aloille. Asiantuntijatehtäviin ja tutki-
joiksi tähtäävät opiskelijat valitsevat sivuaineensa vapaasti omaa teemaa ja suuntautu-
mista tukien. Työ-markkinoilla arvostetaan erityisesti yhteiskuntamaantieteilijän eri tie-
teenaloja ymmärtävää sisällöllistä osaamista sekä menetelmäosaamista. Opiskelijoita 
kannustetaan myös kehittämään omaa kielitaitoaan ja kansainvälistymisvalmiuksiaan 
hakeutumalla vaihto-opiskeluun ulkomaille. Maantieteellä on useita vaihtokohteita eri 
puolilla maailmaa. Alla on esitetty muutamia suositeltavia sivuainevaihtoehtoja: 
 

• Maantieteen aineenopettajiksi opiskelevien sivuaineet ovat pääsääntöisesti bio-
logia ja aineenopettajan pedagogiset opinnot.  

• Geoinformatiikasta kiinnostuneille suositellaan geoinformatiikan sivuaineopin-
toja sekä tilastotieteen opintoja. Sivuaineiksi soveltuvat myös opiskelijan suun-
tautumisesta riippuen sopivat yhteiskunta- tai luonnontieteelliset sivuaineet. 

• Yhteiskuntamaantiedettä opiskelevien sivuaineiksi soveltuvat opiskelijan suun-
tautumisesta riippuen Venäjä- ja rajatutkimuksen opinnot, yhteiskuntatieteet 
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(esim. sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka), kauppa- ja taloustieteet tai oikeustie-
teet. 

• Ympäristöalalle suuntautuvat opiskelevat sivuaineinaan mm. monitieteisiä ym-
päristöopintoja, ympäristöoikeutta, ympäristöpolitiikkaa, biologiaa ja/tai metsä-
tieteitä. 

• Kansainvälisistä tehtävistä kiinnostuneille sivuaineeksi soveltuvia opintoja löy-
tyy yliopiston englanninkielisestä tarjonnasta sekä myös kielikeskuksen tarjoa-
mista kieliopinnoista.  

• Matkailualan opintojen aineyhdistelmä tarjoaa hyvän sivuaineyhdistelmän 
matkailualan suunnittelu- ja kehittämistehtäviin tähtäävälle maantieteilijälle tai 
yhteiskuntamaantieteilijälle. Suoritetaan verkossa. 

 
Verkostoissa suoritettavat opinnot  
Opiskelija voi laajentaa osaamistaan myös erilaisissa verkostoyliopistoissa. Joihinkin ver-
kostoihin järjestetään erilliset haut, joista saa lisätietoa mm. opiskelijapalveluista ja inter-
netistä. Verkostoyliopisto-opinnoilla voi korvata soveltuvin osin maantieteen ja yhteis-
kuntamaantieteen opintoja (korvaavuuksista on sovittava etukäteen) tai ne voidaan mer-
kitä sivuainesuorituksina opintosuoritusrekisteriin. Tällaisia verkostoja ovat esimerkiksi 
Yliopistojen Aasia-verkosto (www.asianet.fi.), Matkailualan verkostoyliopisto 
(www.funts.fi), Yliopistojen kehitystyöverkosto UniPID (www.unipid.fi) sekä Geoinfor-
matiikan verkosto FIUGINET (http://fiuginet.fi) 

 
Aineopinnot  
Aineopinnot sisältävät maantieteen, yhteiskuntamaantieteen ja ympäristöpolitiikan te-
maattisia kursseja. Kursseissa on sekä pakollisia että vapaasti valittavia, joten ne osaltaan 
auttavat opiskelijaa oman suuntautumisensa valinnassa. Pääosa kursseista on kuitenkin 
yhteisiä, mukaan lukien menetelmä- ja teoriaopinnot.  
 
Aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteenalansa nykykeskusteluja taustoi-
neen sekä tiedonhankinnan lisäksi tiedonkäsittelyn, -tuotannon ja -esittämisen perusteet. 
Opiskelija tunnistaa maantieteen ja ympäristöpolitiikan lähestymistavat, ja niiden mer-
kityksen yhteiskunnan rakenteiden, suunnittelun, ohjauksen ja päätöksenteon kannalta.  
 
Opiskelija ratkaisee pääaineensa viimeistään aineopintojen toisena vuonna aloittaessaan 
kandidaatintutkielmaseminaarin. Rinnakkaisia seminaareja on neljä: i) geoinformatiikka, 
ii) yhteiskunta- ja kulttuurimaantiede, iii) ympäristöpolitiikka ja iv) opettajaseminaari 
(yhteinen historian kanssa) 
 

http://www.asianet.fi/
http://www.funts.fi/
http://www.unipid.fi/
http://fiuginet.fi/
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Maisterivaiheen opinnot 

Maisteritutkintovaiheessa on mahdollista suorittaa syventävät opinnot seuraavissa pää-
aineissa/suuntautumisvaihtoehdoissa: 
Maantiede  

 aineenopettaja 

 luonnon- ja ympäristömaantiede 

 geoinformatiikka (sis. geospatiaalinen analyysi) 
Yhteiskuntamaantiede  

 yhteiskuntamaantiede 

 geoinformatiikka (sis. geospatiaalinen analyysi)  
 Border Crossings: Global and Local Societies in Transition ja Environment (er-

illinen hakumenettely) 
Ympäristöpolitiikka 

 ympäristöpolitiikka 

 Environmental Policy and Law: Natural Resource Governance (erillinen ha-
kumenettely) 

 
Huomioitava siirryttäessä maisteriopintoihin 

Opiskelijan on suoritettava alempi korkeakoulututkinto ennen siirtymistä suorittamaan 
ylempää korkeakoulututkintoa. Kandidaatintutkintoon sisällytettyjä opintoja ei voi käyt-
tää maisterin tutkintoon.  
 
Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa kandidaatintutkinnon jälkeen maantieteen/yhteiskunta-
maantieteen/ympäristöpolitiikan uudeksi pääaineekseen, voidaan häneltä edellyttää 
maantieteen/yhteiskuntamaantieteen/ympäristöpolitiikan täydentäviä opintoja, joita ei 
sisällytetä maisteritutkintoon. Myös opiskelijoiden, jotka vaihtavat LuK-tutkinnon jäl-
keen opettajan vaihtoehdosta maantieteilijän vaihtoehtoon, voidaan edellyttää täydentä-
vän pääaineen opintojaan.  
 
Geoinformatiikan syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehto edellyttää tiettyjä 
edeltäviä opintoja. Opinnoista tulee neuvotella suuntautumisvaihtoehdosta vastaavan 
Hops-ohjaajan kanssa. 
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2.2.1 Maantiede  
 
Maantieteen aineopinnot  
Maantieteiden aineopinnoissa vahvistetaan kykyjä työskennellä maantieteen näkökul-
mista ja soveltaa alalla käytettyjä menetelmiä. Opiskelijat perehtyvät maantieteen keskei-
siin osa-alueiseen: ihmistoiminnan ja luonnon ilmiöiden sijaintiin, levinneisyyteen, liik-
kuvuuteen, kerrostuneisuuteen, vuorovaikutukseen sekä ajalliseen ja alueelliseen muu-
tokseen. Aineopinnoissa nämä elementit ja laaja-alainen prosessiymmärrys kiinnitetään 
käytännön ratkaisuihin koskien muun muassa maan-, vesien- ja metsienkäytön suunnit-
telua ja suojelua sekä hallinnan mittakaavoja.  
 
Maantieteellisten tutkimuskohteiden laaja-alaisen ymmärtämisen ohella aineopinnoissa 
tehdään tutkimus- ja työelämävalmiuksien tukevia projekteja. Nämä kehittävät opiskeli-
jan tieteellisen ajattelun, ryhmätyöskentelyn ja ongelmanratkaisun teoreettisia, menetel-
mällisiä ja käytännöllisiä taitoja. Geoinformatiikka (sisältäen paikkatiedon ja kaukokar-
toituksen) ja geospatiaalinen analyysi (suuntautuen tiedon analyysiin ja mallinnukseen) 
mahdollistavat paikkaan sidotun tiedon hyödyntämisen luonnon- ja yhteiskuntatieteel-
lisissä työelämän sovelluksissa. 
 
Osaamistavoitteet 
Aineopinnot suoritettuaan opiskelija 

• hallitsee tieteenalansa nykykeskusteluja taustoineen ja kykenee puolustamaan 
tulkintojaan ja analysoimaan muiden tuottamaa tekstiä 

• osaa tiedonhankinnan lisäksi tiedonkäsittelyn, -tuotannon ja -esittämisen pe-
rusteet  

• tunnistaa maantieteen lähestymistavat ja niiden merkityksen yhteiskunnan ra-
kenteiden, suunnittelun, ohjauksen ja päätöksenteon kannalta 

• kykenee työskentelemään maantieteen näkökulmista ja soveltaa alalla käytet-
tyjä menetelmiä 
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Tutkintorakenne, opintojen ohjeellinen kulku ja opintokokonaisuuksien sisällöt, 
maantiede (LuK 180 op)  
 
Tutkintorakenteet (Luk/FM) 
Maantiede, luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) 180 op  

Orientoivat opinnot 6 op 
Kieli- ja viestintäopinnot 13 op 
Metodiopinnot 10 op 
Maantieteen opinnot 
- perusopinnot 25 op ja aineopinnot 60 op 

85 op 

Sivuaineopinnot 50-65 op 
Opiskelijan on suoritettava vähintään yhden sivuaineen 60 opintopisteen laajuiset ai-
neopinnot tai kahden sivuaineen 25 opintopisteen laajuiset opintokokonaisuudet.  
Muut opinnot 
- vapaasti valittavia opintoja niin, että 180 op vaatimus täyttyy 

 
Maantiede, filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op 

 geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto 

 luonnon- ja ympäristömaantieteen suuntautumisvaihtoehto 

 
Maantieteen syventävät 
opinnot  
     Sisältää pro gradu – 
tutkielman 
  Sivuaineopintoja     

 
 

105−120 op* 
 
0−15 op* 

*Jos opiskelija valitsee syventävissä opinnoissa suuntautumisvaihtoehdon, ovat sy-
ventävät opinnot laajuudeltaan 120 op. 

 
 
Opintojen ohjeellinen kulku 

 
Maantiede, luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) 180 op  

1. vuosi 60 op 2. vuosi 60 op 3. vuosi 60 op 
Orientoivat opinnot   
Maantieteiden ja ympä-
ristöpolitiikan perus-
opinnot 25 op 

Maantieteen aineopin-
toja 30 op 
Tieteellisen ajattelun 
kurssi 5 op  
Modernin Suomen ra-
kennemuutokset 5 op 

Maantieteen aineopintoja 
20 op 
Aineopintoja 
Kandidaatin tutkielma 10 
op 
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Muita aineopintoja 
Kieli- ja viestintäopin-
toja  
4 op  
ruotsi ja/tai englanti 
 

Kieli- ja viestintäopin-
toja 4-8 op  
ruotsi ja/tai englanti 
 

Kieli- ja viestintä-opintoja 
5 op  
Kirjoitusviestintää 2 op 
Puheviestintää 2 op 
Tiedonhaku 1 op 

Metodiopintoja 5 op 
Tilastollisten menetel-
mien perusteet 

Metodiopintoja 5 op 
Laadullisia menetelmiä  

Sivuaineopintoja  
 

Sivuaineopintoja Sivuaineopintoja 

 
Maantiede, filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op 

4. vuosi 60 op 5. vuosi 60 op 

Maantieteen syventäviä opintoja Maantieteen syventäviä opintoja 

Hops 0 op  
Maantieteellinen ajattelu ja tutkimus 5 
op 

Pro gradu -tutkielma 40 op 

Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 
op 

Tutkielmaseminaari 5 op 

Laadullisten menetelmien jatkokurssi 5 
op 

Työelämään orientoivia opintoja 2 op 

Korkeakouluharjoittelu 8 op  
Tutkielmaseminaarin ja pro gradun 
aloittaminen 

 

Suuntautumisvaihtoehdon pakollisia 
ja/tai valinnaisia opintoja 

Suuntautumisvaihtoehdon pakollisia 
ja/tai valinnaisia opintoja  

 
Opintokokonaisuuksien sisällöt, maantiede (LuK 180 op)  
Orientoivat opinnot 6 op 
1131000   Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op 

5116001   Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (Hops) 1 op 

5116003   Identiteetit ja työelämäkäytännöt 2 op 

8034004 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 op  
 
Kieli- ja viestintäopinnot 13 op 

8011777   Kirjoitusviestintää maantieteiden ja ympäristöpolitiikan opiskelijoille 2 op 
(vaihtoehtoinen suoritustapa: 8010104) 

8011778   Puheviestintää maantieteiden ja ympäristöpolitiikan opiskelijoille 2 op 
(vaihtoehtoinen suoritustapa: 8010150 ja 8010154)  
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8012776   Ruotsia maantieteiden ja ympäristöpolitiikan opiskelijoille 4 op (vaihtoehtoi-
nen suoritustapa: 8010202)  

8013777  English Reading and Study Skills for Geography and Environmental Policy 
and Law 2 op (vaihtoehtoinen suoritustapa: 8010304)  

8013778    English Academic and Professional Communication for Geography and En-
vironmental Policy and Law 2 op (vaihtoehtoinen suoritustapa: 8010306) 

8020020  Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku 1 op 

 
Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku- sekä puhe- ja kirjoitusviestinnän opin-
tojaksot suoritetaan rinnakkain kandidaatin tutkielman kanssa. 
 
Metodiopinnot 10 op 
5010102J  Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op 

5119002   Tilastollisten menetelmien perusteet – täydentävät harjoitukset  
 ympäristöpolitiikan ja maantieteiden opiskelijoille 2 op 

> 5116011    Laadullinen tutkimus maantieteessä ja ympäristöpolitiikassa 5 op  
>  >  

Maantieteen perus- ja aineopinnot 85 op 

5116090  Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot 25 op 

5116112   Maantieteiden perusteet 5 op 

5119117    Ympäristöpolitiikan perusteet 3 op 

5119118    Ympäristöpolitiikan perusteet, harjoitukset 2 op 

5116103    Ihminen ja ympäristö 3 op  
5116105    Kehityskriisi ja globalisaatio 2 op  
5119119   Kansainvälinen ympäristöpolitiikka 3 op  
5116106 Geoinformatiikan ja kartografian perusteet 5 op  
 
 
5116250 Maantieteen aineopinnot 60 op  
Pakolliset opinnot 40op 

5111414 Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op 

5116268 Tieteellisen ajattelun kurssi 5 op  
5119431 Kenttä- ja menetelmä kurssi 5 op 

5116205 Systemaattinen luonnonmaantiede 3 op  
5116207  Luonnonmaantieteen kenttäkurssi 2 op 

5116214 Ihmismaantiede, luennot ja temaattinen työ 5 op 

5116243  Geoinformatiikan jatkokurssi 5 op  
5116246  Kandidaatintutkielma, seminaari ja kypsyysnäyte 10 op  
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Valinnaiset opinnot 20 op 

5116242  Maisemamaantiede 5 op  
5116244 Talousmaantiede 5 op  
5116245  Kaukokartoitus maankäytön tutkimuksessa 5 op  
5116257  Ympäristön ja maankäytön suunnittelu 5 op 

5116258     Luonnonmaantieteen prosessit 5 op 

5117354 Critical Geography of the EU 5 op 

5119121  Luonnonvarahallinta 5 op   
5119442  Paikallinen kestävä kehitys 5 op 

5111806  Historia- ja maantieteiden laitoksen erityisopintojakso 1–5 op 

 
Sivuaineopinnot 50-65 op 

Muut opinnot: vapaasti valittavia opintoja niin, että 180 op vaatimus täyttyy 

 
Tutkintorakenne, opintojen ohjeellinen kulku ja opintokokonaisuuksien sisällöt, 
maantiede, aineenopettajan vaihtoehto (LuK 180 op)  
 
Tutkintorakenteet (Luk/FM) 
Maantiede, luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) 180 op 

Orientoivat opinnot 2 op 
Kieli- ja viestintäopinnot 13 op 
Metodiopinnot 10 op 
Maantieteen opinnot (perusopinnot 25 op ja 
aineopinnot 45 op) 

70 op 

Biologian tai pedagogisten sivuaineopinnot 
*) - perus- ja aineopinnot 

60 op 

Muut sivuaineopinnot (suositellaan aineen-
opettajan pedagogisia opintoja) 

25 op 

*) Tuutoropettajan hyväksynnällä toinen 
opetettava aine voi olla biologian sijasta 
joku muu 

 

 
Maantiede, filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op 

Maantieteen syventävät opinnot (sis. pro 
gradu –tutkielman) 

85 op 

Aineenopettajan pedagogiset opinnot/ bio-
logia  

35 op 
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Opintojen ohjeellinen kulku 

 
Maantiede, luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) 180 op, maantieteen opettaja 

1. vuosi 60 op 2. vuosi 60 op 3. vuosi 60 op 
Orientoivat opinnot  
 

Metodiopintoja 5 op 
Laadullisia menetelmiä 

Maantieteen aineopin-
toja 25 op 
Aineopintoja 
Kanditutkielma 10 op 

Maantieteiden ja ympä-
ristöpolitiikan perus-
opinnot 25 op 

Maantieteen aineopintoja 
20 op 
Tieteellisen ajattelun kurssi 
5 op  
Modernin Suomen raken-
nemuutokset 5 op 
Kenttä- ja menetelmäkurssi 
5 op 
Pakollinen aineopintojakso 
5 op 

Kieli- ja viestintäopin-
toja 4-8 op 
ruotsi ja/tai englanti 
  

Kieli- ja viestintäopintoja 
4-8 op 
ruotsi ja/tai englanti 
  

Kieli- ja viestintä-opin-
toja 5 op  
Kirjoitusviestintää 2 op 
Puheviestintää 2 op 
Tiedonhaku 1 op 

Metodiopintoja 5 op 
Tilastollisten menetel-
mien perusteet  

Aineenopettajan pedago-
gisia opintoja 15 op 
Oppimisen ja kehityksen 
perusteet 5 op 
Toimijana kasvatus- ja kou-
lutusalalla 5 op 
Erityispedagoginen näkö-
kulma oppimisen tukemi-
seen 5 op 
 

Aineenopettajan peda-
gogisia opintoja 10 op 
Opetuksen perusteet 10 
op TAI  
Vuorovaikutus oppimis- 
ja koulutusympäristössä 
5 op ja yksi valinnainen 
kurssi 5 op 

Sivuaineopintoja  
Biologian perusopinnot 

Sivuaineopintoja  
Biologian aineopintoja 
 

Sivuaineopintoja  
Biologian aineopintoja  
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Maantiede, filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op, aineenopettaja 

4. vuosi 60 op 5. vuosi 60 op 
Maantieteiden syventäviä opintoja 30 op 
Hops 0 op 
Maantieteellinen ajattelu ja tutkimus 5 op 
Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 
op 
Laadullisten menetelmien jatkokurssi 5 
op 
Tutkielmaseminaarin ja pro gradun aloit-
taminen 
Pakollisia ja valinnaisia opintoja  
 

Maantieteen syventäviä opintoja 55 op 
Pro gradu -tutkielma 40 op 
Tutkielmaseminaari 5 op 
Pakollisia ja valinnaisia syventäviä 
opintoja  
 

Aineenopettajan pedagogisia opintoja  
 

Aineenopettajan pedagogisia opintoja  
 

 
Opintokokonaisuuksien sisällöt 

Orientoivat opinnot 2 op 

1131000  Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op 

5116001  Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (Hops) 1 op   
 
Kieli- ja viestintäopinnot 13 op 

8011777   Kirjoitusviestintää maantieteiden ja ympäristöpolitiikan opiskelijoille 2 op 
(vaihtoehtoinen suoritustapa: 8010104) 

8011778   Puheviestintää maantieteiden ja ympäristöpolitiikan opiskelijoille 2 op 
(vaihtoehtoinen suoritustapa: 8010150 ja 8010154)  

8012776   Ruotsia maantieteiden ja ympäristöpolitiikan opiskelijoille 4 op (vaihtoehtoi-
nen suoritustapa: 8010202)  

8013777  English Reading and Study Skills for Geography and Environmental Policy 
and Law 2 op (vaihtoehtoinen suoritustapa: 8010304)  

8013778    English Academic and Professional Communication for Geography and En-
vironmental Policy and Law 2 op (vaihtoehtoinen suoritustapa: 8010306) 

8020020  Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku 1 op  
 
Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku- sekä puhe- ja kirjoitusviestinnän opin-
tojaksot suoritetaan rinnakkain kandidaatin tutkielman kanssa. 
 
Metodiopinnot 10 op 
5010102J  Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op 
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5119002   Tilastollisten menetelmien perusteet – täydentävät harjoitukset  
 ympäristöpolitiikan ja maantieteiden opiskelijoille 2 op 

5116011    Laadullinen tutkimus maantieteessä ja ympäristöpolitiikassa 5 op  
 
Maantieteen perus- ja aineopinnot 70 op 

5116090  Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot 25 op 

5116112  Maantieteiden perusteet 5 op 

5119117    Ympäristöpolitiikan perusteet 3 op 

5119118    Ympäristöpolitiikan perusteet, harjoitukset 2 op 

5116103    Ihminen ja ympäristö 3 op  
5116105    Kehityskriisi ja globalisaatio 2 op  
5119119  Kansainvälinen ympäristöpolitiikka 3 op  
5116106 Geoinformatiikan ja kartografian perusteet 5 op  
 
Maantieteen perusopinnot suoritettuaan aineenopettajaksi opiskeleva ymmärtää maan-
tieteen alan laaja-alaisuuden ja maantieteellisen ajattelun lähtökohdat, tuntee alan kes-
keisimmän käsitteistön ja tiedostaa maantieteen perimmäinen luonteen ajankohtaisiin, 
kansainvälisiin ja monitieteisiin kysymyksiin keskittyvänä tieteenalana.   
 
Maantieteen aineopinnot 45 op, aineenopettaja – pääaineopiskelija (5116260) 
Pakolliset opinnot 45 op 

5111414   Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op 

5116268   Tieteellisen ajattelun kurssi 5 op 

5119431 Kenttä- ja menetelmäkurssi 5 op 

5116205  Systemaattinen luonnonmaantiede 3 op  
5116207  Luonnonmaantieteen kenttäkurssi 2 op 

5116214 Ihmismaantiede, luennot ja temaattinen työ 5 op 

5116242  Maisemamaantiede 5 op  
5116243  Geoinformatiikan jatkokurssi 5 op  
5116246 Kandidaatintutkielma, seminaari ja kypsyysnäyte 10 op 

 
Osaamistavoitteet 
Aineopinnot suoritettuaan opiskelija 

• hallitsee tieteenalansa nykykeskusteluja taustoineen ja kykenee puolustamaan 
tulkintojaan ja analysoimaan muiden tuottamaa tekstiä 

• osaa tiedonhankinnan lisäksi tiedonkäsittelyn, -tuotannon ja -esittämisen pe-
rusteet 
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• tunnistaa maantieteen lähestymistavat ja niiden merkityksen yhteiskunnan ra-
kenteiden, suunnittelun, ohjauksen ja päätöksenteon kannalta  

• on kehittänyt tieteellisen ajattelun, ryhmätyöskentelyn ja ongelmanratkaisun 
teoreettisia, menetelmällisiä ja käytännöllisiä taitoja 

• kykenee työskentelemään maantieteen näkökulmista ja soveltaa alalla käytet-
tyjä menetelmiä 

• hallitsee tutkimuksen teon perusteet metodologisella, menetelmällisellä ja em-
piirisellä tasolla 

• osaa kriittisesti pohtia ajankohtaisia tapahtumia ja niiden taustoja sekä sovel-
taa maantieteellistä tietoa opetuskäyttöön eri oppimisympäristöissä. 

 
Muut sivuaineopinnot 25 op 

Suositellaan aineenopettajan pedagogisia opintoja. 
 
Biologian perus- ja aineopinnot 60 op sivuaineopiskelijalle 

Aineenopettajakoulutuksesta vastaavan lehtorin hyväksynnällä opetettava aine voi olla 
biologian sijasta joku muu. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa aineenopettajan pe-
dagogiset opinnot 60 op, jolloin biologian aineopinnot sijoittuvat maisterin tutkintoon. 
 
Tutkintorakenne ja opintokokonaisuuksien sisällöt, maantiede (FM)  
Maisteritutkintovaiheessa on mahdollista suorittaa maantieteen syventävät opinnot seu-
raavissa suuntautumisvaihtoehdoissa: 

 aineenopettaja  
 luonnon- ja ympäristömaantiede 

 geoinformatiikka 

 
Maantieteen aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto (120 op)  
Maantieteen opettajaksi opiskelevan maisteritutkintoon (120 op) sisältyy 85 op maantie-
teen/yhteiskuntamaantieteen syventäviä opintoja sekä 35 op aineenopettajan pedagogi-
sia opintoja TAI 35 op biologian opintoja. 
 
Maantieteen syventävät opinnot suoritettuaan aineenopettajaksi opiskeleva osaa tuottaa 
maantieteellistä tietoa ja hallitsee sen soveltamisen opetuskäyttöön. Opiskelija ymmärtää 
aineenopettajan roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana, ja tunnistaa maantieteen luon-
teen osallistumiseen ja osallistamiseen kannustavana tieteenalana. Opintojen suorittami-
sesta ja ohjauksesta vastaa yliopistonlehtori Minna Tanskanen. 
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Maantieteen syventävät opinnot 85 op 

I Menetelmä- ja tutkimustaito-opinnot 60op 
5116308  Hops 0 op (laaditaan kandiopintojen loppuvaiheessa) 
5116304  Maantieteellinen ajattelu ja tutkimus 5 op  
5010104J  Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op 

5116303  Laadullisten menetelmien jatkokurssi 5 op  
5116311  Tutkielmaseminaari 5 op  
5116312  Pro gradu -tutkielma 40 op 

 
II Suuntautumisvaihtoehdon pakolliset opinnot 10 op   
5116355  Pohjoisen luonnon systeemit, luennot 5 op 

5116377 Luontopolitiikka yhteiskunnallisena ilmiönä ja tutkimuskohteena 5 op 

 
III Suuntautumisvaihtoehdon valinnaiset opinnot 15 op   
 
Valitse seuraavista:  
5116337 Paikkatietosovellukset kouluopetuksessa 5 op 
5116361 Opetusta, oppimista ja didaktiikkaa 5 op 
5116258  Luonnonmaantieteen prosessit 5 op 

5116259 Suomalaisen kaupunkiympäristön tilat ja ajat 5 op  
5117354 Critical Geography of the EU 5 op 

5111806  Historia- ja maantieteiden laitoksen erityisopintojakso 1–5 op 

5116315  Maantieteen syventävien opintojen luentopassi 1-5 op 

 
IV Aineenopettajan pedagogiset opinnot 35 op/ biologian aineopinnot 35 op 

 
Luonnon- ja ympäristömaantieteen suuntautumisvaihtoehto (120 op)  
Suuntautumisvaihtoehdon valinneet opiskelijat (FM) syventyvät opinnoissaan luonnon- 
ja ympäristömaantieteen käsitteisiin, teorioihin ja menetelmiin sekä soveltavat niitä tut-
kimusteemoihinsa. Opinnot painottuvat luonnonprosessien ja maantieteelliseen luon-
non- ja ihmisympäristön vuorovaikutusten tutkimukseen. Luonnon- ja ympäristömaan-
tieteen syventävistä opinnoista opiskelija voi valmistua myös aineenopettajan pätevyy-
dellä. 
 
Luonnon- ja ympäristömaantieteen opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia hakeutua 
tutkimuksen, hallinnon ja yritysmaailman tehtäviin, joissa vaaditaan ympäristöosaa-
mista. Opinnot antavat pohjan opiskelijalle tehdä maantieteellistä luonnon ja ympäristön 
tutkimusta. Opintojen suorittamisesta sovitaan professori Alfred Colpaertin tai kanssa. 
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Maantieteen syventävät opinnot 105 op 

I Menetelmä-, tutkimustaito- ja työelämäopinnot 70 op 
5116308 Hops 0 op (laaditaan kandiopintojen loppuvaiheessa) 
5116302 Maantieteellinen ajattelu ja tutkimus 5 op 

5010104J Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op  
5116303 Laadullisten menetelmien jatkokurssi 5 op  
5116311 Tutkielmaseminaari 5 op 

5116312  Pro gradu -tutkielma 40 op 
Työelämään orientoivat opinnot 10 op (valitse harjoittelun lisäksi vähintään 2 op seuraavista) 
5116306  Korkeakouluharjoittelu 8 op** 

5111803  Työelämävalmiudet 2 op, 1130003 Työnhakuvalmennus 3 op, 1130006 Ura-
suunnittelu ja portfolio 3 op, 1130008 Urasuunnitteluryhmä 1 op, 5111804 Mentoroinnilla 
asiantuntijuuteen 2 op tai muita työelämään orientoivia opintoja 

**Aineenopettajan pätevyyttä suorittavan opiskelijan kanssa sovitaan erikseen harjoitte-
lun korvaavasta suorituksesta. 
 
II Suuntautumisvaihtoehdon pakolliset opinnot 15 op 
5116355 Pohjoisen luonnon systeemit 5 op 

5116359  Luonnonmaantieteen kirjatentti 5 op 
5116377  Luontopolitiikka yhteiskunnallisena ilmiönä ja tutkimuskohteena 5 op 
 
III Asiantuntemusta suuntaavat valinnaiset opinnot 20 op  
Valitse seuraavista:  
5116358 Suomen muuttuva luonnonsuojelupolitiikka 5 op 

5116258     Luonnonmaantieteen prosessit 5 op 

5116229  Alueellinen kehittäminen ja suunnittelu 5 op 

5116347  Avoimet GIS-järjestelmät 5 op 

5116331  GIS-mallinnus ja analyysit I 5 op 

5116360 Kaukokartoitus ympäristömuutosten tutkimuksessa 5 op 
5119168  Ympäristö, teknologia ja yhteiskunta muutoksessa 5 op 

5119170  Paikallisuus, muutos ja ympäristö 5 op 
5111818 Näkökulmia viestinnän tutkimukseen ja ammattikäytäntöihin 5 op 
5111817 Projekti- ja taloushallinta 5 op 
5111806  Historia- ja maantieteiden laitoksen erityisopintojakso 1–5 op 

5116315 Maantieteen syventävien opintojen luentopassi 1-5 op  
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IV Täydentävät valinnaiset opinnot 15 op  
Valinnaisia opintojaksoja esimerkiksi maantieteen, yhteiskuntamaantieteen, biologian, 
metsätieteiden, ympäristöpolitiikan, tilastotieteen, tietojenkäsittelytieteen opetustarjon-
nasta.  
 
Geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto (120 op)  
Geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto on tarjolla maantieteen (FM) ja yhteiskunta-
maantieteen (YTM) pääaineopiskelijoille. Opiskelijat syventyvät opinnoissaan maantie-
teiden käsitteisiin ja teorioihin sekä geoinformatiikan ja geospatiaalisen analyysin mene-
telmiin ja soveltavat niitä tutkimusteemoihinsa. Geoinformatiikan suuntautumisvaihto-
ehto jakautuu geoinformatiikan ja geospatiaalisen analyysin opintoihin. Geoinformatii-
kan opinnot painottuvat paikkatiedon käsittelyyn, käyttöön ja analyyseihin, kun taas 
geospatiaalisen analyysin opinnot ovat menetelmäsuuntautuneempia ja keskittyvät ai-
neistojen analyysiin, testaamiseen ja mallinnukseen. 
 
Geoinformatiikan opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia hakeutua tutkimuksen, hal-
linnon ja yritysmaailman tehtäviin, joissa vaaditaan geoinformatiikan kentän laajaa hal-
lintaa. Opinnot antavat pohjan opiskelijalle tehdä paikkatietoon pohjautuvaa maantie-
teellistä tutkimusta, jossa geoinformatiikan menetelmät ovat merkittävässä osassa. 
Geoinformatiikan opiskelija voi olla luonnontieteellisesti tai yhteiskuntatieteellisesti 
orientoitunut. Geoinformatiikan syventävistä opinnoista opiskelija voi valmistua myös 
aineenopettajan pätevyydellä.  
 
Geospatiaalisen analyysin opinnot antavat valmiuksia spatiaalisen mallintamisen ja 
ajattelutavan oppimiseksi. Linjaa suositellaan erityisesti tutkijan uralle suuntautuville 
opiskelijoille ja se sopii sekä FM että YTM tutkintoa opiskeleville. Geospatiaalisen ana-
lyysin opinnot antavat valmiuksia erityisesti paikkatietoaineistojen käyttämiseen suun-
nittelu- ja tutkimustehtävissä maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen eri osa-alueilla, 
joissa korostuvat sijainnista ja spatiaalisista relaatioista esille nousevat vuorovaikutus-
suhteet ja tekijät. Kokonaisuus on tarkoitettu täydentämään menetelmällisiä opintoja si-
ten, että opiskelija voi hyödyntää kursseilla saatua osaamista syventävissä opinnoissa 
sekä jatko-opinnoissa.  
 
Geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehdon valitsevalla opiskelijalla on oltava vähintään 
20 opintopistettä kandidaattivaiheessa suoritettuja geoinformatiikan opintoja. Opintojen 
suorittamisesta sovitaan apulaisprofessori Timo Kumpulan kanssa.  
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Geospatiaalisen analyysin suuntautumisvaihtoehdon valitsevalla opiskelijalla on oltava vä-
hintään 25 opintopistettä kandidaattivaiheessa suoritettuja geoinformatiikan opintoja tai 
muita suuntausta tukevia menetelmäopintoja. Opintojen suorittamisesta sovitaan profes-
sori Markku Tykkyläisen kanssa.  
 
Geoinformatiikan syventävät opinnot (120 op)  
 
Maantieteen/yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot 104 op 

I Menetelmä-, tutkimustaito- ja työelämäopinnot 69 op 
5116308  Hops 0 op (laaditaan kandiopintojen loppuvaiheessa) 
5116304  Maantieteellinen ajattelu ja tutkimus 5 op  
3622212    Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametriset menetelmät 5 op*  
3622213     Regressiotekniikat 4 op*  
5116311  Tutkielmaseminaari 5 op 

5116312  Pro gradu -tutkielma 40 op 

Työelämään orientoivat opinnot 10 op (valitse harjoittelun lisäksi vähintään 2 op seuraavista) 
5116306  Korkeakouluharjoittelu 8 op** 

5111803  Työelämävalmiudet 2 op, 1130003 Työnhakuvalmennus 3 op, 1130006 Ura-
suunnittelu ja portfolio 3 op, 1130008 Urasuunnitteluryhmä 1 op, 5111804 Mentoroinnilla 
asiantuntijuuteen 2 op, tai muita työelämään orientoivia opintoja 

 
* 5010104J Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op ja tilastolliset mallit ja testaus 4 op 
voidaan korvata muilla tilastotieteen kursseilla merkinnän hyväksyvän professorin lu-
valla.  
**Aineenopettajan pätevyyttä suorittavan opiskelijan kanssa sovitaan erikseen harjoitte-
lun korvaavasta suorituksesta. 
 
II Suuntautumisvaihtoehdon pakolliset opinnot 20 op* 
5116347  Avoimet GIS-järjestelmät 5 op 
5116331   GIS-mallinnus ja analyysit I 5 op 
5116348   Geoinformatiikan projektityö 5 op  
5116345   Geoinformatiikan kirjallisuus 5 op  
 
III Asiantuntemusta suuntaavat valinnaiset opinnot 15 op  
Opiskelija valitsee suuntautumisensa mukaisia maantieteen tai yhteiskuntamaantieteen 
syventäviä kursseja, jotka tukevat hänen tutkimussuuntaustaan ja opinnäytetyötään. 
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IV Täydentävät valinnaiset opinnot 16 op  
Esimerkiksi valinnaisia geoinformatiikan, maantieteen, yhteiskuntamaantieteen, tilasto-
tieteen, metsätieteen, tietojenkäsittelytieteen opintojaksoja.  
 
Geospatiaalisen analyysin syventävät opinnot (120 op) YTM/ FM 

 
Maantieteen/yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot 104 op 

I Menetelmä-, tutkimustaito- ja työelämäopinnot 69 op 
5116308  Hops 0 op (laaditaan kandiopintojen loppuvaiheessa) 
5116304  Maantieteellinen ajattelu ja tutkimus 5 op  
3622212    Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametriset menetelmät 5 op*  
3622213     Regressiotekniikat 4 op*  
5116311  Tutkielmaseminaari 5 op 

5116312  Pro gradu -tutkielma 40 op 

Työelämään orientoivat opinnot 10 op (valitse harjoittelun lisäksi vähintään 2 op seuraavista) 
5116306  Korkeakouluharjoittelu 8 op** 

5111803  Työelämävalmiudet 2 op, 1130003 Työnhakuvalmennus 3 op, 1130006 Ura-
suunnittelu ja portfolio 3 op, 1130008 Urasuunnitteluryhmä 1 op, 5111804 Mentoroinnilla 
asiantuntijuuteen 2 op, tai muita työelämään orientoivia opintoja 

 
*5010104J Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op ja 3622211 Tilastolliset mallit ja tes-
taus 4 op voidaan korvata muilla tilastotieteen kursseilla merkinnän hyväksyvän profes-
sorin luvalla.  
**Aineenopettajan pätevyyttä suorittavan opiskelijan kanssa sovitaan erikseen harjoitte-
lun korvaavasta suorituksesta. 
 
II Suuntautumisvaihtoehdon valinnaiset opinnot 20 op 

Valitse seuraavista:  
5116340   Johdatus ajankohtaiseen geospatiaaliseen tutkimukseen 3 op 
5116344  Ajankohtainen geospatiaalinen tutkimus 3 op 
5116341   GIS-mallinnus ja analyysit II: väestö, yhteiskunta ja talous 5 op 
3622314   Lineaariset sekamallit 4 op 
3622334   Lineaaristen sekamallien laajennuksia 4 op 
3622234  Monimuuttujamenetelmien johdantokurssi 5 op 
3622328   Regressioanalyysi 1 4 op 
3622329   Regressioanalyysi 2 4 op 
3622321 Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1; 5 op 
3622323 Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2; 4 op 
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3622349 Spatiaalinen tilastotiede 5 op’) 
 
’) Edellytetään 3622321 ja 3622323 Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1 ja 2- kurssien tie-
toja pohjalle. 
 
III Asiantuntemusta suuntaavat valinnaiset opinnot 15 op  
Opiskelija valitsee suuntautumisensa mukaisia maantieteen tai yhteiskuntamaantieteen 
kursseja, jotka tukevat hänen tutkimussuuntaustaan.  
 
IV Täydentävät valinnaiset opinnot 16 op  
Maantieteen, yhteiskuntamaantieteen, tilastotieteen, geoinformatiikan, metsätieteen, 
kansantaloustieteen, tietojenkäsittelytieteen ja ympäristöinformatiikan opintojaksoja. 

2.2.2 Yhteiskuntamaantiede 
 

Tutkintorakenne ja opintokokonaisuuksien sisällöt, yhteiskuntamaantiede 
(YTK 180 op) 
 
Tutkintorakenne (YTK/ YTM) 
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (YTK) 180 op 

 yhteiskuntamaantieteen pääaine 

 geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto 

 
Orientoivat opinnot                                                        
Kieli- ja viestintäopinnot   
Metodiopinnot  
Yhteiskuntamaantieteen opinnot  
(perusopinnot 25 op ja aineopinnot 60 op)   
Sivuaineopinnot                                                                 

6 op 
13 op 
10 op 
85 op 

 
50-65 op 

Opiskelijan on suoritettava vähintään yhden sivuaineen 60 opintopisteen laajuiset ai-
neopinnot tai kahden sivuaineen 25 opintopisteen laajuiset opintokokonaisuudet.  
Muut  opinnot 
- vapaasti valittavia opintoja niin, että 180 op vaatimus täyttyy. 
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Yhteiskuntamaantiede, yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (YTM) 120 op 

Yhteiskuntamaantieteen syventä-
vät opinnot 
    Sisältää pro gradu -tutkielman 
Valinnaisia opintoja                                               

105−120 op 
 

0−15 op 

 
 
Opintojen ohjeellinen kulku 

 
Yhteiskuntamaantiede, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (YTK) 180 op 

1. vuosi 60 op 2. vuosi 60 op 3. vuosi 60 op 
Orientoivat opinnot  
 

  

Maantieteiden ja ympä-
ristöpolitiikan perus-
opinnot 25 op 

Maantieteen aineopin-
toja 30 op 
Tieteellisen ajattelun 
kurssi 5 op  
Modernin Suomen raken-
nemuutokset 5 op 
Kenttä- ja menetelmä-
kurssi 5 op 
Muita aineopintoja 3 x 5 
op 

Maantieteen aineopintoja 
20 op 
Aineopintoja 
Kanditutkielma 10 op 

Kieli- ja viestintäopin-
toja 4-8 op 
ruotsi ja/tai englanti 
  

Kieli- ja viestintäopin-
toja 4-8 op 
ruotsi ja/tai englanti 
  

Kieli- ja viestintä-opintoja 
5 op  
Kirjoitusviestintää 2 op 
Puheviestintää 2 op 
Tiedonhaku 1 op 

Metodiopintoja 5 op 
Tilastollisten menetel-
mien perusteet  

Metodiopintoja 5 op 
Laadullisia menetelmiä  

Sivuaineopintoja  
 

Sivuaineopintoja  
 

Sivuaineopintoja  
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Yhteiskuntamaantiede, yhteiskuntatieteiden maisteri (YTK) 120 op 

4. vuosi 60 op 5. vuosi 60 op 
Yhteiskuntamaantieteen syventäviä 
opintoja  

Yhteiskuntamaantieteen syventäviä opin-
toja  

Hops 0 op 
Maantieteellinen ajattelu ja tutkimus 
5 op 
Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 
5 op 
Laadullisten menetelmien jatkokurssi 
5 op 
Korkeakouluharjoittelu 8 op 
Tutkielmaseminaarin ja pro gradun 
aloittaminen 
Suuntautumisvaihtoehdon pakollisia 
ja/tai valinnaisia opintoja  

Pro gradu -tutkielma 40 op 
Tutkielmaseminaari 5 op 
Työelämään orientoivia opintoja 2 op  
Suuntautumisvaihtoehdon pakollisia ja/tai 
valinnaisia opintoja  
 

 
Opintokokonaisuuksien sisällöt 
Orientoivat opinnot 6 op 

1131000   Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op 

5116001   Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (Hops) 1 op 

5116003   Identiteetit ja työelämäkäytännöt 2 op 

8034004 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 op  
 
Kieli- ja viestintäopinnot 13 op 

8011777   Kirjoitusviestintää maantieteiden ja ympäristöpolitiikan opiskelijoille 2 op 
(vaihtoehtoinen suoritustapa: 8010104) 

8011778   Puheviestintää maantieteiden ja ympäristöpolitiikan opiskelijoille 2 op 
(vaihtoehtoinen suoritustapa: 8010150 ja 8010154)  

8012776   Ruotsia maantieteiden ja ympäristöpolitiikan opiskelijoille 4 op (vaihtoehtoi-
nen suoritustapa: 8010202)  

8013777  English Reading and Study Skills for Geography and Environmental Policy 
and Law 2 op (vaihtoehtoinen suoritustapa: 8010304)  

8013778    English Academic and Professional Communication for Geography and En-
vironmental Policy and Law 2 op (vaihtoehtoinen suoritustapa: 8010306) 

8020020  Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku 1 op 

Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku- sekä puhe- ja kirjoitusviestinnän opin-
tojaksot suoritetaan rinnakkain kandidaatin tutkielman kanssa. 
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Metodiopinnot 10 op 
5010102J  Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op 

5119002   Tilastollisten menetelmien perusteet – täydentävät harjoitukset  
 ympäristöpolitiikan ja maantieteiden opiskelijoille 2 op 

> 5116011    Laadullinen tutkimus maantieteessä ja ympäristöpolitiikassa 5 op  
>  

Yhteiskuntamaantieteen perus- ja aineopinnot 85 op 

5116090  Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot 25 op 

5116112   Maantieteiden perusteet 5 op 

5119117    Ympäristöpolitiikan perusteet 3 op 

5119118    Ympäristöpolitiikan perusteet, harjoitukset 2 op 

5116103    Ihminen ja ympäristö 3 op  
5116105    Kehityskriisi ja globalisaatio 2 op  
5119119   Kansainvälinen ympäristöpolitiikka 3 op  
5116106 Geoinformatiikan ja kartografian perusteet 5 op  

>  
Yhteiskuntamaantieteen aineopinnot 60 op (5116270) 
Pakolliset opinnot 40 op 

5111414 Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op 

5116268 Tieteellisen ajattelun kurssi 5 op  
5119431  Kenttä- ja menetelmä kurssi 5 op 

5116214  Ihmismaantiede, luennot ja temaattinen työ 5 op 

5116257 Ympäristön ja maankäytön suunnittelu 5 op 

5117354  Critical Geography of the European Union 5 op 

5116246  Kandidaatintutkielma, seminaari ja kypsyysnäyte 10 op 

 
Valinnaiset opinnot 20 op 

5116259  Suomalaisen kaupunkiympäristön ajat ja tilat 5 op 

5116242  Maisemamaantiede 5 op  
5116244  Talousmaantiede 5 op 

5116243 Geoinformatiikan jatkokurssi 5 op 

5116245  Kaukokartoitus maankäytön tutkimuksessa 5 op 

5119121  Luonnonvarahallinta 5 op  
5119442  Paikallinen kestävä kehitys 5 op  
5111806  Historia- ja maantieteiden laitoksen erityisopintojakso 1–5 op 
5116205  Systemaattinen luonnonmaantiede 3 op  
5116207  Luonnonmaantieteen kenttäkurssi 2 op 
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5119446 Talouden murrokset kestävään ja vähähiiliseen suuntaan 5 op 

5114118       Borders and the European Union 3 op 

 
Osaamistavoitteet 
Yhteiskuntamaantieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija 

 hallitsee tieteenalansa nykykeskusteluja taustoineen ja kykenee puolustamaan 
tulkintojaan ja analysoimaan muiden tuottamaa tekstiä 

 osaa tiedonhankinnan lisäksi tiedonkäsittelyn, -tuotannon ja -esittämisen pe-
rusteet 

 osaa yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen metodologiset, menetelmälliset ja 
empiiriset perusasiat 

 osaa hyödyntää tieteellisen ajattelun, ryhmätyöskentelyn ja ongelmanratkai-
sun taitoja 

 osaa aluekehityksen ja ympäristön suunnittelun keskeiset lähestymistavat sekä 
tuntee niitä koskevaa tutkimusta ja käytäntöjä 

 osaa kriittisesti pohtia ajankohtaisia tapahtumia sekä niiden maantieteellisiä 
mittakaavoja, riippuvuuksia ja vuorovaikutussuhteita 

 pystyy soveltamaan maantieteellistä tietoa kehittämis- ja suunnittelutehtävissä 
 kykenee työskentelemään maantieteelle ominaisen näkökulmatietoisuuden 

avulla 
 
Sivuaineopinnot 50-65 op 

Muut opinnot: vapaasti valittavia opintoja niin, että 180 op vaatimus täyttyy 

 
Yhteiskuntamaantiede (YTM), tutkintorakenne ja opintokokonaisuuksien sisällöt 

 
Maisteritutkintovaiheessa on mahdollista suorittaa syventävät opinnot: 

 yhteiskuntamaantieteen pääaineessa 

 geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehdossa 

Opiskelija voi hakeutua myös englanninkielisiin maisteriohjelmiin:  
 Border Crossings: Global and Local Societies in Transition ja Environment  

 
Yhteiskuntamaantiede (120 op) 
Yhteiskuntamaantieteessä perehdytään aluekehityksen kysymyksiin, globaaleihin maan-
tieteellisiin prosesseihin ja ympäristöhaasteisiin sekä kansallisesta että kansainvälisestä 
näkökulmasta. Sen sisällä opiskelijat voivat erikoistua valinnaisten opintojen (ks. alla III 
ja IV) ja tutkielmansa kautta joko aluekehittämiseen tai ympäristövaikuttamiseen. Opis-
kelijan on myös mahdollista suunnata asiantuntemustaan kansainvälisiin kysymyksiin ja 
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tehtäviin suorittamalla valinnaiset opintonsa ja kirjoittamalla pro gradu -tutkielmansa 
englannin kielellä. Suuntautumisvaihtoehdon tuottamaa asiantuntemusta vaativia työ-
tehtäviä löytyy useimmiten alue- ja ympäristöhallinnosta, tutkimuslaitoksista sekä yri-
tyksistä ja järjestöistä, joiden toimenkuvassa korostuvat aluekehityksen sekä ympäristö- 
ja yhteiskuntavastuun paikalliset, kansalliset ja globaalit haasteet. Yhteiskuntamaantie-
teen suuntautumisvaihtoehdon valitsevalla opiskelijalla on oltava suoritettuna Ihmis-
maantiede sekä Ympäristön ja maankäytön suunnittelu -opintojaksot aineopinnoissa. 
Suuntautumisvaihtoehdon valinnaisista opinnoista ja sitä edeltävistä opinnoista on so-
vittava aina yliopistonlehtori Ilkka Pyyn ja professori Jarmo Kortelaisen kanssa HOPS:n 
laadinnan yhteydessä. 
 
Osaamistavoitteet 
Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija  

 osaa perehtyä aluekehityksen kysymyksiin, globaaleihin maantieteellisiin 
prosesseihin ja ympäristöhaasteisiin sekä paikallisesta, kansallisesta että kan-
sainvälisestä näkökulmasta 

 osaa hyödyntää tieteellisiä käsitteitä, teorioita ja menetelmiä sekä soveltaa 
niitä yhteiskuntamaantieteen tutkimusteemoihinsa 

 osaa hakeutua opetuksen, tutkimuksen, hallinnon, järjestöjen tai yritysmaail-
man tehtäviin, joissa vaaditaan aluekehittämisen ja ympäristösuunnittelun 
osaamista 

 osaa tuottaa maantieteellistä tietoa ja soveltaa sitä strategisessa suunnittelussa 
ja kehittämistehtävissä 

 ymmärtää yhteiskuntamaantieteen asiantuntijan roolinsa yhteiskunnallisena 
keskustelijana ja vaikuttajana 

 
Yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot 105 op 

I Menetelmä-, tutkimustaito- ja työelämäopinnot 70 op 
5116308  Hops 0 op (laaditaan kandiopintojen loppuvaiheessa) 
5116304  Maantieteellinen ajattelu ja tutkimus 5 op  
5010104J  Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op* 

5116303  Laadullisten menetelmien jatkokurssi 5 op  
5116311  Tutkielmaseminaari 5 op  
5116312  Pro gradu -tutkielma 40 op 

Työelämään orientoivat opinnot 10 op (valitse harjoittelun lisäksi vähintään 2 op seuraavista) 
5116306  Korkeakouluharjoittelu 8 op 

5111803  Työelämävalmiudet 2 op, 1130003 Työnhakuvalmennus 3 op, 1130006 Ura-
suunnittelu ja portfolio 3 op, 1130008 Urasuunnitteluryhmä 1 op, 5111804 
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Mentoroinnilla asiantuntijuuteen 2 op, tai muita työelämään orientoivia 
opintoja 

* Tilastollisten menetelmien jatkokurssi on korvattavissa vastaavan tasoisella tilastotie-
teen kurssilla. 
 
II Pakolliset yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot 20 op  
5116377 Luontopolitiikka yhteiskunnallisena ilmiönä ja tutkimuskohteena 5 op 

5116229  Alueellinen kehittäminen ja suunnittelu 5 op 

5117355  Global Migration: Theories and Practices 5 op 

5117342  Regional Development and Territorial Co-operation in Europe 5 op  
 
III Asiantuntemusta suuntaavat valinnaiset opinnot 15 op  
Valitse seuraavista:  
Yhteiskuntamaantieteen kurssit: 
5116228  Maaseutumaantiede 5 op 
5116378 Feministinen maantiede, luennot & essee 5 op 
5117323 Talousmaantiede, syventävä kirjallisuus 5 op 
5117338  Post-Soviet Russia on the EU’s Border 5 op 
5117332  Critical Geopolitics and Border Theories 5 op 

5117329  European Borders and the ‘European Neighbourhood 5 op 

5117348 Local Mobilization and Community Development in Rural-Urban Context, 
5 op 

5117347 Rural-Urban Socio-Economics and Governance in the European North 5 op 
5117339       Special Seminar: Ethnic conflicts and competition in the post-Soviet border-

lands 5 op 
5117349 Border Politics and Security 

5111806  Historia- ja maantieteiden laitoksen erityisopintojakso 1–5 op 

5116315 Maantieteen syventävien opintojen luentopassi 1−5 op  
Yhteistyökurssit muissa oppiaineissa: 
5311717 Environmental and Social Impact Assessment 5 op 
5119168 Ympäristö, teknologia ja yhteiskunta muutoksessa 5 op 
5119171 Yhteiskuntatieteellisen eläintutkimuksen nykysuuntaukset 5 op 

5119170  Paikallisuus, muutos ja ympäristö 5 op 

5119174 Environmental collaboration and conflict resolution 5 op 
5111818 Näkökulmia viestinnän tutkimukseen ja ammattikäytäntöihin 5 op 
5111817 Projekti- ja taloushallinta 5 op 
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IV Täydentävät valinnaiset opinnot 15 op  
Opiskelija valitsee maantieteen tai lähitieteiden oppiaineen syventävien opintojen tar-
jonnasta mielekkään kokonaisuuden, valinnaisista opinnoista neuvotellaan aina suun-
tautumisvaihtoehdosta vastaavan professorin ja Hops-ohjaajan kanssa. 

 
Geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto (120 op)  
Geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto on tarjolla maantieteen (FM) ja yhteiskunta-
maantieteen (YTM) pääaineopiskelijoille. Tarkempi esittely löytyy maantieteen maisteri-
vaiheen kuvauksista. 

 
Border Crossings: Global and Local Societies in Transition ja Environment (120 cp) 
Yhteiskuntamaantiede, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka -pääaineilla on yhteinen eng-
lanninkielinen maisteriohjelma: Border Crossings: Global and Local Societes in Transi-
tion. Maisteriohjelman tavoitetutkinto on kaikissa pääaineissa Master’s Degree in Social 
Sciences (MSocSc).   
 
Hakeminen/siirtyminen Border Crossings -ohjelmaan 
Hakukohteisiin ”Yhteiskuntatieteet, Joensuu” sekä ”Maantiede ja ympäristöpolitiikka, 
Joensuu” (ent. ”Maantiede ja ympäristö”) valitut opiskelijat voivat kandidaatin tutkin-
non suoritettuaan valita maisterin tutkintoon pääaineensa, tavoitetutkintonsa ja tutkin-
torakenteensa englanninkieliseen maisteriohjelmaan. Hakeminen tapahtuu vapaamuo-
toisella hakemuksella, jossa opiskelijan tulee ilmoittaa myös pääaine, johon siirtyy. 
Opinto-oikeuden muutos voi edellyttää täydentäviä opintoja. Opinto-oikeuden vaihta-
minen edellyttää luopumista edeltävästä maisterin opinto-oikeudesta. Opinto-oikeuden 
vaihtaminen ei ole sidottu tiettyyn ajankohtaan. Kansainvälisessä maisteriohjelmassa 
opiskelu tapahtuu englanninkielellä.  
 
Border Crossings -ohjelman esittely ja tutkintorakenne 

Due to global transformations of modes of production, labour markets, lifestyles, welfare, 
environment and government, existing societies and their borders have become porous: 
socio-economic transactions, negotiations, and migrations involve crossing both physical 
and non-physical borders more than ever for various reasons. At the same time, other 
borders have become both leaky and re-organised: there exist novel arrangements of cul-
tures, of living together, of organising communal life, and of governing change. In such 
situations, border regions stand as a nodal point of life, study and research.  Border Cross-
ings engages with such realities: students learn the key aspects of global transformation 
and its effects on governments and citizens, their well-being and societal life.  
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Module I Compulsory studies (20 credit points): 
1131001  Individual Study Plan (1 cp) 
5526101  Introduction to studies (0 cp) 
5526102a  Trends in Theoretical Thinking, lectures (3 cp) 
5526102b  Trends in Theoretical Thinking, examination (2 cp) 
5526103a  Methodological Approaches in the Social Sciences, lectures (3 cp) 
5526103b  Methodological Approaches in the Social Sciences, examination (2 cp) 
5526104a  Research Colloquium – autumn (2,5 cp)  
5526104b  Research Colloquium – spring (2,5 cp)  
Students must complete a minimum of 4 cp from the following: 
8010062 English Academic Writing (3 cp)  
8020300 Information Skills & Sources in Social Sciences for International Studies (1 
cp) 
8031003 University Study Skills (1 cp) 
8031004  University Computing Skills – lectures (1 cp) 
8031005  University Computing Skills – practices (1 cp) 
 
Module II Advanced studies (40 credit points) 
II Human Geography Major-specific studies (40 credit points) 
Compulsory Studies (20 cp) 
5114101a  Seminar on the Finnish-Russian Borderland (5 cp) 
5117329  European Borders Nation-building, Integration and the EU’s Eastern Neigh-
bourhood (5 cp) 
5117332  Critical Geopolitics and Border Theories (5 cp) 
5117355  Global Migration: Theories and Practices (5 cp) 
Students must choose 20 cp from the following courses: 
5114101b  Seminar on the Finnish-Russian Borderland (5 cp) 
5114107  Territorial Border Conflicts: geopolitics, military geography I (2 cp) 
5114108  Territorial Border Conflicts: geopolitics, military geography II (3 cp) 
5117348  Local Mobilisation and Community Development in a Rural-Urban Context 

(5 cp) 
5117339  Special Seminar: Ethnic conflicts and competition in the post-Soviet border-

lands (5 cp) 
5117342  Regional Development and Territorial Co-operation in Europe 5 op 

5117347  Rural-Urban Socioeconomics and Governance in the European North (5 cp)  
5117335  Rural-Urban Socioeconomics and Governance in the European North, litera-

ture (3 cp) 
5117338  Post-Soviet Russia on the EU’s Border 5 op 
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5117349 Border Politics and Security (5 cp) 
 
B. Sociology/ Social and Public Policy Major-specific studies (40 credit points) 
Please refer to the descriptions provided by the department of Social Sciences 

 
III Elective studies (20 credit points) 
Students must choose 20 cp from the following or other courses available at the university (in 
consultation with one’s supervisor): 
5111595  History of Colonisation and Decolonisation in (Central) (5 cp) 
5111596  History of Globalisation, literature examination (5 cp) 
5112454  History of the Baltic Sea Region (5 cp) 
5114102  History of Autonomous Finland (1809-1917), literature examinations (2-10 

cp) 
5114103  History of Independent Finland (1917-), literature examinations (2-10 cp) 
5114104  History of Russia and Soviet Union: History of Russia under the Romanovs 

(2 cp) 
5114119  Economic Development of Border Regions on the Finnish-Russian Border, 

lectures (3 cp)  
5114191  Economic Development of Border Regions on the Finnish-Russian Border, 

essay (2 cp) 
5119154  Theories and methods for social studies of environmental issues (5 cp) 
5116306 Practical Training (8 cp) 
5526106  Other Specialised Studies (1-5 cp) 
 
IV Master’s Thesis (40 credit points) 
5116312  Master’s Thesis (40 cp) 
5116241  Maturity Test (0 cp) 
 
Maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot  
5116500  maantieteen syventävät opinnot 
5116600  maantieteen syventävät opinnot, aineenopettaja 

5118120 maantieteen syventävät opinnot, aineenopettaja, geoinformatiikan suuntautumis-
vaihtoehto 

5116520 maantieteen syventävät opinnot, aineenopettaja, luonnon- ja ympäristömaantieteen 
suuntautumisvaihtoehto 

5116510 maantieteen syventävät opinnot, luonnon- ja ympäristömaantieteen suuntautumis-
vaihtoehto  

5116700  yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot  
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5118100  maantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto 

5118110 maantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto, geospa-
tiaalisen analyysin linja 

5118200     yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihto-
ehto 

5118210 yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan suuntautumisvaihto-
ehto, geospatiaalisen analyysin linja 

5118600  maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot (arkistoala) 
 
5116308  Hops 0 op 

5116304 Maantieteellinen ajattelu ja tutkimus 5 op  
5116303  Laadullisten menetelmien jatkokurssi 5 op  
5116306  Korkeakouluharjoittelu 8 op  
5116311 Tutkielmaseminaari 5 op 

5116312  Pro gradu -tutkielma 40 op 

 
5116348 Geoinformatiikan projektityö 5 op 

5116347  Avoimet GIS-järjestelmät 5 op 

5116331  GIS-mallinnus ja analyysit I 5 op 

5116341 GIS-mallinnus ja analyysit II: väestö, yhteiskunta ja talous 5 op 

5116342  Geoinformatiikan haasteet työelämässä ja tutkimuksessa 5 op  
5116333  Geoinformatiikan erikoisteemat 1−7 op 

5116345     Geoinformatiikan kirjallisuus 5 op 

5116356 Pohjoisen luonnon tutkimusmenetelmät, kirjallisuus 3 op  
5116357  Pohjoisen luonnon tutkimusmenetelmät 7 op 

5116337  Paikkatietosovellukset kouluopetuksessa 5 op 

5116340  Johdatus ajankohtaiseen geospatiaaliseen tutkimukseen 3 op 

5116344 Ajankohtainen geospatiaalinen tutkimus 3 op 
5116360 Kaukokartoitus ympäristömuutosten tutkimuksessa 5 op 
 
5116229  Alueellinen kehittäminen ja suunnittelu 5 op 

5116377 Luontopolitiikka yhteiskunnallisena ilmiönä ja tutkimuskohteena 5 op 

5116228 Maaseutumaantiede 5 op 

5116358  Suomen muuttuva luonnonsuojelupolitiikka 5 op 

5116359  Luonnonmaantieteen kirjatentti 5 op 

5116355  Pohjoisen luonnon systeemit 5 op 

5116378  Feministinen maantiede, luennot & essee 5 op 

5117323     Talousmaantiede, syventävä kirjallisuus 5 op 
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5116315  Maantieteen syventävien opintojen luentopassi 1−5 op 

 
5117342  Regional Development and Territorial Co-operation in Europe 5 op  

5117347 Rural-Urban Socioeconomics and Governance in the European North 5 op 

5117335     Rural-Urban Socioeconomics and Governance in the European North, litera-
ture 3 op 

5117348  Local Mobilization and Community Development in Rural-Urban Context  
 5 op 

5117332  Critical Geopolitics and Border Theories 5 op 

5117355  Global Migration: Theories and Practices 5 op 

5117338  Post-Soviet Russia on the EU’s Border 5 op 
5117339  Special Seminar: Ethnic conflicts and competition in the post-Soviet 

borderlands 5 op 

5117329  European Borders and the ‘European Neighbourhood’ 5 op 

5117349 Border Politics and Security 5 op 

 
Yhteistyökurssit ympäristöpolitiikassa: 
5119168 Ympäristö, teknologia ja yhteiskunta muutoksessa 5 op 
5119170  Paikallisuus, muutos ja ympäristö 5 op 

 
Yhteistyökurssit Hima: 
5116361 Opetusta, oppimista ja didaktiikkaa 5 op 
5111817 Projekti- ja taloushallinta 5 op 

5111818 Näkökulmia viestinnän tutkimukseen ja ammattikäytäntöihin 5 op  

5111803  Työelämävalmiudet 2 op 

5111804  Mentoroinnilla asiantuntijuuteen 2 op 

5111806  Historia- ja maantieteiden laitoksen erityisopintojakso 1–5 op 

2.3 YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 
 
Ympäristöpolitiikka tarjoaa oppiaineena laaja-alaista yhteiskuntatieteellistä osaamista 
ympäristöalan ja kestävän kehityksen tehtäviin. Tarkastelun kohteita ovat talouden ja 
ympäristön suhde, ilmastopolitiikka, teknologisen muutoksen ja luonnonvarojen käytön 
kestävyys, yhdyskuntien ekologinen ja sosiaalinen kestävyys, sekä ympäristöohjaus ja 
konfliktien käsittely. Nykymaailmassa nämä tehtävät edellyttävät monitieteistä tietoa ja 
ymmärtämystä yhteiskunnasta, politiikasta ja taloudesta. Tarvitaan myös suunnittelu- ja 
päätöksentekoprosessien ja ympäristöohjauksen hallintaa monilla eri tasoilla paikallis-
yhteisöistä Euroopan Unioniin sekä muihin kansainvälisiin organisaatioihin. 
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Ympäristöpolitiikka koostuu monista eri toimista, joiden tavoitteena on ihmisten, yhdys-
kuntien ja talouden ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. Ympäristöpolitiikka voidaan 
määritellä erilaisten yhteiskunnallisten tai markkinaehtoisten toimien kokonaisuudeksi, 
jonka avulla pyritään ratkaisemaan ihmisen ja luonnon välisen vuorovaikutussuhteen 
mahdollisuuksia ja haasteita. Ympäristöpolitiikkaa harjoittavat monet toimijat kuten jul-
kinen valta, yritykset, kansalaisjärjestöt, kuluttajat, kansalaiset, media ja kansainväliset 
organisaatiot. 
 
Ympäristöpolitiikan pääaineesta valmistuneet toimivat erilaisissa asiantuntija-, johtamis-
, valmistelu- ja koordinointitehtävissä julkishallinnossa, yrityksissä ja järjestöissä sekä 
kansainvälisissä organisaatioissa. Myös tutkimustehtävät yliopistoissa ja tutkimuslaitok-
sissa työllistävät laajasti. 
 
Ympäristöpolitiikan opiskelijat suorittavat kandidaattivaiheessa yhteiskuntatieteiden 
kandidaatin tutkinnon (YTK) pääaineenaan ympäristöpolitiikka. Maisterivaiheessa he 
suorittavat yhteiskuntatieteen maisterin tutkinnon (YTM). Opiskelija voi myös suorittaa 
maisteriopintonsa englanninkielisessä maisteriohjelmassa. Ympäristöpolitiikka ja ympä-
ristöoikeus pääaineilla on yhteinen Master's Degree Programme Environment, Natural Re-
sources and Climate Change in Environmental Policy and Law ks. oppaassa jäljempänä. 
 
Ympäristöpolitiikan opiskelija voi vapaasti valita sivuaineensa, mutta yhdeksi sivuai-
neeksi suositellaan erityisesti ympäristöoikeutta. Muita ympäristöpolitiikan sivuaineiksi 
soveltuvia ovat esimerkiksi maantieteet, biotieteet, metsätiede, ympäristötiede ja eri yh-
teiskuntatieteet. Kansainvälisistä tehtävistä kiinnostuneille valinnaisiksi opinnoiksi sopi-
vat kielikeskuksen tarjoamat kielten opinnot. Omaa kielitaitoaan ja kansainvälistymis-
valmiuksiaan voi parantaa myös hakeutumalla vaihto-opiskeluun ulkomaille ja suoritta-
malla harjoittelunsa tai lopputyönsä kansainvälisissä organisaatioissa tai tutkimushank-
keissa.  
 
Maantiede ja ympäristöpolitiikka -hakukohteen opiskelijoiden valikoituminen pääai-
neisiin 
Vuosina 2016–2018 Maantiede ja ympäristöpolitiikka -hakukohteeseen hyväksytyt valit-
sevat pääaineensa ja samalla tavoitetutkintonsa viimeistään kandidaattityön yhtey-
dessä. Siihen saakka opintorekisterissä pääaineena on Maantiede ja ympäristöpolitiikka, 
ja tavoitetutkintona yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (YTK). Aineenopettajiksi 
aikovat voivat tehdä valintansa jo ensimmäisen syksyn aikana.  
Valittavissa olevat pääaineet (suluissa tavoitetutkinnot) ovat: 
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 maantiede (LuK, FM)  
 yhteiskuntamaantiede (YTK, YTM) 
 ympäristöpolitiikka (YTK, YTM) 

Suuntautumisvaihtoehtoja ja eri ammatteihin johtavia opintopolkuja käydään tarkem-
min läpi ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opintojaksoilla Yliopisto-opinnot käyntiin, 

Hops sekä Identiteetit ja työelämäkäytännöt. Lisäksi opiskelijat voivat henkilökohtaisesti 
keskustella valinnoistaan amanuenssin kanssa. 

 
Maantiede ja ympäristöpolitiikka, ensimmäisen vuoden opinnot 

Maantiede ja ympäristöpolitiikka -hakukohteesta valittujen opiskelijoiden ensimmäisen 
vuoden opinnot ovat yhteisiä ja pakollisia kaikille hakukohteen opiskelijoille. Ensimmäi-
sen vuoden opinnot on esitelty myös maantieteen oppiaineen yhteydessä. 
 

Opiskelijoiden tulee suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna seuraavat opinnot:  
5116112  Maantieteiden perusteet 5 op  
5119117  Ympäristöpolitiikan perusteet 3 op 

5119118  Ympäristöpolitiikan perusteet, harjoitukset 2 op 

5116107    Ihminen ja ympäristö 5 op  
5116105  Kehityskriisi ja globalisaatio 2 op  
5119119  Kansainvälinen ympäristöpolitiikka 3 op  
5116106    Geoinformatiikan ja kartografian perusteet 5 op 

 
Lisäksi suositellaan, että opiskelijat suorittavat seuraavat opintojaksot:  
Orientoivat opinnot 6 op 

1131000  Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op 

5116001  Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (Hops) 1 op 

5116003  Identiteetit ja työelämäkäytännöt 2 op 

8034004 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 op 

Kieliopintoja 4-8 op (joko ruotsi ja/ tai englanti) 
8012776 Ruotsia maantieteiden ja ympäristöpolitiikan opiskelijoille 4 op 

8010304   English Reading Skills for Geography and Environmental Policy 2 op  
8010306   English Academic and Professional Communication for Geography and En-

vironmental Policy 2 op  
Lisäksi opiskelijoille suositellaan sivuaineiden opiskelua vähintään 20 opintopisteen ver-
ran.  
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HOPS-työskentely 

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opintojen suoritusjärjestys (ensimmäisen lukuvuo-
den HOPS-runko) on ohjeistettu opinto-oppaassa voimassaolevan tutkintorakenteen 
mukaisesti. Tutkintorakenteeseen sisältyvät opinnot on listattu sekä paperisessa opinto-
oppaassa, että sähköisesti WebOodissa. Opiskelijat käyvät opintokeskustelun amanuens-
sin kanssa ensimmäisen vuoden kevätlukukaudella. Viimeistään toisen vuoden aikana 
opiskelijat laativat itselleen opintosuunnitelman YTK-tutkinnon opinnoista WebOodin 
OodiHOPS-työkalulla.  
 
Maisterivaiheen opinnoistaan opiskelijat laativat HOPS-suunnitelman WebOodissa kan-
didaattiopintojen loppuvaiheessa, ennen maisterivaiheen aloittamista. Maisterivaiheen 
Hops-keskustelu tulee käydä pääaineen mukaisesti gradua ohjaavan professorin kanssa. 

 
Tutkintorakenteet 
 
Ympäristöpolitiikka, yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (YTK) 180 op 

Orientoivat opinnot                                                   
Kieli- ja viestintäopinnot    

Metodiopinnot  

Ympäristöpolitiikan opinnot  

-perusopinnot 25 op ja aineopinnot 60 op  
Sivuaineopinnot                                           

 6 op 

13 op 

10 op 

85 op 

 
50-65 op 

Opiskelijan on suoritettava vähintään yhden sivuaineen 60 opintopisteen laajuiset 
aineopinnot tai kahden sivuaineen 25 opintopisteen laajuiset opintokokonaisuudet. 
Muut  opinnot: 
- vapaasti valittavia opintoja niin, että 180 op vaatimus täyttyy. 

 
Ympäristöpolitiikka, yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (YTM) 120 op 

Ympäristöpolitiikan syventävät opinnot (sis. 
pro gradu -tutkielman) 
Valinnaisia opintoja     

105 op 

15 op 

 
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (YTK), 180 op 

Ympäristöpolitiikan opiskelijat suorittavat kandidaattivaiheessa yhteiskuntatieteiden 
kandidaatin tutkinnon (YTK) pääaineenaan ympäristöpolitiikka. Kandidaatin tutkinnon 
laajuus on 180 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on kolme vuotta.   
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Koulutus antaa valmiudet:  
1) tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin 

2) tunnistaa ympäristömuutosten taustalla olevia yhteiskunnallisia rakenteita ja 
prosesseja 

3) ratkaisujen etsimiseen käytännön ympäristökysymyksiin 

4) ympäristöalan kehityksen seuraamiseen 

5) ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen ja jatkuvaan oppimiseen 

 
Mikäli opiskelija suorittaa sivuaineenaan ympäristöoikeuden opintoja, saa hän valmiuk-
sia myös 

6) oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviin ympäristöalan tehtäviin ja tällais-
ten tehtävien vaatimien erityistietojen hankkimiseen 

7) perusteltujen oikeudellisten ratkaisujen tekemiseen 

 
Opintojen ohjeellinen kulku 

Ympäristöpolitiikka, yhteiskuntatieteiden kandidaatti 180 op 

1. vuosi 60 op 2. vuosi 60 op 3. vuosi 60 op 

Orientoivat opinnot    

Maantieteiden ja 
ympäristöpolitiikan 
perusopinnot 25 op 

Ympäristöpolitiikan aine-
opintoja 30 op 

Tieteellisen ajattelun kurssi 5 
op  
Modernin Suomen rakenne-
muutokset 5 op 

Kenttä- ja menetelmäkurssi 5 
op 

Muita aineopintoja  

Ympäristöpolitiikan aine-
opintoja 20 op 

Aineopintoja  
Kanditutkielma 10 op 

Kieli- ja viestintä-
opintoja 4-8 op  

ruotsi ja/tai englanti 
 

Kieli- ja viestintäopintoja 4-
8 op 

ruotsi ja/tai englanti 
 

Kieli- ja viestintä-opintoja 
5 op  

Kirjoitusviestintää 2 op 

Puheviestintää 2 op 

Tiedonhaku 1 op 

Metodiopinnot 5 op 

Tilastollisten mene-
telmien perusteet  

Metodiopintoja 5 op 

Laadullisia menetelmiä  
Sivuaineopintoja 

 

Sivuaineopintoja  
 

Sivuaineopintoja 
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Yhteiskuntatieteiden maisteri 120 op 

4. vuosi 60 op 5. vuosi 60 op 

Ympäristöpolitiikan syventäviä opintoja  
> Hops 0 op 

> Ympäristöpoliittinen ajattelu 5 op 

> Laadulliset/ tilastolliset jatkokurssi 5 op 

> Ympäristöpolitiikan teoriat 5 op 

> Paikallisuus, muutos, ympäristö 5 op 

> Ympäristö, teknologia 5 op 

> Community Relations 3 op 

> Osallistuminen ja ymp.vaikuttamisen kirjalli-
suus 3 op  
Korkeakouluharjoittelu 8 op 

Tutkielmaseminaarin aloittaminen keväällä 

Valinnaisia opintoja  

Ympäristöpolitiikan syventäviä 
opintoja  
Tutkielmaseminaari 5 op 

Työelämäopinnot 2 op 

> Environmental Policy Instruments 5 
op 

Pro gradu -tutkielma 40 op 

Valinnaisia opintoja  

 
Tutkintorakenne, YTK-tutkinto 180 op  
 
Orientoivat opinnot 6 op 

1131000   Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op 

5116001   Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (Hops) 1 op 

5116003   Identiteetit ja työelämäkäytännöt 2 op 

8034004 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 op 

 
Kieli- ja viestintäopinnot 13 op 

8011777   Kirjoitusviestintää maantieteiden ja ympäristöpolitiikan opiskelijoille 2 op 
(vaihtoehtoinen suoritustapa: 8010104) 

8011778   Puheviestintää maantieteiden ja ympäristöpolitiikan opiskelijoille 2 op 
(vaihtoehtoinen suoritustapa: 8010150 ja 8010154)  

8012776   Ruotsia maantieteiden ja ympäristöpolitiikan opiskelijoille 4 op (vaihtoehtoi-
nen suoritustapa: 8010202)  

8013777  English Reading and Study Skills for Geography and Environmental Policy 
and Law 2 op (vaihtoehtoinen suoritustapa: 8010304)  

8013778    English Academic and Professional Communication for Geography and En-
vironmental Policy and Law 2 op (vaihtoehtoinen suoritustapa: 8010306) 

8020020  Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku 1 op 
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Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku- sekä puhe- ja kirjoitusviestinnän opin-
tojaksot suoritetaan rinnakkain kandidaatin tutkielman kanssa. 
 
Metodiopinnot 10 op 

5010102J  Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op 

5119002   Tilastollisten menetelmien perusteet – täydentävät harjoitukset  
 ympäristöpolitiikan ja maantieteiden opiskelijoille 2 op 

5116011    Laadullinen tutkimus maantieteessä ja ympäristöpolitiikassa 5 op  
 
Ympäristöpolitiikan perus- ja aineopinnot 70 op 

5116090  Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot 25 op 

5116112   Maantieteen perusteet 5 op 

5119117   Ympäristöpolitiikan perusteet 3 op 

5119118   Ympäristöpolitiikan perusteet, harjoitukset 2 op 

5116107    Ihminen ja ympäristö 5 op  

5116105   Kehityskriisi ja globalisaatio 2 op  

5119119   Kansainvälinen ympäristöpolitiikka 3 op  
5116106   Geoinformatiikan ja kartografian perusteet 5 op  
 
5119101  Ympäristöpolitiikan aineopinnot 60 op 

I Pakolliset opinnot 45 op 

5111414  Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op  
5116268 Tieteellisen ajattelun kurssi 5 op 

5119431  Kenttä- ja menetelmäkurssi 5 op  
5119121  Luonnonvarahallinta 5 op  
5119120  Ympäristöpolitiikan kirjatentti 5 op  
5119442  Paikallinen kestävä kehitys 5 op  
5119446 Talouden murrokset kestävään ja vähähiiliseen suuntaan 5 op 

5119250  Kandidaatintutkielma, seminaari ja kypsyysnäyte 10 op  
 
II Valinnaiset opinnot 15 op 

Valitse kolme opintojaksoa seuraavista 

5119145  Ihminen ja eläin 5 op  
5119443  Ympäristöpolitiikka eurooppalaisella ja globaalilla tasolla 5 op  
5116257   Ympäristön ja maankäytön suunnittelu, luennot ja seminaari 5 op 

5117354 Critical Geography of the European Union 5 op 

5116259 Suomalaisen kaupunkiympäristön ajat ja tilat 5 op 

5119444  Ympäristöpolitiikan aineopintojen luentopassi 2-5 op 

5119445  Ympäristöpolitiikan erityisteemat 1-5 op 
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5111806  Historia- ja maantieteiden laitoksen erityisopintojakso 1–5 op 
 
Osaamistavoitteet 
Aineopinnot suoritettuaan opiskelija: 

 hallitsee tieteenalansa nykykeskusteluja taustoineen  
 osaa tiedonhankinnan lisäksi tiedonkäsittelyn, -tuotannon ja -esittämisen pe-

rusteet 

 ymmärtää ympäristöpolitiikan keskeiset lähestymistavat sekä tuntee niitä 
koskevaa keskeisintä tutkimusta ja tutkimuksen käytäntöjä 

 hallitsee yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen metodologiset, menetelmälliset 
ja empiiriset perusasiat 

 osaa hyödyntää tieteellisen ajattelun, ryhmätyöskentelyn ja ongelmanratkai-
sun taitoja 

 kykenee pohtimaan kriittisesti ajankohtaisia ympäristöpolitiikan kannalta 
merkittäviä tapahtumia ja niiden vuorovaikutusta muiden yhteiskunnallis-
ten, taloudellisten ja poliittisten tapahtumien kanssa 

 osaa soveltaa ympäristöpoliittista tietoa hallinnon, yksityisen sektorin sekä 
kansalaisjärjestöjen tarjoamissa tehtävissä niin kotimaassa kuin kansainväli-
sesti.  

 
Sivuaineopinnot 50-65 op 

Muut opinnot: vapaasti valittavia opintoja niin, että 180 op vaatimus täyttyy 

 
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (YTM), 120 op  
(ympäristöpolitiikka) 
Maisterivaiheessa opiskelijoiden pääaineena on ympäristöpolitiikka, ja opiskelija suorit-
taa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä.  
 
Koulutus antaa valmiudet: 

1) yhteiskuntatieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen 

2) tunnistaa ympäristömuutosten taustalla olevia yhteiskunnallisia rakenteita ja 
prosesseja 

3) ratkaisujen etsimiseen eritasoisiin ympäristökysymyksiin 

4) informaation hankintaan ja hallintaan sekä uuden tiedon tuottamiseen ja hyö-
dyntämiseen 

5) toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä 

6) tieteelliseen jatkokoulutukseen 
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Osaamistavoitteet 
Ympäristöpolitiikan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija  

 osaa perehtyä itsenäisesti ympäristö-, ilmasto- ja luonnonvarapoliittisiin eri-
tyiskysymyksiin sekä ympäristöhallintaan liittyviin prosesseihin ja sopimuk-
siin paikalliselta maailmanlaajuiselle tasolle 

 osaa yhdistää ympäristöhaasteisiin liittyvää tietoa paikallisista, kansallisista 
ja kansainvälisistä lähteistä ja tunnistaa tästä tiedosta ympäristökysymysten 
kannalta oleellisia näkökulmia 

 osaa hyödyntää tieteellisiä käsitteitä, teorioita ja menetelmiä sekä soveltaa 
niitä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen teemoihin 

 osaa hakeutua opetuksen, tutkimuksen, hallinnon, järjestöjen tai yritysmaail-
man tehtäviin, joissa vaaditaan ympäristöpoliittista osaamista sekä ympäris-
tön ja yhteiskunnan suhteen muutoksen ymmärtämistä 

 osaa tuottaa ympäristöpoliittista tietoa, soveltaa sitä strategisessa suunnitte-
lussa ja kehittämistehtävissä sekä laatia ympäristöpolitiikan kannalta merki-
tyksellisiä raportteja 

 ymmärtää yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen merkityksen sekä 
ympäristöpolitiikan asiantuntijan roolinsa yhteiskunnallisena keskustelijana 
ja vaikuttajana 

 
Maisterin tutkinnon sivuaineopinnot  
Valinnaisten opintojen koostumus on opiskelijan vapaasti päätettävissä. Opiskelija voi 
laajentaa kandidaatin tutkintoon sisältyneitä sivuaineen opintoja tai valita kokonaan uu-
den sivuaineen. Valinnaiset opinnot voidaan koostaa joko opiskelijan ammattiorientaa-
tion mukaan taikka tukemaan tieteellisten jatko-opintojen aloittamista.  
 
YTM, pääaine ympäristöpolitiikka 120 op  
Pääaineen syventävät opinnot 105 op (5119500) 
 
I Menetelmä-, tutkimustaito- ja työelämäopinnot 65 op 
5119204  Hops 0 op (laaditaan kandiopintojen loppuvaiheessa) 
5119172 Ympäristöpoliittinen ajattelu 5 op 

Valitse menetelmäkursseista toinen: 
5116303  Laadullisten menetelmien jatkokurssi 5 op 

5010104J Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op 

Työelämään orientoivat opinnot 10 op (valitse harjoittelun lisäksi vähintään 2 op seuraavista) 
5116306  Korkeakouluharjoittelu 8 op 
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5111803  Työelämävalmiudet 2 op, 1130003 Työnhakuvalmennus 3 op, 1130006 Ura-
suunnittelu ja portfolio 3 op, 1130008 Urasuunnitteluryhmä 1 op, 5111804 
Mentoroinnilla asiantuntijuuteen 2 op tai muita työelämään orientoivia opin-
toja 

5119231  Pro gradu -seminaari 5 op 

5119240  Pro gradu -tutkielma 40 op 

II Pakolliset ympäristöpolitiikan syventävät opinnot 23 op  
5119202 Ympäristöpolitiikan teoriat 5 op 

5119168  Ympäristö, teknologia ja yhteiskunta muutoksessa 5 op 

5119170  Paikallisuus, muutos ja ympäristö 5 op  

5119175 Environmental Policy Instruments and Natural Resources Governance 5 op 

5119156  Community Relations and Conflict Mediation in Natural Resources Manage-
ment 3 op 

 
III Asiantuntemusta suuntaavat valinnaiset opinnot 17 op  
Valitse seuraavista: 
5119176       Contemporary issues in environmental policy 5 op 
5119154      Theories and methods for social studies of environmental issues 5 op 
5119173 Osallistuminen ja sosiaalisten vaikutusten arviointi ympäristöpolitiikassa, 

kirjallisuus 3 op 
5119174      Environmental collaboration and conflict resolution 5 op 
5119169      Voluntary schemes for sustainability in the extraction of natural resources 5 

op 
5119155      Natural Resource Governance 5 op 
5119162      Mining, environment and society I 5 op  
5119163      Mining, environment and society II 5 p   
5119164      Food and society I 5 op  
5119165      Food and society II 5 op  
5119171      Yhteiskuntatieteellisen eläintutkimuksen nykysuuntaukset 5 op 
5119212      Ympäristöpolitiikan syventävien opintojen luentopassi 2-5 op 
 
Yhteistyökurssit muissa oppiaineissa 

Maantiede 

5116377 Luontopolitiikka yhteiskunnallisena ilmiönä ja tutkimuskohteena 5 op 

5116358 Suomen muuttuva luonnonsuojelupolitiikka 5 op 

5117347 Rural-Urban Socioeconomics and Governance in the European North 5 op 

5117335     Rural-Urban Socioeconomics and Governance in the European North, litera-
ture 3 op 
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Ympäristöoikeus 
5311717  Environmental and Social Impact Assessment 5 op 

5311721  Climate Change Law and Policy 5 op 

5319109 Global Environmental Politics 5 op 

 
Metsäpolitiikka  
3513150 Yhteistoiminnallinen metsien käytön hallinta/ Co-management of natural 

resources 5op (2016 ja 2018)  
3513151 Kansainvälinen metsien hallinta ja ympäristöpolitiikka/ International Forest 

Governance and Environmental Policy 5 op (2017 ja 2019)  
Historia 

5111454 Modernin ympäristötietoisuuden ja ympäristöliikkeen historia 5 op  
 
III Täydentävät valinnaiset opinnot 15 op  
Valinnaiset opinnot ovat opiskelijan vapaasti valittavissa. 
 

 
Master's Degree Programme Environment, Natural Resources and Climate Change in 
Environmental Policy and Law 
Ympäristöpolitiikka- ja ympäristöoikeus -pääaineilla on yhteinen englanninkielinen 
maisteriohjelma Master's Degree Programme Environment, Natural Resources and Climate 
Change in Environmental Policy and Law. Maisteriohjelmaa koordinoi UEF Law School. 
Ympäristöpolitiikan opiskeljoiden pääaine on Natural Resources Governance. 
 
Maisteriohjelmaan hakeminen  
Opiskelijat, joilla on opinto-oikeus pääaineessa ympäristöpolitiikka (YTK/YTM) voivat 
vaihtaa pääaineensa, tavoitetutkintonsa ja tutkintorakenteensa englanninkieliseen mais-
teriohjelmaan, jossa pääaineena on Natural Resources Governance. Hakeminen tapahtuu 
opinto-oikeuden muutoshakemuksella. Opinto-oikeuden muutos voi edellyttää täyden-
täviä opintoja. Opinto-oikeuden vaihtaminen edellyttää luopumista edeltävästä opinto-
oikeudesta. Opinto-oikeuden vaihtaminen ei ole sidottu tiettyyn ajankohtaan.   
 
Environmental Policy and Law -ohjelman esittely ja tutkintorakenne 

The Master's Degree Programme in Environmental Policy and Law is a multidiscipli-
nary two-year programme that combines group teaching and independent research with 
the objective of providing participants with professional skills in environmental law and 
policy. The programme consists of advanced study of law and policy in relation to the 
environment, climate change and natural resources. 
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Natural Resources Governance: The scientific background for this major is environmental 
policy, a discipline offering a social scientific perspective to current environmental prob-
lems and their solutions. By choosing this major, you can specialise in global and local 
governance issues and in policy formulation and implementation. Your target degree will 
be Master in Social Sciences (MSocSc). 
 
Environmental Policy and Law: Natural Resource Governance (120 cp) 
Ympäristöpoliikan pääaine: Natural Resource Governance 

Major Studies 100 cp  

Compulsory Studies (25 cp)  
5319105 Introduction to Master’s Degree Studies, Environmental Policy and Law 2 cp  
5311738 Introduction to Environmental Law 5 cp  
5119161 Sustainability and Natural Resources 5 cp  
8015012 Academic Legal Writing 3 cp  
5119175 Environmental Policy Instruments and Natural Resources Governance 5 cp  
5311721 Climate Change Law and Policy 5 cp  

Student has to complete 77 credits (inc. Master’s Thesis) according to the chosen ma-
jor.   

5319102 Major Subject: Natural re-
sources governance (75 cp)  
  
Compulsory (13 cp):  
5119154 Theories and Methods for So-
cial Studies of Environmental Issues 5 
cp  
5119156 Community Relations and 
Conflict Mediation in Natural Re-
sources Management 3 cp  
5119155 Natural Resource Governance 
5 cp  
  
Major-specific studies (choose 22 cp):  
5119157 Community Relations and 
Conflict Mediation in Natural Re-
sources Management, literature 3 cp  
5119176 Contemporary issues in envi-
ronmental policy 5 op  

5319103 Major Subject: Environmental and 
climate change law (75 cp)  
  
Compulsory (25 cp):  
5311093 Public International Law 5 cp  
5311737 European Environmental Law 5 cp  
5311720 International Environmental Law I 5 
cp  
5311105 Public EU Law 5 cp  
5311722 Seminar on International and Euro-
pean Environmental Law 5 cp  
  
Major-specific studies (choose 20 cp):  
5311736 International Environmental Law II 
5 cp  
5311115 International Energy Law and Policy 
5 cp  
5311732 WTO: Environment, Clean Energy 
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5119169 Voluntary Schemes for Sustain-
ability in the Extraction of Natural Re-
sources 5 op  
5119162 Mining, environment and soci-
ety 5 cp  
5119163 Mining, environment and soci-
ety II 5 cp  
5119164 Food and Society I 5 cp  
5119165 Food and Society II 5 op  
5311717 Environmental and Social Im-
pact Assessment 5 cp  
5119174 Environmental Collaboration 
and Conflict resolution 5 op   
5319103 Global Environmental Politics 
5 cp  
3513150 Co-management of natural re-
sources 5op  
3513151 International Forest Govern-
ance and Environmental Policy 5 op  
3622111 Basic statistics in English 5 cp  
5319305 Workshops, conferences, doc-
toral dissertations and other extra-cur-
ricular activities 1-10 cp  
5311009 Law Research Project 1-10 cp*  
Compulsory (40 cp):  
5119242 Master's Thesis, Seminar and 
Maturity Test 40 cp  

and Natural Resources (trade and environ-
ment) 5 cp  
5311731 International Water Law 5 cp  
5319103 Global Environmental Politics 5 cp  
5311014 Seminar on International Dispute 
Settlement 5 cp  
53191111 International Law and Forests 5 cp  
5311114 EU Energy Law and Policy 5 cp  
5311717 Environmental and Social Impact 
Assessment 5 cp  
5311923 Comparative Law 5 cp  
5311642 Intellectual Property Rights in Food 
5 cp  
5311641 EU Food Law 5 cp  
5311654 Food Law and Policy 5 cp  
5311640 Animal Law and Policy 5 cp  
5319110 International Environmental Negoti-
ations: Simulation Exercise 5 cp  
5319305 Workshops, conferences, doctoral 
dissertations and other extra-curricular activ-
ities 1-10 cp  
5311009 Law Research Project 1-10 cp*  
  
Compulsory (30 cp):  
5319112 Master´s Thesis and Maturity Exami-
nation in Environmental Policy and Law (30 
cp)  

Elective Studies (20 cp)  
Students are free to choose the elective studies according to their Personal Study Plan. 
If students complete at least 15 credits in the same subject, those studies will be regis-
tered as "Other Studies" on their degree certificate under the title Minor.  
If students’ major is Natural Resources Governance it is highly recommended that 
students complete 15 or more credits in Environmental and Climate Change Law (and 
vice versa).  
Other suitable combinations for Elective studies:  

 Courses offered by the Law School  

 Courses offered by the Department of Geographical and Historical Studies  
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 Practical Training  

 Courses offered by the Other Faculties or Departments  

 
 
Maisteriohjelmaan hakeminen  
Opiskelijat, joilla on opinto-oikeus pääaineessa ympäristöpolitiikka (YTK/YTM) voivat 
vaihtaa pääaineensa, tavoitetutkintonsa ja tutkintorakenteensa englanninkieliseen mais-
teriohjelmaan, jossa pääaineena on Natural Resources Governance. Hakeminen tapahtuu 
opinto-oikeuden muutoshakemuksella. Opinto-oikeuden muutos voi edellyttää täyden-
täviä opintoja. Opinto-oikeuden vaihtaminen edellyttää luopumista edeltävästä opinto-
oikeudesta. Opinto-oikeuden vaihtaminen ei ole sidottu tiettyyn ajankohtaan.   

2.4 ASIAKIRJAHALLINNAN JA ARKISTOALAN MAISTERIOHJELMA 
 
Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma antaa valmiuden työskennellä moni-
puolisesti asiakirjahallinnan suunnittelu- ja johtotehtävissä niin asiakirjahallinnossa kuin 
kulttuurihistoriallisissa päätearkistoissa. Opiskelija saa tietoa asiakirja- ja arkistoaineis-
tojen ja arkistoinstituutioiden roolista kulttuuriperinnön tuottajina, säilyttäjinä ja välittä-
jinä sekä valmiudet asiakirjatiedon elinkaaren jatkumon suunnitteluun ja ohjaukseen eri-
laisissa organisaatioissa. Keskeisiä sisältöjä lähestytään sekä akateemisen tutkimuksen 
että käytännön asiakirjahallinnan ammattilaisuuden kautta.  
 
Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija 

 tuntee asiakirjahallinnan tutkimus- ja teoriaperinteen perusasiat ja -kysymyk-
set 

 osaa soveltaa asiakirjahallinnan tutkimustietoa käytännön työtehtäviin 

 hallitsee asiakirjahallinnan johto- ja suunnittelutehtävissä vaadittavat tiedot ja 
taidot 

 kykenee tekemään itsenäisesti laajan tieteellisen tutkimuksen ja osallistumaan 
sitä koskevaan keskusteluun 

 omaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen 

 tuntee asiakirjahallinnan työmarkkinat ja niiden tarjoamat mahdollisuudet  
 
Tavoitetutkinto ja sen pääaine määräytyvät suoritetun alemman korkeakoulututkinnon 
mukaan oheisen taulukon mukaisesti: 
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Suoritettu alempi korkeakoulututkinto Suoritettava maisterin tutkinto 

historia-aineen alempi korkeakoulututkinto FM, pääaineena Suomen historia tai 
yleinen historia 

maantieteen alan alempi korkeakoulutut-
kinto 

FM, pääaineena maantiede 

yhteiskuntamaantieteen alempi korkeakoulu-
tutkinto 

YTM, pääaineena yhteiskuntamaan-
tiede 

ympäristöpolitiikan alempi korkeakoulutut-
kinto 

YTM, pääaineena ympäristöpoli-
tiikka 

muu alempi korkeakoulututkinto tai ylempi 
korkeakoulututkinto 

FM, pääaineena Suomen historia* 

 

*poikkeuksen muodostavat ne opiskelijat, jotka ovat jo valmistuneet filosofian maiste-
riksi pääaineenaan Suomen historia. He suorittavat FM-tutkinnon pääaineenaan yleinen 
historia. 
 
Tutkintorakenne 

Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Tutkinto koostuu asiakirjahallinnan ja arkisto-
alan opinnoista ja sivuaineopinnoista. Sivuaineena tulee opiskella määritellyt hallinto-
oikeuden opintojaksot tai vaihtoehtoisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden pe-
rusopinnot. Näiden lisäksi tutkintoon suoritetaan opintojakso Oikeustieteen perusteet ja 
9 opintopistettä vapaavalintaisia opintoja. 
 

Asiakirjahallinnan ja arkistoalan opinnot  
(sis. pro gradu -tutkielman 40 op) 

85 op 

Hallinto-oikeuden sivuainekokonaisuus 25 op 
tai vaihtoehtoisesti  
Informaatio-ja tietoteknologiaoikeuden peruso-
pinnot 

25 op 

Oikeustieteen perusteet 1 op 
Vapaavalintaiset opinnot 9 op 
Yhteensä  120 op 
Täydentäviä opintoja 60 op henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti, ei las-
keta 120 op:een. 

 
Asiakirjahallinnan ja arkistoalan opinnot  
Arkistoalalle suuntautuneet syventävät opinnot (85 op) koostuvat seuraavasti: 

 Arkisto-opinnot (35 op)  
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 Harjoittelu (10 op) 
 Arkistoalalle suuntautunut pro gradu -tutkielma (40 op)  

 
Arkistoalan suuntautumisvaihtoehto, Suomen historia 5113460 

Arkistoalan suuntautumisvaihtoehto, yleinen historia 5113560 

Maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot, arkistoala 5118600 

Ympäristöpolitiikan syventävät opinnot, arkistoala 5119180 

 
Asiakirjahallinnan ja arkistoalan perusteet suositellaan suoritettavaksi opintojen ensim-
mäisenä. Muuten opinnot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. 
5113413  Asiakirjahallinnan ja arkistoalan perusteet 3 op 

5113416  Arkistoteoria ja arkistotieteellinen tutkimus 7 op 
5113414  Asiakirjatiedon käsittely, hallinta ja organisointi 5 op  
5113415  Asiakirjatiedon arvonmääritys ja seulonta 5 op  
5113417  Asiakirjatiedon normiympäristö 5 op  
5113419       Asiakirjahallinnan ja muistiorganisaation johtaminen 5 op 

5113420  Maisteriseminaari, asiakirjahallinta ja arkistoala 5 op  
 
Harjoittelu 

5113409  Arkistoharjoittelu 10 op  
 
Arkistoalalle suuntautunut pro gradu -tutkielma  
5113700  Yleinen historia 40 op  
5113600  Suomen historia 40 op   
5116402  Maantiede ja yhteiskuntamaantiede 40 op 

5119181  Ympäristöpolitiikka 40 op 

 
Sivuaineopinnot 
Ennen sivuaineopintojen aloittamista opiskelijan tulee suorittaa oikeustiedettä sivuai-
neena opiskeleville tarkoitettu opintojakso 5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op 
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5311301 Hallinto-oikeuden perusopinnot (25 op) 
Yleishallinto-oikeus (5311304. 5 op) on pakollinen kaikille hallinto-oikeuden perus- ja 
aineopintoja suorittaville. Koska yleishallinto-oikeuden opintojakso sisältyy yleisiin oi-
keusjärjestysopintoihin, tämän opintokokonaisuuden suorittavat eivät voi sisällyttää 
opintojaksoa enää hallinto-oikeuden perus- tai aineopintoihin. Tällöin opiskelija täy-
dentää hallinto-oikeuden perusopintokokonaisuuden valitsemillaan opintojaksoilla vä-
hintään 25 opintopisteen laajuiseksi. 
 
Pelkästään hallinto-oikeuden perus- tai aineopintoja suorittavat voivat sen sijaan sisäl-
lyttää yleishallinto-oikeuden opintojakson hallinto-oikeuden perus- tai aineopin-
toihinsa. Kandidaatin tutkielma (5311399, 10 op) ei voi sisältyä hallinto-oikeuden perus-
opintoihin.  
 
Muutoin hallinto-oikeuden perusopinnot suositellaan koottavan seuraavista opintojak-
soista: 
 
5311305  Informaatio-oikeus 5 op 

5311306  Maakunta- ja kuntaoikeus 5 op 

5311307  Virkamiesoikeus 5 op 

5311308  Sosiaalioikeus, yleinen osa 5 op 

5311209  Finanssihallinto-oikeus 5 op 

 
5311064 Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden perusopinnot (25 op) 
 
Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden sivuaineopinnot ovat tarkoitetut niille opiskeli-
joille, jotka suuntautuvat tietohallinnon, asiakirjahallinnon ja IT-alan tehtäviin julkishal-
linnossa tai yrityksissä. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös näissä tehtävissä toi-
mivien lisäopinnoiksi ja se on mahdollista suorittaa avoimen yliopiston kautta. 
 
Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden perusopintoihin suoritetaan seuraavat opinnot: 
5311305  Informaatio-oikeus 5 op 

5311317  Digitalisaatio ja oikeus 5 op 

Vapaavalintaiset opinnot (valitse 15 op): 
5311625 Julkiset hankinnat 5 op 

5311627 Immateriaalioikeus 5 op 

5311605  Sopimusoikeus 5 op 

5211632  Law and the Internet 5 op 

5311304  Yleishallinto-oikeus 5 op 
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Vapaavalintaiset opinnot  
Suorita vapaasti valittavia opintoja vähintään 9 opintopistettä. Suositeltavia opintojak-
soja ovat esimerkiksi Johdatus tietojenkäisittelyyn, Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon-
hallinnan perusteet, Arkisto ja kulttuurin rajat sekä Geoinformatiikan ja kartografian 
perusteet. 

2.5 HISTORIA- JA MAANTIETEIDEN LAITOKSEN TARJOAMAT 
SIVUAINEOPINNOT 

2.5.1 Geoinformatiikan opintokokonaisuus 

Geoinformatiikan opintokokonaisuus (25 op) 5118800 

Geoinformatiikan opintokokonaisuus on monitieteinen opintokokonaisuus, jonka tuot-
tavat yhdessä maantiede, metsätieteet, tietojenkäsittelytiede ja tilastotiede.  
 
Geoinformatiikan opintokokonaisuutta suositellaan sivuaineopinnoiksi alasta kiinnostu-
neille opiskelijoille. Erityisen hyvin se sopii geoinformatiikan opintoja tarjoavien yksiköi-
den pääaineopiskelijoiden sivuaineopinnoiksi. Geoinformatiikan opinnot on tarkoitettu 
opiskelijoille, jotka haluavat oppia hyödyntämään paikka- ja aluetietoa sekä oppia sen 
tuottamista, analyysiä ja sovellutuksia. Geoinformatiikkaa tarvitaan esim. maantieteen, 
luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen, hallinnon, logistiikan ja metsätieteiden alalla. 
Useimmat geofysikaaliset ilmiöt ovat paikkaan sidottuja, ja monet suunnittelun alat ku-
ten kaavoitus ja aluesuunnittelu hyödyntävät geoinformatiikkaa. 
 
Monissa yrityksissä tarvitaan geoinformatiikan osaamista sekä tietojenkäsittelytehtä-
vissä että käytännön sovellutuksissa. Geoinformatiikan sisältöjä ja sovellutuksia opete-
taan lähinnä maantieteessä ja metsätieteissä. Tietojenkäsittelytiede tarjoaa osaamista 
paikka- ja aluetiedon käsittelyyn ja tilastotiede antaa teoreettisia perusteita ilmiöiden ja 
prosessien hahmottamiseen. 
 
Geoinformatiikan opinnoissa perehdytään paikka- ja aluetiedon kuvaamiseen ja analy-
sointiin sekä sen tietokoneavusteiseen tuottamiseen ja muokkaamiseen. Opintokokonai-
suuteen kuuluu kaukokartoituksen opintoja sekä perehtymistä alue- ja paikkatiedon 
hyödyntämiseen. Opinnot rakentuvat siten, että kursseista muodostuu kokonaisuus, 
jonka suorittanut hallitsee GIS-tekniikkaa ja ymmärtää ohjelmistojen toiminnan perus-
teita ja maantieteellisiä ja spatiaalisia jakaumia sekä niiden teoreettisia perusteita.  
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija   
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 osaa tehdä paikkatietoa hyödyntävää tutkimusta erilaisilla aineistoilla 

 osaa käyttää useita paikkatieto-ohjelmistoja ja analyysimenetelmiä 

 
Opiskelijan on suoritettava kaksi pakollista kurssia ja loput opintojaksot opiskelija voi 
valita oman kiinnostuksensa mukaan. Opiskelija ei voi sisällyttää samoja opintojaksoja 
useisiin opintokokonaisuuksiin. Merkinnän saadakseen on suoritettava yhteensä 25 op. 
Suoritusmerkinnän opintokokonaisuudesta antaa maantiede. Opintokokonaisuus ar-
vostellaan asteikolla 1−5. Opintoneuvonta ja opintokokonaisuusmerkinnät: Amanuenssi 
Outi Väyrynen. Opintojen suorittaminen ja kurssikohtaiset kysymykset: Kunkin kurssin 
vastuuopettaja tai apulaisprofessori Timo Kumpula. 
 
Geoinformatiikan opintokokonaisuus (25 op) 5118800 

Pakolliset opintojaksot 
Opintokokonaisuuteen on sisällytettävä vähintään kaksi kurssia seuraavista: 
3510005  Paikkatietojärjestelmien peruskurssi 3 op 
5116243 Geoinformatiikan jatkokurssi 5 op 
3622223  R-kieli 2 op 
3621251 Ohjelmointi I – Ohjelmoinnin perusteet, 5 op 
Kaikki opintojaksot tieteenaloittain 

Maantiede 
5116106  Geoinformatiikan ja kartografian perusteet 5 op 

5116245  Kaukokartoitus maankäytön tutkimuksessa 5 op  
5116243  Geoinformatiikan jatkokurssi 5 op  
5116348  Geoinformatiikan projektityö 5 op  
5116347  Avoimet GIS-järjestelmät 5 op  
5116331  GIS-mallinnus ja analyysit I 5 op 

5116341  GIS-mallinnus ja analyysit II 5 op  
5116340  Johdatus ajankohtaiseen geospatiaaliseen tutkimukseen 3 op 

5116342  Geoinformatiikan haasteet työelämässä ja tutkimuksessa 5 op  
5116333  Geoinformatiikan erikoisteemat 1−7 op 

5116345  Geoinformatiikan kirjallisuus 5 op  
5116357  Pohjoisen luonnon tutkimusmenetelmät 7 op  
5116337     Paikkatietosovellutukset kouluopetuksessa 5 op  
Metsätiede 
3510005  Paikkatietojärjestelmien peruskurssi 3 op 
3513028  Paikkatietojärjestelmien jatkokurssi 5 op 

3512006  Kaukokartoituksen peruskurssi 3 op 
3513029   Kaukokartoituksen jatkokurssi 5 op    
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Tietojenkäsittelytiede 
3621250 Johdatus tietojenkäsittelyyn, 5 op 

3621251 Ohjelmointi I – Ohjelmoinnin perusteet, 5 op 
3621252 Ohjelmointi II – Käyttöliittymäohjelmointi, 5 op  
3621312 Diskreetit rakenteet, 5 op  

Tilastotiede 

 Tilastotieteen johdantokurssi 3-5 op  
 Tilastotieteen peruskurssi 3-5 op  
3622323  Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2 5 op 

  Spatiaalinen tilastotiede 5 op’ (E) 
3622223 R-kieli 2 op 

Ympäristöinformatiikka 
3710458 Environmental Data Mining 
3710459 Advance Course of Environment Data Mining 
 
*) Tilastotieteen opinnot suositellaan aloitettavaksi tällä kurssilla opintojen alkuvai-
heessa. Ks. kurssien ohjeellinen suoritusjärjestys  http://www2.uef.fi/fi/cs/kurssitar-
jonta 

’) Vaaditaan edeltäviä opintoja  

2.5.2 Geospatiaalisen analyysin opintokokonaisuus  
Geospatiaalisen analyysin opintokokonaisuus (25 op) 5118880 
Geospatiaalisen analyysin monitieteinen opintokokonaisuus kehittää opiskelijan mene-
telmällisiä valmiuksia paikka- ja aluetiedon analysoinnissa ja siihen liittyvissä sovellu-
tuksissa. Kokonaisuutta suositellaan opiskeltavaksi myös erillisinä tai geoinformatiikan 
opintokokonaisuuden rinnalla. Opinnot voi aloittaa jo perus- ja aineopintovaiheessa. 
Kokonaisuus on tarkoitettu täydentämään menetelmällisiä opintoja siten, että opiskelija 
voi hyödyntää kursseilla saatua osaamista syventävissä opinnoissa sekä jatko-opin-
noissa. Geospatiaalisen analyysin opintokokonaisuuden tavoitteena on spatiaalisten 
analyysimenetelmien oppiminen sekä soveltaminen todennäköisyyslaskentaan, testaa-
miseen ja mallinnukseen perustuvan päättelyn avulla. Kokonaisuuden suoritettuaan 
opiskelija 

 osaa tehdä paikkatietoa hyödyntävää tutkimusta, jossa aineistona ovat otok-
set ja jossa käsitellään epävarmuutta, riippuvuuksia, syy-seuraussuhteita 
sekä ilmiöiden ja havaintojen ryvästymistä ja ryhmittelyä 

 osaa testata tulosten luotettavuutta sekä mallintaa ja optimoida geospatiaa-
lista tietoa luotettavasti 

 

http://www2.uef.fi/fi/cs/kurssitarjonta
http://www2.uef.fi/fi/cs/kurssitarjonta
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Geoinformatiikan opintokokonaisuus on painottunut paikkatiedon käsittelyyn ja käyt-
töön, kun taas geospatiaalisen analyysin opintokokonaisuus on menetelmäsuuntautu-
nut ja keskittyy aineistojen analyysiin, testaamiseen ja mallinnukseen. 
 
Opiskelija voi käyttää kurssin vain kerran: joko omaan oppiaineeseen, geoinformatiikan 
opintokokonaisuuteen tai geospatiaalisen analyysin opintokokonaisuuteen. Opintoneu-
vonta ja opintokokonaisuusmerkinnät: Amanuenssi Outi Väyrynen.  
Opintojen suorittaminen ja kurssikohtaiset kysymykset: Kunkin kurssin vastuuopettaja 
tai professori Markku Tykkyläinen. 
 
Geospatiaalisen analyysin opintokokonaisuus 25 op 

Valitse kolme seuraavista: 

 
5116340     Johdatus ajankohtaiseen geospatiaaliseen tutkimukseen (s-tentti) 3 op 

                   Tilastotieteen johdantokurssi 3-5 op tai 
                   Basic Statistics 5 op (E) 

 Tilastotieteen peruskurssi 3-5op  
5116344     Ajankohtainen geospatiaalinen tutkimus (s-tentti) 3-5 op 

3622213     Regressiotekniikat 4 op  
3621251     Ohjelmointi I – Ohjelmoinnin perusteet, 5 op 

3622323     Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2; 5 op (E);  
 Datatieteen todennäköisyyspäättely 1, 5 op (E)  

3622347     Bayes-päättely 1; 5 op (E)   
 Ryhmittyneiden aineistojen analyysi 
 Spatiaalinen tilastotiede, 5 op (E) 

5116348     Geoinformatiikan projektityö 5 op 

  

Lisäksi valinnaisia tilastotieteen, geoinformatiikan, metsätieteen, tietojenkäsittelytieteen 
ja maantieteiden ja ympäristöinformatiikan opintojaksoja, siten, että opintokokonaisuu-
den kokonaispistemäärä on 25 op. Opintojaksot kuvauksineen on lueteltu weboodissa. 
  

Valinnaiset opinnot:  
Tilastotiede 

3622212     Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametriset menetelmät 5 op  
3622213     Regressiotekniikat 4 op 

3622323     Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2; 5 op (E) 
 Datatieteen todennäköisyyspäättely 1, 5 op (E)  
 Datatieteen todennäköisyyspäättely 2, 5 op (E)  

3622347     Bayes-päättely 1, 5 op   
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3622348     Bayes-päättely 2, 5 op 

 Ryhmittyneiden aineistojen analyysi 
3622323     Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2; 5 op (E) 

  Data-analyysi  6 op  (E) 
  Tilastollinen koesuunnittelu 

  Epälineaariset ja yleistetyt lineaariset mallit 
3622223     R-kieli 
3622222     SPSS-kurssi 
 
Maantiede 

5116348     Geoinformatiikan projektityö 5 op 

5116340     Johdatus ajankohtaiseen geospatiaaliseen tutkimukseen (s-tentti) 3 op 

5116344     Ajankohtainen geospatiaalinen tutkimus (s-tentti) 3-5 op 

5116347     Avoimet GIS-järjestelmät 5 op 

5116345     Geoinformatiikan kirjallisuus 5 op 

5116331     GIS-mallinnus ja analyysit I 5 op 

5116341     GIS-mallinnus ja analyysit II: väestö, yhteiskunta ja talous 5 op 

 
Taloustieteet 
5210107J   Talousmatematiikka, 6 op 

5313906     Ekonometrian peruskurssi 5 op 

5313907     Ekonometrian praktikum-kurssi 4 op 

 
Tietojenkäsittelytiede 

3621250     Johdatus tietojenkäsittelyyyn, 5 op 

3621251     Ohjelmointi I – Ohjelmoinnin perusteet, 5 op 

3621252     Ohjelmointi II – Käyttöliittymäohjelmointi, 5 op  
3621312     Diskreetit rakenteet, 5 op 

3621412     Ohjelmointi III, 5 op 

3621413     Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia, 5 op 

3621411     Tiedonhallinta ja SQL, 5 op 

3621517     Hahmontunnistus 5 op,  
3621547     Location-aware mobile applications development 5 op 

3621552     Clustering Methods, 5 op  
 
Metsätieteet 
3510005     Paikkatietojärjestelmien peruskurssi 3 op 

3513028     Paikkatietojärjestelmien jatkokurssi 5 op 
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3512006     Kaukokartoituksen peruskurssi 3 op 

3513029     Kaukokartoituksen jatkokurssi 5 op 

 
Ympäristöinformatiikka 

3710458     Environmental Data Mining 

3710459     Advance Course of Environment Data Mining 

2.5.3 Historian sivuaineopinnot (Suomen historia, yleinen historia) 
 
Historiaa voi opiskella sivuaineena joko perusopinnot (25 op) tai perus- ja aineopinnot 
(60 op) ja lisäksi syventävät opinnot (65 op). Sivuaineopinnot aloitetaan Historian alku-
tentillä (5 op), jolla opiskelija saavuttaa perusvalmiudet menetykselliseen historian opis-
keluun. Tentti on suoritettava hyväksytysti syyslukukauden aikana Itä-Suomen yliopis-
ton sähköisessä tenttijärjestelmässä. Opintojakson hyväksytty suorittaminen on edelly-
tyksenä Historia ajankohtaisena tieteenä - opintojaksoille osallistumiselle. 
 
Historian perusopinnot suoritettuaan opiskelija 

 tunnistaa keskeisiä maailman ja Suomen historian kehityslinjoja esihistoriasta 
nykypäivään 

 on perehtynyt historiaan tieteenalana ja ymmärtää sen tutkimuksen luonteen 

 tunnistaa, osaa analysoida ja osallistua historiaan ja sen käyttöön liittyviin kes-
kusteluihin 

Sivuaineopiskelijoiden perusopintokokonaisuus, 5111800 (25 op): 
5111801  Historian alkutentti 5 op 

5111121  Maailman historian kehityslinjat 1500-luvun lopulle saakka 5 op  
5111122  Major developments in world history from the Renaissance up to today 5 op 

5111123  Suomen historian kehityslinjat 5 op 

    5111123a Suomen historian kehityslinjat Ruotsin ajalla 3 op 

5111123b Suomen historian kehityslinjat autonomian ja itsenäisyyden ajalla  
2 op 

5111124  Historia ajankohtaisena tieteenä 5 op 
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Historian aineopinnot suoritettuaan opiskelija 

 hallitsee historian tutkimusprosessin eri vaiheet 
 pystyy etsimään ja analysoimaan erilaista aineistoa sekä tuottamaan tältä poh-

jalta tutkimukselliset kriteerit täyttävän harjoitustyön 

 kykenee puolustamaan tulkintojaan ja analysoimaan muiden tuottamaa tekstiä 
seminaarikeskusteluissa 

 on perehtynyt valitsemiinsa historian osa-alueisiin 

Sivuaineopiskelijoiden aineopintokokonaisuus 5111930, Suomen historia tai 5111940, 
yleinen historia (35 op): 
Peruskurssi II (15 op): Suorita kolme opintojaksoa seuraavista: 
5111231  Talous- ja sosiaalihistoria 5 op  
5111232  History of Ideas and Cultural History 5 op   
5111233  Poliittinen historia 5 op 
5111234  Sukupuolihistoria 5 op  
5111235  Ympäristöhistoria 5 op  
 
Metodiopinnot I (15 op): 
5111226  Historian tutkimusprosessi 3 op 

valitse jompikumpi   
5111206  Paleografia 2 op tai 
5111227  Perehtyminen empiiristen aineistojen käyttöön 2 op 

Suorita seuraava 

5111224  Seminaari, sivuaineopiskelijat, Suomen historia 10 op tai  
5111225  Seminaari, sivuaineopiskelijat, yleinen historia 10 op 

Historian käyttö II (5 op): 

5111236  Historiapolitiikka ja historiakulttuuri 5 op 

 
Sivuaineopiskelijat suorittavat seminaarin (yleinen historia, 5111225 ja Suomen historia, 
5111224), joka kokoontuu osana pääaineopiskelijoiden kandidaattiseminaaria (yleinen 
historia, 5111304 tai Suomen historia, 5111204). Sivuaineopiskelijat eivät laadi kandidaa-
tintutkielmaa, mutta osallistuvat muuten kandidaattiseminaariin normaalilla tavalla.  
 
Historian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija 

 on perehtynyt historian keskeisiin kehityslinjoihin ja tieteenalan klassikkote-
oksiin 

 omaa hyvän tietämyksen valitsemiltaan erikoistumisalueilta 
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 kykenee itsenäisesti tuottamaan laajan tieteellisen tutkielman ja perustelemaan 
tutkimukseen liittyviä ratkaisujaan tieteellisessä keskustelussa 

 
Sivuaineopiskelijoiden syventävät opinnot 5111950, Suomen historia tai 5111960, ylei-
nen historia 65 op 

Sivuaineopiskelijan syventävät opinnot ovat laajuudeltaan 65 opintopistettä. Sivuai-
neopiskelijat suorittavat syventävät opinnot muutoin pääaineopiskelijoiden tutkintora-
kenteen mukaisesti, mutta pro gradu -tutkielman sijaan he laativat sivuainetutkielman. 
Opettajaksi opiskelevilla opintojakso 5111596 Globaali historia on pakollinen erikoistu-
misopinnoissa. 

Opinnot koostuvat seuraavista osioista 

 Erikoistumisopinnot 20 op 

 Työelämään orientoituminen 10 op 

 Metodit 15 op 

 Sivuainetutkielma 20 op 

5111650 Sivuainetutkielma, Suomen historia 

5111750 Sivuainetutkielma, yleinen historia 

 
Opintokokonaisuudet löytyvät WebOodista 

2.5.4 Maantiede ja yhteiskuntamaantiede  
 
Maantiedettä ja yhteiskuntamaantiedettä voi vapaasti opiskella sivuaineena, joko perus-
opinnot (25 op) tai perus- ja aineopinnot (60 op). Huomioithan, että opintojaksoille edel-
tävinä opintoina vaadittavat kurssit on suoritettu. Sivuaineena maantieteen tai yhteis-
kuntamaantieteen aineopintoja opiskeleva ei suorita opintoihin kuuluvaa kandidaatin-
tutkielmaa eikä maisterivaiheessa Pro gradu -tutkielmaa.  Sivuaineopiskelijan syventävät 
opinnot ovat laajuudeltaan vähintään aineenopettajan syventävät opinnot. Sivuaineopis-
kelijan syventävien opintojen sisällöistä sovitaan tuutoropettajan kanssa. 
 
5116090 Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot 25 op  
5118899 Maantieteen aineopinnot sivuaineopiskelijalle 35 op  
5118898 Maantieteen aineopinnot (aineenopettaja) sivuaineopiskelijalle 35op  
5118897 Yhteiskuntamaantieteen aineopinnot sivuaineopiskelijalle 35 op  
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Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot 25 op 5116090 

5116112  Maantieteiden perusteet 5 op 

5119117  Ympäristöpolitiikan perusteet 3 op 

5119118  Ympäristöpolitiikan perusteet, harjoitukset 2 op 

5116107    Ihminen ja ympäristö 5 op  
5116105  Kehityskriisi ja globalisaatio 2 op  
5119119  Kansainvälinen ympäristöpolitiikka 3 op  
5116106  Geoinformatiikan ja kartografian perusteet 5 op  
 
Maantieteen aineopinnot sivuaineopiskelijalle 35 op 5118899 

Pakolliset opinnot 25 op    
5111414   Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op 

5116268   Tieteellisen ajattelun kurssi 5 op 

5116205  Systemaattinen luonnonmaantiede 3 op  
5116207  Luonnonmaantieteen kenttäkurssi 2 op 

5116214 Ihmismaantiede, luennot ja temaattinen työ 5 op 

5116243  Geoinformatiikan jatkokurssi 5 op  
 
Valinnaiset opinnot 10 op 

5116242  Maisemamaantiede 5 op  
5116258     Luonnonmaantieteen prosessit 5 op 

5117354 Critical Geography of the EU 5 op 

5116244 Talousmaantiede 5 op  
5116245  Kaukokartoitus maankäytön tutkimuksessa 5 op  
5119121  Luonnonvarahallinta 5 op   
5119442  Paikallinen kestävä kehitys 5 op 

5116259 Suomalaisen kaupunkiympäristön tilat ja ajat 5 op  
 
Maantieteen aineopinnot, aineenopettaja 35 op, sivuaineopiskelija (5118898) 
Pakolliset opinnot 25 op 

5111414   Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op 

5116268   Tieteellisen ajattelun kurssi 5 op 

5116205  Systemaattinen luonnonmaantiede 3 op  
5116207  Luonnonmaantieteen kenttäkurssi 2 op 

5116214 Ihmismaantiede, luennot ja temaattinen työ 5 op 

5116242  Maisemamaantiede 5 op  
5116243  Geoinformatiikan jatkokurssi 5 op 
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Valinnaiset opinnot 5 op 

5116243  Geoinformatiikan jatkokurssi 5 op  
5116258  Luonnonmaantieteen prosessit 5 op 

5116259 Suomalaisen kaupunkiympäristön tilat ja ajat 5 op  
5116337 Paikkatietosovellukset kouluopetuksessa 5 op 
5117354 Critical Geography of the EU 5 op 

 
Yhteiskuntamaantieteen aineopinnot sivuaineopiskelijalle 35 op 5118897 

 
Pakolliset opinnot 25 op    
5111414   Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op 

5116268   Tieteellisen ajattelun kurssi 5 op 

5116214 Ihmismaantiede, luennot ja temaattinen työ 5 op 

5116257  Ympäristön ja maankäytön suunnittelu 5 op 
5117354 Critical Geography of the European Union 5 op 

 
Valinnaiset opinnot 10 op 

5116242  Maisemamaantiede 5 op  
5116259 Suomalaisen kaupunkiympäristön tilat ja ajat 5 op  
5116245  Kaukokartoitus maankäytön tutkimuksessa 5 op  
5116243  Geoinformatiikan jatkokurssi 5 op  
5116244 Talousmaantiede 5 op  
5119121  Luonnonvarahallinta 5 op   
5119442  Paikallinen kestävä kehitys 5 op 

2.5.5 Venäjä- ja rajatutkimuksen opintokokonaisuus 
 
Venäjä- ja rajatutkimuksen opintokokonaisuus (25 op) 5115100 

Opintokokonaisuus muodostaa laaja-alaisen ja monitieteisen johdatuksen Venäjä- ja ra-
jatutkimukseen. Venäjän, rajojen ja raja-alueiden yhteiskunnallisia kehityskulkuja tarkas-
tellaan opinnoissa eri tieteenalojen näkökulmista. Historian, kulttuuritieteiden, yhteis-
kuntapolitiikan, sosiologian ja yhteiskuntamaantieteen opintojaksoja sisältävät opinnot 
soveltuvat sivuaineeksi etenkin eri yhteiskuntatieteellisille ja humanistisille aloille. Opin-
noissa liikutaan myös erilaisilla kulttuurisilla ja identiteettien rajapinnoilla. Maantieteel-
lisesti opinnot keskittyvät Luoteis-Venäjään ja Euroopan raja-alueille. 
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Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija 

 osaa arvioida ja ymmärtää, millaiset poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, kult-
tuuriset ja historialliset prosessit ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat venäläisen 
yhteiskunnan kehitykseen 

 osaa arvioida ja ymmärtää erilaisten rajojen ja raja-alueiden muodostumia ja 
merkityksiä niin Euroopan kuin Venäjänkin kehityksessä 

 kykenee arvioimaan ja ymmärtämään ihmistoimintaa eri tavoin jäsentävien ra-
janvetojen ja kohtaamisten muodostumista sekä näitä prosesseja ohjaavia po-
liitikkoja 

Työelämässä tarvitaan tänä päivänä usein monipuolista tietämystä Venäjästä sekä raja-
alueiden kehityksestä ja yhteyksistä Euroopan unionin politiikkoihin. Eurooppalaiset 
raja- ja reuna-alueet nostavat esiin monenlaisia yhteiskunnallisen kehityksen haasteita. 
Talouden ja yritystoiminnan sekä hallinnollisen ohjauksen ja kansalaisyhteiskunnan asi-
antuntijuustehtävissä työskentelevät käsittelevät näitä haasteita työssään. Eri hallinnon-
alojen ja kansalaisyhteiskunnan toimijat tekevät Venäjä-yhteistyötä ja toteuttavat erilaisia 
kehittämisprojekteja sekä EU-ohjelmia. Suomen ja Venäjän väliset taloudelliset suhteet 
konkretisoituvat yritysten vienti- ja ulkomaantoiminnoissa sekä matkailun kehittämi-
sessä. 
 
Opintotarjonta jakautuu kolmeen moduuliin:  

1) Venäjän kieli ja kulttuuri (Russian Language and Culture) 
2) Historia, raja, etnisyys ja identiteetit (History, Border, Ethnicity, and Identi-

ties) 
3) Yhteiskunta, raja-alueet, eurooppalainen naapuruus (Society, Border Regions, 

and European Neighbourhood) 
 

Opiskelija voi suorittaa valitsemiaan opintojaksoja eri moduuleista tiettyjen perusopin-
toihin (25 op) kuuluvien pakollisten opintojaksojen lisäksi. Perusopintokokonaisuuden 
suorittamiseksi vaaditaan pakollisia opintoja 12 opintopistettä.  

Opiskelukielinä ovat sekä suomi että englanti. Opiskelijalla voi sisällyttää sivuaineopin-
toihinsa myös kieliopintoja (esim. venäjän kieli) moduulissa Venäjän kieli ja kulttuuri. 
Kielikursseja on tarjolla yliopiston kielikeskuksessa. Kielikeskus informoi kielikohtai-
sesta opetuksesta, kurssien sisällöistä ja lähtötasoista. 
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Yleisiä ohjeita 

Opetusohjelma ja aikataulut löytyvät WebOodista, oppaasta Venäjä- ja rajatutkimuksen 
opinnot. Ilmoittaudu kursseille (luennot, seminaarit) WebOodissa ennen niiden alkua. 
 
Kun opiskelijan opintosuoritusotteessa on merkitty hyväksytyt suoritukset vaadittavista 
pakollisista opintojaksoista ja tarvittavasta määrästä vapaavalintaisia jaksoja, voidaan 
antaa merkintä opintokokonaisuuden suorituksesta. Suoritusmerkinnän antaa historian 
amanuenssi. Merkintää varten tarvitaan opintosuoritusote, johon opiskelija on merkin-
nyt kokonaisuuteen haluamansa opintojaksot. Jos jokin on epäselvää sisällytettävien 
opintojaksojen osalta, kysy ensin historian amanuenssilta. Opintojen koostamisen voi 
hoitaa sähköpostitse. 
 
Lisätietoja: 
Amanuenssi Riikka Myllys 

 
Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot 

 
Pakolliset perusopintojaksot (12 op) 
5115101  Johdatus rajojen ja raja-alueiden tutkimukseen 3 op  
5115102  Johdatus Venäjän maantieteeseen 3 op  
5115103  Etniskulttuuriset prosessit Venäjällä ja sen lähialueilla 3 op  
5115104  Rajan historia 3 op  
 
Valinnaiset opintojaksot  
Venäjän kieli ja kulttuuri: 
Suunnitelmalliset kieliopinnot kielikeskuksen opetustarjonnasta.  
Perusopintoihin voi suorittaa enintään 5 opintopistettä vieraiden kielten opintoja.  
Vieraan kielen opinnot on hyväksytettävä opintokokonaisuuteen historian amanuens-
silla. 
 
Historia, raja, etnisyys ja identiteetit: 
5111469  Venäjän historia 5 op 

5114104  History of Russia 2 op 

5114105  History of the Soviet Union 2 op 

5111444  Etnisyyden historia 5 op 

 
Yhteiskunta, raja-alueet, eurooppalainen naapuruus: 
5114118  Borders and the European Union 3 op  
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5114119  The Economic Development of Border Regions on the Finnish-Russian Bor-
der 3 op  

5117354  Critical Geography of the European Union 5 op 

5117332  Critical Geopolitics and Border Theories 5 op 

5515107  Työpolitiikka 5 op  
5515221  Työelämä murroksessa 5 op tai 
5515263  Työelämä murroksessa, kirjallisuus 5 op 

5514122  Rasismin sosiologia 5 op 

 
 
Muut opinnot: 
5114123    History of the Baltic Sea Region 5 op 

5115108  Venäjä- ja rajatutkimuksen luentopassi 2 op 

5115109  Muut erikoiskurssit 1–5 op 

2.5.6 Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena  
 
Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena -opintokokonaisuus (61 op) 5113920 

Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena -opintokokonaisuus antaa pätevyyden opettaa 
yhteiskuntaoppia peruskoulussa, mikäli tutkintoihin sisältyvät myös vähintään 60 opin-
topisteen laajuiset aineenopettajan pedagogiset opinnot. Lukion yhteiskuntaopin opetta-
misen pätevyyden Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena -opintokokonaisuus antaa 
siinä tapauksessa, että henkilö on lisäksi suorittanut vähintään yhden opetettavan aineen 
(esimerkiksi historia) perus-, aine- ja syventävät opinnot, joiden laajuus on yhteensä vä-
hintään 120 opintopistettä.  
 
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija 

 omaa käsityksen yhteiskuntatieteellisen tiedon syntymisestä, luonteesta ja sen 
käytöstä eri tieteenaloilla  

 ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusmekanismit sekä Euroopan unio-
nin toiminnan ja päätöksenteon lähtökohdat ja käytännöt 

 tuntee vaikuttamisen mahdollisuudet ja kanavat 
 osaa suhtautua kriittisesti yhteiskunnasta ja sen toiminnasta esiintyvään tie-

toon ja käytävään keskusteluun 

 osaa soveltaa tietämystään käytännön opetustyössä 

 
Lisätietoja ja kokonaisuusmerkinnät: amanuenssi Riikka Myllys. 
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Opintojaksot: 

 
Filosofia (2 op) 
Valitse yksi seuraavista: 
5313121 Yhteiskuntafilosofia 1, luennot 2 op 

5313118 Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti 2 op 

 
Historia (10 op) 
5111414 Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op 

5111811 Yhteiskuntatiedon opettamisen teemakurssi 5 op 

 
Taloustiede (6 op) 
5210110 Taloustieteen perusteet 6 op 

 
Yhteiskuntamaantiede (5 op) 
5116105 Kehityskriisi ja globalisaatio 5 op 
5117354 Critical Geography of the European Union 5 op 

 
Oikeustiede (16 op) 
5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op  

5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op  
5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op 
Suorita yksi seuraavista: 
5311306 Maakunta- ja kuntaoikeus 5 op 
5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op 

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op 
 
Sosiologia (5 op) 
5514101 Sosiologian perusteet 5 op  
 
Yhteiskuntapolitiikka (15 op) 
5515101 Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op 

5515105 Talouspolitiikka 5 op 

Valitse yksi seuraavista: 
5515263 Työelämä murroksessa, kirjallisuus 5 op 

5515102 Sosiaaliturvapolitiikka 5 op 
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Opinnot on mahdollista jakaa 25 opintopisteen ja 36 opintopisteen kokonaisuuksiin: 
25 opintopisteen kokonaisuus (5113925) 
5111414 Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op 

5210110 Taloustieteen perusteet 6 op 

5116105 Kehityskriisi ja globalisaatio 2 op 

5514101 Sosiologian perusteet 5 op 

5515101 Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op 

valitse yksi seuraavista: 
5313121 Yhteiskuntafilosofia 1, luennot 2 op 

5313118 Yhteiskuntafilosofia 1, kirjallisuus 2 op 

 
36 opintopisteen kokonaisuus (5113930) 
5111811 Yhteiskuntatiedon opettamisen teemakurssi 
5117354 Critical Geography of the European Union 5 op 

5515105 Talouspolitiikka 5 op 

5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op 

5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 

5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op 

Valitse yksi seuraavista: 
5515263 Työelämä murroksessa, kirjallisuus 5 op 

5515102 Sosiaaliturvapolitiikka 5 op 

Valitse yksi seuraavista: 
5311306 Maakunta-ja kuntaoikeus 5 op 

5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op 

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op 

 
Suositeltavaa on, että opintokokonaisuus tehdään 61 opintopisteen laajuisena kandidaa-
tin tai maisterin tutkintoon. 

2.5.7 Ympäristöpolitiikka  
 
Ympäristöpolitiikkaa voi vapaasti opiskella sivuaineena, joko perusopinnot (25 op) tai 
perus- ja aineopinnot (60 op). Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot ovat 
yhteiset (5116090). Ympäristöpolitiikan sivuaineopiskelijoiden aineopinnot (5119102) 
ovat laajuudeltaan 35 op. 
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Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot 25 op 5116090 

5116112  Maantieteiden perusteet 5 op 

5119117  Ympäristöpolitiikan perusteet 3 op 

5119118  Ympäristöpolitiikan perusteet, harjoitukset 2 op 

5116107    Ihminen ja ympäristö 5 op  
5116105  Kehityskriisi ja globalisaatio 2 op  
5119119  Kansainvälinen ympäristöpolitiikka 3 op  
5116106  Geoinformatiikan ja kartografian perusteet 5 op  
 
5119102 Ympäristöpolitiikan aineopinnot 35 op (sivuaineopinnot) 
Suorita seuraavat opintojaksot 20 op 

5111414  Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op  
5116268 Tieteellisen ajattelun kurssi 5 op 

5119121  Luonnonvarahallinta 5 op  
5119120  Ympäristöpolitiikan kirjatentti 5 op  
5119446 Talouden murrokset kestävään ja vähähiiliseen suuntaan 5 op 

 
Valitse seuraavista opintojaksoista 10 op 

5119145  Ihminen ja eläin 5 op  
5119442  Paikallinen kestävä kehitys 5 op  
5119443  Ympäristöpolitiikka eurooppalaisella ja globaalilla tasolla 5 op  
5117354 Critical Geography of the European Union 5 op 

5116259 Suomalaisen kaupunkiympäristön tilat ja ajat 5 op  
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3 Kauppatieteiden laitos 
Itä-Suomen yliopistossa opiskellaan ja opetetaan kauppatieteitä sekä Joensuussa että 
Kuopiossa. Tutkintoja suorittamaan valitut opiskelijat ovat saaneet opinto-oikeuden suo-
rittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon sekä kauppatieteiden maisterin tutkinnon. 
Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suoritettuasi sinulla on oikeus käyttää ekonomin 
arvonimeä. 
 
Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suoritettuasi voit liittyä Itä-Suomen yliopiston 
alumniksi. Alumnitoiminta on väylä yhteydenpitoon kotiyliopistoon maisteriksi valmis-
tumisen jälkeen. Se mahdollistaa osaamisen päivittämisen työuran aikana sekä elinikäi-
sen oppimisen. Alumnitoiminnan kautta voit luoda esimerkiksi erilaisia kehittämishank-
keita yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. 

 
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 
Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden kandidaatin tutkinto painottaa vahvaa liiketa-
loustieteellistä osaamista sekä opintojen valinnaisuutta antaen opiskelijalle mahdollisuu-
den hallita laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot ja ymmärtää sekä kriittisesti ar-
vioida liiketalouden teorioita, keskeisiä käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita. Opiskelija 
voi rakentaa myös oman näköistä ja yksilöllistä osaamista. Hänellä on edistyneet taidot, 
jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa tietoa ja kykyä luoviin ratkaisuihin 
monimutkaisten ja ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelijalla on hyvät 
viestintätaidot ja hän kykenee johtamaan alansa tehtäviä tai työskentelemään itsenäisesti 
alan asiantuntijatehtävissä. Opiskelija osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa toimin-
taympäristöissä. Opiskelijalla on perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä. 
Hän kykenee vastaamaan oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi yksittäis-
ten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä sekä hänellä on valmius jatkuvaan oppimiseen. 
Itä-Suomen yliopistoon joko Joensuun tai Kuopion kampukselle tutkintoja suorittamaan 
valitut opiskelijat suorittavat kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon oman kampuksen 
suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus 
on 180 opintopistettä. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat kauppatietei-
den suuntautumisopinnot, kieli- ja viestintäopinnot, kaikille yhteiset muut pakolliset 
opinnot sekä muut opinnot, jotka ovat vapaasti valittavia opintoja ja jotka voivat sisältää 
sivuaineen (väh. 25 op).   
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Suuntautumisvaihtoehdot Joensuun kampuksella 
 

Johtaminen ja markkinointi 
Johtamisessa ja markkinoinnissa opiskelija tuntee ja ymmärtää luottamuksellisten ulkois-
ten ja sisäisten asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden luomista, johtamista ja säilyttä-
mistä muuttuvassa kilpailu- ja toimintaympäristössä. Johtamisen ja markkinoinnin opin-
noissa opiskelija perehtyy keskeisiin teemoihin, ymmärtää ja osaa soveltaa niitä käytän-
nössä, mm. esimiestyö, johtajuus ja henkilöstön johtaminen, palvelu- ja asiakasajattelu, 
markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen, osuustoiminta, kilpailukyvyn johtamisen stra-
tegiat, viestintä, yhteistyösuhteet ja luottamus. 
  
Laskentatoimi ja verotus 
Laskentatoimen tehtävänä on kerätä, rekisteröidä ja analysoida organisaation toimintaa 
kuvaavia taloudellisia tunnuslukuja eri käyttötarkoituksia varten. Sisäinen laskentatoimi 
tuottaa suunnitelma- tai tarkkailulaskelmia yrityksen sisäiseen käyttöön johdon päätök-
senteon tueksi. Ulkoinen laskentatoimi puolestaan tuottaa tietoja yrityksen ulkopuolisille 
sidosryhmille, kuten rahoittajia ja verottajaa varten. Ulkoinen laskentatoimi on hyvin pit-
källe lakisääteistä raportointia, johon liittyy läheisesti myös verotus. Verotus vaikuttaa 
keskeisesti yritysten toimintaan. Laskentatoimen ja verotuksen suuntautumisvaihtoeh-
dossa opit hallitsemaan ydinasiat kirjanpidosta, tuloslaskennasta, tilinpäätöksestä, elin-
keinoverotuksesta sekä yhtiöoikeudesta. Laskentatoimen ja verotuksen suuntautumis-
vaihtoehto sopii kaikille, jotka haluavat tulevaisuudessa työskennellä taloudellista osaa-
mista vaativien työtehtävien parissa. Kannattaa myös muistaa, että talousasioiden ja ve-
rotuksen osaajat ovat kysyttyjä työmarkkinoilla! 
 

Suuntautumisvaihtoehdot Kuopion kampuksella 
 
Johtaminen ja markkinointi 
Luovissa ja kilpailukykyisissä organisaatioissa johtaminen ja markkinointi kohdistuvat 
organisaation ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Johtamisen 
tehtävänä on saada johtajat ja työntekijät toimimaan yhteisen päämäärän hyväksi. Tämän 
vuoksi johtamisessa opiskellaan ihmisten toimintaa, käyttäytymistä ja vuorovaikutusta. 
Markkinoinnin tehtävänä on edistää organisaatioiden ja asiakkaiden välistä vuorovaiku-
tusta. Tämän vuoksi markkinoinnissa opiskellaan yritysasiakkaiden ja kuluttajien maail-
maa ja näiden muutoksia. Kursseilla opitaan sekä johtamisen ja markkinoinnin teoreet-
tista perustaa että harjoitellaan käytännön työssä tarvittavia työkaluja ja taitoja kuten tii-
mityötä ja esimiestyötä. 
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Johtamisen ja markkinoinnin opinnot soveltuvat sinulle erityisen hyvin, jos haluat tehdä 
töitä ihmisten parissa ja innostaa muita kohti yhteisiä tavoitteita. 
 
Laskentatoimi ja rahoitus 
Laskentatoimen tehtäviin kuuluu organisaation toimintaa kuvaavan taloudellisen tiedon 
kerääminen, rekisteröiminen ja analysoiminen sekä liiketoiminnan kehittäminen talou-
delliseen tietoon nojautuen. Rahoituksen opiskelu antaa puolestaan valmiuksia mm. ra-
hoitusmarkkinoiden toiminnan hahmottamiseen sekä organisaation lyhyen ja pitkän ai-
kavälin rahoituksen suunnitteluun. Laskentatoimen ja rahoituksen suuntautumisvaihto-
ehdossa opiskellaan yritysten ja muiden organisaatioiden taloudellisen toiminnan suun-
nittelua, hallintaa ja mittaamista.  
 
Kandidaatin tutkinto laskentatoimen ja rahoituksen suuntautumisvaihtoehdossa sisältää 
ydinosaamisen laskentatoimesta ja rahoituksesta. Aineopinnot sisältävät syvemmälle 
meneviä opintoja ulkoisesta laskentatoimesta, johdon laskentatoimesta ja rahoituksesta 
sekä oman kiinnostuksen mukaan esimerkiksi tilintarkastuksesta. Lisäksi aineopintoihin 
sisältyy kandidaatin tutkielma, jonka aiheen valitset omalta suuntautumisalueelta. 
 
Kauppatieteiden maisterin tutkinto 
Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee liiketaloustieteen 
ja oman suuntautumisalansa käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen 
ajattelun ja/tai tutkimuksen perusteena. Hän kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia 
tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä 
sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja. Opiskelija kykenee työskentelemään itsenäi-
sesti kauppatieteen alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä myös kansainvä-
lisessä toimintaympäristössä. Hän kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, 
ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja. Opiskelijalla on hyvät viestintä- 
ja yhteistyötaidot ja hän kykenee johtamaan asioita ja ihmisiä. Hän osaa arvioida yksit-
täisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Hän kykenee jatkuvaan oppimiseen ja on val-
mis kartuttamaan kauppatieteiden alan tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan muiden 
kehityksestä. Opiskelijalla on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen. 
 
Kauppatieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Tutkinto koostuu 
suuntautumisen syventävistä opinnoista (30 op), graduopinnoista (40 op) sekä tutkimus-
menetelmäopinnoista (10 op) sekä vapaasti valittavista muista opinnoista (40 op), joihin 
voi sisältyä sivuaine sekä työharjoittelu.  
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Kandidaatin opintojen kolmannen vuoden kevätlukukaudella tai kun opiskelija on suo-
rittanut n. 120 opintopistettä, opiskelija valitsee oman kampuksensa maisterin tutkinnon 
suuntautumisvaihtoehdon, johon erikoistuu.  
 

Suuntautumisvaihtoehdot Joensuun kampuksella  
 
Palvelujohtaminen 
Palvelujohtamisen maisteriopinnoissa opiskelija syventää kandidaattivaiheen osaamista     
luottamuksellisten ulkoisten ja sisäisten asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden luomi-
sesta, johtamisesta ja säilyttämistä muuttuvassa kilpailu- ja toimintaympäristössä. Opis-
kelija voi valita tai yhdistellä teemoja suuntautumisvaihtoehdoissa, mm. aineettoman 
pääoman, kilpailukyvyn ja muutoksen johtaminen, brändien hallinta, kuluttajamarkki-
nointi ja –käyttäytyminen, yhteisomisteisten yritysten johtaminen sekä yhteistyösuhteet 
ja luottamus. Palvelujohtamisen maisteri tuntee monipuolisesti johtamisen ja markki-
noinnin keskeiset osa-alueet ja osaa soveltaa tietoa kilpailukykyisen palveluliiketoimin-
nan tulevaisuuden haasteisiin käytännössä. Opiskelija osaa toimia palveluyhteiskunnan 
monissa tehtävissä mm. asiantuntijana ja esimiehenä sekä markkinointi-  ja kehittämis-
tehtävissä.  
 
Laskentatoimi ja yritysjuridiikka 
Yhä useammin työelämässä tarvitaan osaamista, jossa yhdistyy yritystalouden ja yritys-
oikeuden osaaminen. Laskentatoimen ja yritysjuridiikan maisterivaiheen suuntautumi-
sessa yhdistyvät nämä yritystoiminnan kannalta keskeiset opinnot. Tämän lisäksi tarjolla 
on syventäviä opintoja esimerkiksi tilintarkastukseen ja kirjanpitoon, verotukseen, kan-
sainväliseen kauppaoikeuteen tai yrityksen talouden ohjaukseen.  
 
Laskentatoimen ja yritysjuridiikan opinnoissa opiskelija saa tarvittavat tiedot ja taidot 
menestyäkseen taloudellista ja juridista osaamista edellyttävissä liike-elämän ja tilintar-
kastusyhteisöjen asiantuntija- ja johtotehtävissä. Opiskelija oppii tulkitsemaan ja tuotta-
maan yritysten taloudellista informaatiota sekä ymmärtämään ja ohjaamaan yrityksen 
toimintaa myös juridisesta näkökulmasta.  
 
Laskentatoimen ja yritysjuridiikan suuntautuminen sopii opiskelijalle, joka on kiinnostu-
nut laskentatoimesta, juridiikasta ja yrityksen johtamisesta. Se tarjoaa opiskelijalle moni-
puoliset uramahdollisuudet asiantuntijatehtävissä sekä esimies- ja johtotehtävissä. Suun-
tautumisen opinnoissa on mahdollista erikoistua johonkin osa-alueeseen, esimerkiksi 
kansainväliseen tilinpäätösraportointiin.  
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Tilintarkastuksen maisteriohjelma, laskentatoimen ja yritysoikeuden opintolinja 
Tilintarkastuksen maisteriohjelma rakentuu laskentatoimen ja tilintarkastuksen sekä 
niitä tukevien verotuksen ja yritysoikeuden opinnoille. Maisteriohjelma antaa valmiudet 
toimia tilintarkastuksen tehtävissä ja se on rakennettu niin, että sen aikana on mahdollista 
suorittaa HT, KHT- ja JHT-tutkintoihin vaadittavat opinnot.  
 
Tilintarkastustehtävien lisäksi maisteriohjelma valmentaa myös taloushallinnon asian-
tuntijatehtäviin sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Maisteriohjelma tarjoaa näin ol-
len hyvän perustan myös muille vaativille taloushallinnon tehtäville niin yksityisellä 
kuin julkisellakin sektorilla, vaikka opiskelija ei myöhemmin hakeutuisikaan tilintarkas-
tajan tehtäviin. 
 
Tourism Marketing and Management 
Students graduating from Tourism Marketing and Management have an in-depth under-
standing of tourism business and especially about the risks and opportunities in the field. 
They know central theoretical frameworks, models, and tools of tourism business and 
can apply them in practice to develop the field and businesses in a sustainable way. Our 
students are team players who can work with people from all over the world in virtual 
and real-world environments to solve advanced business challenges in a creative way. 
 
Our students have skills and knowledge to identify and find solutions for even the most 
difficult tourism business-related problems. They have specialized in nature, wellbeing, 
and sustainable tourism as well as digital technologies. They understand the role of re-
search, data, and information when making decisions and plans in tourism business and 
can adapt to the rapidly changing business situations. Our students can conduct analyti-
cal, methodologically reliable and practically valuable research to support decision-mak-
ing processes in tourism businesses and academia. 
 
Tourism Marketing and Management students have a profound understanding of the 
tourism industry, its challenges, and possibilities. They are motivated to constantly learn 
and try out and test new things. They are resourceful, efficient and enthusiastic people 
with high work morale not afraid of new challenges. Our students have worked with real 
businesses and destinations during their studies and are able to find relevant employ-
ment in tourism marketing and management through their and program’s networks or 
continue to doctoral studies.  
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Palveluliiketoiminnan maisteriohjelma  
Palveluliiketoiminnan maisteriohjelmaan ei valita uusia opiskelijoita. 
Palveluliiketoiminnan maisteriohjelma päättyy 31.7.2018. 
 
Service Management 
Master Degree Program in Service Management –ohjelmaan ei valita uusia opiskelijoita 
1.1.2016 alkaen. There is no student admission to the Master Degree Program in Service 
Management –program since 1.1.2016. Therefore, studies are to be completed until 
31.7.2019.   
 

Suuntautumisvaihtoehdot Kuopion kampuksella  
 
Innovation Management 
The studies in Innovation Management equip students with expertise in initiating and 
leading change in companies and other organizations. Students learn how to manage 
projects and processes around business model, product and service design, human re-
sources and strategy, and in marketing and customer care. Students will learn to combine 
analytical and creative thinking and to apply the right methods and tools for innovation 
and organizational renewal. Our highly qualified faculty have the latest pedagogical 
knowledge concerning how innovation expertise and skills can be acquired. The curric-
ulum is based on a combination of theoretical thinking and hands-on projects. Graduates 
have excellent prospects for placements in all business companies, and many other or-
ganizations as well. Graduates typically begin their careers as team leaders, project lead-
ers, innovation experts and business consultants, moving on to line manager and upper 
managerial positions. Many of our graduates start their own businesses or take a position 
in family enterprises. 
 
Laskentatoimi ja rahoitus 
Jokaisen yrityksen ja organisaation menestyksen salaisuus on sen kyky tuottaa lisäarvoa 
omistajilleen. Laskentatoimen ja rahoituksen maisterivaiheen suuntautumisopinnoissa 
keskitymme laskentatoimen ja rahoituksen laaja-alaiseen osaamiseen ja sen hyödyntämi-
seen esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisessä tai rahoitusmarkkinoilla. Laskentatoimen 
ja rahoituksen maisterivaiheen opinnoissa opiskelija harjaantuu tunnistamaan liiketoi-
mintaan ja talouteen liittyviä ongelmakohtia, ratkaisemaan niitä ja kehittämään yrityksen 
laskenta-, rahoitus- ja johtamisjärjestelmiä. Opinnoissa perehdytään myös rahoitusmark-
kinoiden toimintaan sekä yleisellä tasolla että pk-yritysten näkökulmasta. Opintojen ai-
kana opiskelija voi suuntautua talouden johtamiseen, rahoittajan laskentatoimeen, tilin-
tarkastukseen tai rahoitukseen. Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee laskentatoimen 



Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta // UEF 99 

ja rahoituksen keskeiset osa-alueet kokonaisuutena ja lisäksi opiskelijalla on erityisosaa-
mista valitsemaltaan erikoistumisalueelta. 
 
Tilintarkastuksen maisteriohjelma, laskentatoimen opintolinja 
Maisteriohjelma antaa valmiudet toimia tilintarkastuksen tehtävissä ja se on rakennettu 
niin, että sen aikana on mahdollista suorittaa HT-, KHT- ja JHT-tutkintoihin vaadittavat 
opinnot. Tilintarkastuksen lisäksi maisteriohjelma valmentaa myös taloushallinnon asi-
antuntijatehtäviin sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Maisteriohjelma tarjoaa näin 
ollen hyvän perustan myös muille vaativille taloushallinnon tehtäville niin yksityisellä 
kuin julkisellakin sektorilla, vaikka opiskelija ei myöhemmin hakeutuisikaan varsinai-
seen tilintarkastajatutkintoon. 
 
International Business and Sales Management 
The Master's Degree Programme with a unique combination of International Business 
and Sales Management provides in-depth understanding of the global business environ-
ment and firm's approaches to doing business and sales cross borders. This multidisci-
plinary two-year programme combines high-level teaching and research. The pro-
gramme is designed for both Finnish and international students so that people with dif-
ferent backgrounds come to study and learn together how to operate successfully in chal-
lenging business environments. 
 
In our programme we emphasise three core themes: internationalization, business-to-
business sales, and cross-cultural communication. The content of the programme rests on 
the latest theoretical findings and case exercises, group work and collaboration between 
peer students, staff and B2B companies. Internationally distinguished academics will 
bring their state-of-the-art knowledge and companies will provide real life case projects 
to ensure that your education is also practical. A variety of teaching methods guarantees 
an interesting, challenging and motivating learning environment. 
 
Our unique program provides you the path to become a valuable leader and sales pro-
fessional. The gained competence opens up numerous career opportunities for example 
in international business expert, consultant, and sales, account, marketing or strategic 
management positions at local, national, international and global levels. Additionally, the 
programme provides tools to operate successfully in an academic field. Students who 
have successfully completed the programme will be awarded with Master's Degree in 
Economics and Business Administration. 
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Join our international learning environment and find out the differences and opportuni-
ties in local and global markets! 
 
Health and Business 
Viimeinen sisäänotto on syksyllä 2016. Opinnot tulee suorittaa valmiiksi 31.7.2020 men-
nessä. Itä-Suomen yliopistossa kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavat opis-
kelijat eivät voi valita tätä suuntautumista 30.9.2016 jälkeen. 

3.1 KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUS JA SUUNTAUTUMISEN 
VALINTA 

  
Kauppatieteissä kandidaatin opintojen ensimmäisen vuoden kevätlukukaudella opiske-
lija valitsee oman kampuksensa suuntautumisvaihtoehdon, johon erikoistuu. Tarjolla on 
kaksi kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehtoa kummallakin 
kampuksella. Opiskelija vahvistaa suuntautumisvaihtoehtonsa palauttamalla WebOo-
dissa valitsemansa suuntautumisvaihtoehdon mukaisen henkilökohtaisen opintosuun-
nitelman (HOPS). Mikäli johonkin suuntautumisvaihtoehtoon ilmoittautuu enemmän 
opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, opiskelijoiden valinnan perusteena käytetään 
määrällistä ja laadullista opintomenestystä. 
 
Suuntautumisen vaihtoa voi hakea kerran kandidaatin opintojen aikana omalla kampuk-
sella palauttamalla oman kampuksen amanuenssille halutun suuntautumisvaihtoehdon 
mukainen HOPS kommentilla ”suuntautumisen vaihto”.  
 
Opetussuunnitelman 2009–2013 mukaista (teema-aluepohjaista) ja opetussuunnitelman 
2014–2016 mukaista kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat voivat 
siirtyä suorittamaan uusinta voimassaolevan opetussuunnitelman mukaista kauppatie-
teiden kandidaatin tutkintoa palauttamalla oman kampuksen amanuenssille uusimman 
voimassaolevan opetussuunnitelman mukainen HOPS. Samassa yhteydessä opiskelija 
valitsee kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suuntautumisen. Opiskelijan suoritta-
mat opintojaksot huomioidaan uudessa rakenteessa soveltuvin osin. Jos opiskelija siirtyy 
suorittamaan kanditutkintoa uusimman rakenteen mukaan, tällöin tulee maisterin tut-
kinto suorittaa vastaavasti uusimman rakenteen mukaisesti. Siirtymäsäännökset ja opin-
tojaksoja koskevat muutokset löytyvät laitoksen sivulta: http://www.uef.fi/web/kauppa-
tieteet/tutkintorakenneuudistus. 
 

http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/tutkintorakenneuudistus
http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/tutkintorakenneuudistus


Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta // UEF 101 

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suuntautumisvaihtoehto vahvistetaan kolmannen 
opintovuoden kevätlukukaudella tai kun opiskelija on suorittanut n. 120 opintopistettä. 
Suuntautumisvaihtoehto valitaan oman kampuksen tarjonnasta ja valinta vahvistetaan 
WebOodissa palautettavalla henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla (HOPS). Mikäli jo-
honkin suuntautumiseen ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, 
opiskelijoiden valinnan perusteena käytetään ensisijaisesti määrällistä ja toissijaisesti laa-
dullista opintomenestystä.  
 
Opintopolku kauppatieteiden kandidaatin tutkinnosta maisterin tutkintoon maisterioh-
jelmittain kampuskohtaisesti on esitettynä alla olevassa taulukossa. 
 
Mikäli opiskelija valitsee kandidaatin suuntautumisesta poikkeavan maisterin tutkinnon 
suuntautumisen, voidaan edellyttää täydentäviä opintoja. Näin varmistetaan, että opis-
kelijalla on ko. suuntautumisessa vaaditut maisterin tutkintoon vaaditut valmiudet.  
 

KTK, Joensuu KTM, Joensuu  
Johtaminen ja markkinointi Palvelujohtaminen 

Tourism Marketing and Management 
Laskentatoimi ja verotus Laskentatoimi ja yritysjuridiikka 

Tilintarkastuksen maisteriohjelma 
KTK, Kuopio KTM, Kuopio 
Johtaminen ja markkinointi Innovation Management 

International Business and Sales Manage-
ment 

Laskentatoimi ja rahoitus Laskentatoimi ja rahoitus 
Tilintarkastuksen maisteriohjelma 
Innovation Management 
International Business and Sales  
Management 

   
Suuntautumisen vaihtaminen 
Omalla kampuksella kauppatieteiden maisterin tutkinnon suuntautumisen vaihto voi-
daan myöntää hakemuksesta, mikäli haettuun suuntautumisvaihtoehtoon mahtuu uusia 
opiskelijoita (vaihtaminen on mahdollista yhden kerran).  
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Päävalinnassa valitut opiskelijat voivat vaihtaa kampusta kauppatieteiden kandidaatin 
tutkinnon suorittamisen jälkeen. Suuntautumisen ja kampuksen vaihto on osa erillisva-
lintaa ja siinä noudatetaan siirtohaun aikataulua. Erillisvalinnassa varataan aloituspaik-
kojen lisäksi oma kiintiö suuntautumisen vaihtajille (5/kampus).  
 
Maisterin tutkintoon vaadittavien valmiuksien saavuttamiseksi voidaan uuteen suuntau-
tumisvaihtoehtoon siirretylle opiskelijalle määritellä henkilökohtaisessa opintosuunni-
telmassa täydentävät opinnot (enintään 60 op). 

3.2 OPINTOJEN SUUNNITTELU 
 

Opiskelijalta edellytetään tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Opintojaksoissa nou-
datetaan ns. edeltävät (aikaisemmat) opinnot -sääntöä. Toisin sanoen kullekin opintojak-
solle osallistumisen perusvaatimuksena on, että opintojaksokuvaukseen merkityt aikai-
semmat opinnot on suoritettu. 
 
Kauppatieteiden laitoksen järjestämille opintojaksoille on ilmoittauduttava WebOo-
dissa vähintään viikko ennen opetuksen alkamista, ellei opintojaksolla muuta ilmoi-
teta.  
 
Opiskelijat laativat itse oman lukujärjestyksensä. Opintojen suunnittelussa on huomat-
tava, että kaikkia aineopintojen ja syventävien opintojen vapaavalintaisia opintojaksoja 
ei välttämättä järjestetä joka vuosi. Opintojaksojen kuvaukset ja aikataulut löytyvät 
WebOodista. Mahdolliset aikataulu- ja tilamuutokset päivitetään WebOodiin. Seuraa 
siksi WebOodia säännöllisesti! 
 
Jos opintojakson suorittamiseen kuuluu tentti eli kirjallinen kuulustelu, lukuvuoden ai-
kana on yleensä kolme tenttimahdollisuutta. Kauppatieteiden laitoksen tentteihin on 
aina ilmoittauduttava vähintään kymmenen (10) päivää ennen tenttiä WebOodissa.  
 
Opintojaksoihin liittyvät osasuoritukset, kuten ryhmätyöt, ovat pääsääntöisesti voimassa 
kuluvan lukuvuoden ajan. 

3.2.1 Tiedottaminen 

Opiskelija ilmoittautuu kurssille WebOodissa, jonka kautta ilmoittautuneille lähetetään 
tietoa oppimateriaalista ja muista kurssin suorittamiseen liittyvistä seikoista sekä usein 
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myös linkki kurssin Moodle-sivuille. Koska viestintä tapahtuu opiskelijan sähköpostiin, 
on opiskelijan huolehdittava siitä, että WebOodin perustiedoissa on voimassaoleva säh-
köpostiosoite.  
Opiskelijan tulee seurata ajankohtaisviestintää Yammerissa (liity ryhmään: UEF Kaup-
patieteiden opiskelijat). Opiskelijoiden digitaalinen työympäristö on nimeltään UEF// 
Kamu.  

3.2.2 Opiskelijapalaute 

Kauppatieteiden laitoksella kerätään palautetta opiskelijoilta WebOodin palautejärjestel-
män avulla. Lisäksi opettaja voi kerätä palautetta omilla menetelmillään.  
Palautteeseen sisällytetään opintojakson ja opetuksen arvioinnin lisäksi opiskelijan arvio 
omasta ko. opintojaksolla tekemästä työmäärästä ja laadusta sekä oppimisesta. Palautetta 
kerätään aina, kun on perustettu uusi opintojakso, kun opintojaksoon on tehty merkittä-
viä rakenteellisia tai sisällöllisiä muutoksia, tai kun opintojakson opettaja on muuttunut. 
 
Kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestöt keräävät opiskelijapalautetta, jota käsitel-
lään kauppatieteiden laitoksella. 

3.2.3 Kuulustelut 

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta on antanut tämän oppaan loppupuo-
lella määräyksiä kuulusteluista (kuulustelupäivät, ilmoittautuminen, etätentit, muut 
määräykset). Lisäksi määräyksiä on annettu tutkintosäännössä. Kauppatieteiden laitok-
sella noudatetaan em. määräysten lisäksi seuraavia tarkempia periaatteita: 
 
Kauppatieteissä ei ole erikseen luentokuulusteluja, yleisiä tenttejä tai kirjatenttejä, vaan 
kaikki opintojaksot tentitään erikseen määriteltyinä tenttipäivinä.  Kaikkiin tentteihin on 
pakollinen ilmoittautuminen vähintään kymmenen (10) päivää ennen tenttipäivää. Opis-
kelija voi tenttiä samalla kertaa useampia opintojaksoja, kuitenkin niin, että kuhunkin 
tenttiin ilmoittaudutaan erikseen.  
 
Tentteihin saavat osallistua vain läsnä olevina yliopiston opiskelijaluetteloon merkityt ja 
ennakkoon ilmoittautuneet opiskelijat.  
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3.2.4 Aiempien opintojen hyväksilukeminen kauppatieteissä  
Hyväksilukemista on opintojen korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaaminen tarkoittaa 
kauppatieteiden tutkintorakenteessa pakollisena olevan kurssin korvaamista aiemmin 
suoritetulla kurssilla (sähköinen korvaavuushakemus löytyy:  KAMU /opiskelijan käsi-
kirja/ oppaita ja ohjeita/ aiempien opintojen hyväksiluku (AHOT) ). Sisällyttäminen puo-
lestaan tarkoittaa aiemmin suoritetun kurssin sisällyttämistä kauppatieteiden tutkintoon 
sellaisenaan. Tämä koskee vapaasti valittavia kursseja. 
  
Tämän oppaan lopussa on kerrottu tiedekunnan hyväksilukemisia koskevat linjaukset. 
Aiempien opintojen perusteella ei voida korvata kandidaatintutkielmaa, pro gradu -tut-
kielmaa ja henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.  
 
Kauppatieteiden opintoja ei voi hyväksilukea yli 12 vuotta vanhoilla opintosuorituksilla 
ellei erityisestä syystä muuta johdu. Esimerkiksi haettaessa opintojen korvaavuutta tai 
yksittäisten opintojaksojen sisällyttämistä lukuvuosina 2018–2019 ja 2019–2020 ja 2020-
2021, tarkastellaan vain lukuvuonna 2006–2007 tai 2007–2008 ja 2008-2009 tai sen jälkeen 
suoritettuja opintoja.  
 
Mikäli hyväksiluetut opinnot on suoritettu yliopistossa ja käytetty arvosteluasteikko on 
sama kuin Itä-Suomen yliopistossa käytetty, arvostellaan opinnot asteikolla 1-5. Muut 
hyväksiluetut opinnot arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty, eikä hyväksiluettujen 
suoritusten arvosanoja tällöin huomioida opintokokonaisuuden arvolausetta määriteltä-
essä. 
  
Hyväksilukemisen perusteet 
a) Yliopistotasoiset opinnot 
Ellei erityisistä syistä muuta johdu, muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa 
suoritetut opinnot luetaan pääsääntöisesti hyväksi suomalaiseen yliopistotutkintoon. 
 
Aiempaan yliopistotutkintoon kuuluvista opinnoista voidaan harkinnanvaraisesti kor-
vata opintojaksoja. Aiemmin suoritettuun yliopistotutkintoon kuuluvia opintokokonai-
suuksia sisällytetään ainoastaan siinä tapauksessa, että kokonaisuus on ns. ylimääräinen, 
ts. aiemman tutkinnon minimilaajuuden ylittävä.  
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b) Korkeakoulututkinnot 
Alemman yliopistotutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikor-
keakoulututkinnon suorittanut opiskelija, joka on valittu suorittamaan sekä kauppatie-
teiden kandidaatin että kauppatieteiden maisterin tutkintoa, voidaan dekaanin päätök-
sellä siirtää suorittamaan ainoastaan kauppatieteiden maisterin tutkintoa.  
 
Siirto kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan tapahtuu opiskelijan hakemuk-
sesta. Mikäli kauppatieteiden maisterin koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavut-
tamiseksi on välttämätöntä, yliopisto voi vaatia opiskelijaa suorittamaan maisterin tut-
kinnon opintojen (120 opintopistettä) lisäksi täydentäviä opintoja enintään 60 opintopis-
tettä. Mahdolliset täydentävät opinnot täsmennetään opiskelijan henkilökohtaisessa 
opintosuunnitelmassa, eivätkä ne sisälly maisterin tutkintoon. Täydentäviä opintoja 
määriteltäessä huomioidaan, että hakija täyttää samat kriteerit, joilla voisi tulla valituksi 
kyseiseen maisteriohjelmaan joko maisterihaussa tai kansainvälisessä valinnassa (pl. 
kandidaatin tutkielman arvosanavaatimus). Mikäli täydentävien opintojen määräksi 
muodostuu yli 60 op, hakijaa ei voida siirtää suorittamaan kauppatieteiden maisterin tut-
kintoa.  
 
Mikäli sekä kauppatieteiden kandidaatin että maisterin tutkintoa suorittamaan valittu 
liiketalouden tradenomi haluaa suorittaa myös kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon, 
eikä hakea siirtoa suoraan maisteriopintoihin, voidaan hänelle hakemuksesta myöntää 
hyväksilukemisia kandidaatin tutkinnon pakollisiin opintojaksoihin.  
 
Mikäli tradenomitutkinnon opinnot ovat keskeytyneet, on opiskelijalla mahdollisuus 
anoa yksittäisten opintojaksojen hyväksilukemisia. Tällöin hakemukset käsitellään ta-
pauskohtaisesti ja mahdollinen korvaavuus myönnetään aiempien opintojen sisältö- ja 
laajuusvastaavuuden perusteella. Sähköinen korvaavuushakemuslomake löytyy: KAMU 
/opiskelijan käsikirja/ oppaita ja ohjeita/ aiempien opintojen hyväksiluku (AHOT). 
 
Ammattikorkeakoulussa suoritetuista muista tutkinnoista voidaan hyväksilukea harkin-
nan mukaan tapauskohtaisesti opintoja, jotka voivat olla korvaavia tai muuten hyväksi-
luettavia. 
  
c) Opistoasteen ja toisen asteen tutkinnot 
Opistoasteisista opinnoista tai toisen asteen opinnoista ei myönnetä hyväksilukemisia.  
  
  



UEF // Opinto-opas 2018-2019 106 

d) Varusmiespalveluksen johtamisopinnot 
Henkilöt, jotka ovat suorittaneet uusimuotoiset johtamisopinnot sisältävän 347 päivän 
varusmiespalveluksen, voivat hakea näiden opintojen sisällyttämistä tutkintoon. Tämä 
määräys koskee niitä, jotka ovat kotiutuneet armeijasta kesällä 1999 tai sen jälkeen. Edellä 
mainitun koulutuksen saaneille voidaan sisällyttää 6 op kauppatieteiden kandidaatin tai 
maisterin muihin opintoihin tai johtamisen sivuaineopintoihin. Korvaavuutta haetaan 
sähköisesti: KAMU /opiskelijan käsikirja/ oppaita ja ohjeita/ aiempien opintojen hyväk-
siluku (AHOT). Sähköisen hakemuksen liitteeksi tulee liittää Puolustusvoimien myön-
tämä Johtajan palvelustodistus ja henkilöarviointi. 
 
e) Kieli- ja viestintäopinnot 
Kieli- ja viestintäopintojen korvaavuuksista päättää kielikeskus. Liiketalouden tra-
denomille (liiketalouden koulutusohjelma) voidaan lukuvuosina 2018–2019 ja 2019-2020 
sekä 2020–2021 myöntää tietyt kieli- ja viestintäopintojen korvaavuudet ilman erillistä 
korvaavuushakemusta kielikeskukseen.  
 
f) Ulkomailla suoritetut opinnot 
Ulkomailla suoritetut opinnot, jotka sisältävät saman alan tai aihepiirin opintoja väh. 25 
op voidaan sisällyttää kauppatieteiden tutkintoon sivuaineena. Jos saman alan tai aihe-
piirin opintoja on väh. 15 op, voidaan niistä antaa todistukseen oma kokonaisuusmer-
kintänsä.  
 
g) Yliopistossa suoritetulla eMBA-tutkinnolla (yht. vähintään 100 op) on mahdollista 
saada n. 42 op hyväksilukemisia opintojen sisällön ja laajuuden vastaavuuden perus-
teella. 
 
h) Urheiluakatemian opinnot voidaan sisällyttää kandidaatin tai maisterin tutkinnon 
muihin opintoihin (https:www.uef.fi/opiskelu/urheiluakatemiat).  
 
Hyväksilukemisen hakeminen 
Korvaavuutta ja sisällyttämistä voivat hakea Itä-Suomen yliopistossa tutkintoa suoritta-
vat, läsnä olevat opiskelijat. Myös avoimen yliopiston opiskelijat voivat hakea hyväksi-
lukemisia siitä aineesta, mihin heillä on opinto-oikeus, mutta ei kieli- ja viestintäopintoi-
hin (ennen kuin opiskelija on saanut kauppatieteiden tutkinnon suorittamisoikeuden).  
 
Sähköiseen hakemukseen on liitettävä todistus suoritetuista opinnoista sekä tiedot opin-
tosuoritusten laajuudesta, sisällöstä ja vaativuustasosta (ote opinto-oppaasta tms.). Liit-



Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta // UEF 107 

teiden tulee olla hyvälaatuisia ja luettavissa olevia. Sähköisen lomakkeen voit täyttää yli-
opiston asiointipalvelussa (ks. UEF KAMU / opiskelijan käsikirja/ oppaita ja ohjeita/ 
Aiempien opintojen hyväksiluku (AHOT)). Sähköinen asiointi on mahdollista sekä kor-
vaavuushakemusten että sisällyttämishakemuksen jättämiseen. Lomakkeen lähettämi-
sen jälkeen saat tiedon hakemuksen onnistuneesta jättämisestä palveluun. Kun asian hy-
väksyjä on käsitellyt asian, saat sähköpostiisi päätöksen. Halutessasi voit saada lisäksi 
paperisen päätöksen. Hyväksilukemisesta kirjataan suoristusmerkintä opintotietojärjes-
telmään. Mikäli sähköinen asiointi ei ole mahdollista, voit käyttää paperilomaketta. 
 
Kaikki hyväksilukemisen anomukset on jätettävä syyslukukaudella 30.9. mennessä ja ke-
vätlukukaudella 31.1. mennessä oman kampuksen kauppatieteiden laitoksen amanuens-
sille. Kaikki hyväksilukemisen anomukset kannattaa tehdä heti opintojen alussa, koska 
se helpottaa opintojesi suunnittelua. Hyväksilukemisen anomuksia vastaanotetaan ja kä-
sitellään jatkuvalla hakumenettelyllä myös em. ajankohtien jälkeen. Hyväksilukemisen 
anomusten käsittelyaika on yksi kuukausi.  

3.2.5 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 

Ensimmäisenä opintovuotena oman kampuksen amanuenssille palautettavalla HOPS:lla 
vahvistetaan suuntautumisvaihtoehdon valinta.  Suuntautumisen valinnan jälkeen 
HOPS:aa ohjaa oman opintojen suuntautumisvaihtoehdon HOPS-ohjaaja.  
 
Opetusohjelmassa on ilmoitettu 5210114 Johdatus kauppatieteiden opintoihin 2 op ajan-
kohdat, jolloin esitellään tutkinnon rakennetta ja opintohallinnon kysymyksiä sekä har-
joittelua ja kansainvälistä opiskelua. Tarkemmat ohjeet ja ohjaavien henkilöiden nimet 
kerrotaan HOPSiin liittyvässä info-tilaisuudessa.  
 
HOPS päivittyy WebOodissa opintojen edetessä, jolloin siitä muodostuu tehokas apuvä-
line omien opintojen suunnittelulle ja opiskeluajan hallinnalle. Keskeisenä ajatuksena 
opintojen suunnittelussa on omien valintojen (mm. suuntautuminen, sivuaineet, muut 
opinnot sekä työharjoittelu ja opinnot ulkomailla) suhde omiin tavoitteisiin sekä opinto-
jen tavoitteellinen ja realistinen aikataulutus. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laa-
dintaan voi saada ohjausta HOPS-ohjaajilta tai amanuensseilta. 
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3.2.6 Kansainvälinen opiskelu 

Kansainvälisen opiskelun voi aloittaa osallistumalla kotiyliopiston englanninkielisille lu-
ennoille sekä tutustumalla kauppatieteiden laitoksen vaihto-opiskelijoihin. Kauppatietei-
den opiskelijoille on tarjolla monia mahdollisuuksia suorittaa osa opinnoistaan ulkomai-
sissa yliopistoissa. Itä-Suomen yliopisto on mukana erilaisissa kansainvälisissä vaihto-
ohjelmissa ja verkostoissa, joiden kautta on mahdollista päästä opiskelemaan ulkomaille. 
Kansainväliseen vaihtoon liittyvät ohjeet löydät: KAMU / opiskelijan käsikirja/ vaihto-
opiskelu ja kansainvälistyminen. 
 
Ulkomailla suoritettavien opintojen liittämisestä tutkintoon tulee sopia kauppatieteiden 
laitoksen amanuenssin kanssa ennen vaihtoon lähtöä.  

3.2.7  Työharjoittelu 

Harjoittelun tavoitteena on perehtyä kauppatieteiden kandidaatin ja/tai maisterin am-
mattikäytäntöön jossakin organisaatiossa kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelun tulee 
toimenkuvaltaan vastata sellaista tehtävää, johon tieteenalan opetuksessa on pyritty an-
tamaan valmiuksia. Tyypillisesti tällaiset tehtävät ovat vaativien asiakaspalvelutehtävien 
lisäksi kehitys- tai selvitystehtäviä. Tämän vuoksi harjoittelu suositellaan suoritettavaksi 
aikaisintaan toisen opiskeluvuoden jälkeen. 
 
Kauppatieteiden laitos voi tukea työharjoittelua tiedekunnan harjoittelumäärärahalla. 
Ulkomaiseen harjoitteluun voi hakea mm. Erasmus-apurahaa tai osallistua CIMOn har-
joitteluohjelmiin.  
 
Työharjoittelun voi sisällyttää kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoon (muut opinnot). 
Työharjoittelun voi suorittaa yhden kerran kandidaatin tutkintoon sekä yhden kerran 
maisterin tutkintoon.  
 
Katso lisätietoja: KAMU/ opiskelijan käsikirja/ urasuunnittelu ja työnhaku/ Työharjoit-
telu sekä http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/tyoharjoittelu. 

3.2.8  Siirtymäsäännökset ennen 1.8.2018 aloittaneille opiskelijoille 

Mikäli olet aloittanut kauppatieteiden opintosi ennen 1.8.2018 ja haluat suorittaa tutkin-
tosi opetussuunnitelman 2018–2021 rakenteen mukaisesti, laadi henkilökohtainen opin-

http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/tyoharjoittelu
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tosuunnitelma WebOodissa uuden rakenteen mukaan ja lähetä se amanuenssille hyväk-
syttäväksi. Tutkintorakenteen muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset löydät kauppa-
tieteiden laitoksen sivulta:  
http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/tutkintorakenneuudistus 

3.3 TUTKINTORAKENTEET JA OPINTOJEN SUORITUSJÄRJESTYS 

3.3.1 Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto koostuu: 
pääaineen (suuntautuminen) perus- ja aineopinnot, jotka sisältävät mm. kandidaatin tut-
kielman ja seminaarin, kaikille yhteiset kauppatieteiden pakolliset opinnot 24 op (voi 
muodostaa sivuaineen, jos väh. 25 op), kieli- ja viestintäopinnot sekä muut opinnot, jotka 
sisältävät mm. tutkimusvalmiusopinnot sekä vapaasti valittavia opintoja ja jotka voivat 
sisältää sivuaineen (väh. 25 op) siten, että 180 op vaatimus täyttyy. 
 

Pääaineen perus- ja aineopinnot: Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot 60–72 op 

Kaikille yhteiset kauppatieteiden pakolliset opinnot 48 op 

5210102 Laskentatoimen perusteet 6 op       
5210103 Rahoituksen perusteet 6 op            
5210211 Johdon laskentatoimen perus-
teet 6 op  
5210212 Tilinpäätösanalyysi ja ar-
vonmääritys 6 op 

5210104 Johtamisen perusteet 6 op 
5210105 Markkinoinnin perusteet 6 op 
5210201 Henkilöstöresurssien johtami-
nen 6 op  
5211212 International Business Manage-
ment 6 op                                                                    

JOMA 60 op LAVE 72 op JOMA 60 op LARA 60 op 
Joensuun kam-
pus: 
Johtaminen ja 
markkinointi: 
5210104 Johtami-
sen perusteet 6 op 
5210105 Markki-
noinnin perusteet 
6 op  

Joensuun kampus: 
Laskentatoimi ja 
verotus: 
5210102 Laskenta-
toimen perusteet 6 
op       
5210103 Rahoituk-
sen perusteet 6 op            
5210211 Johdon 
laskentatoimen pe-
rusteet 6 op  

Kuopion kampus: 
Johtaminen ja 
markkinointi: 
5210104 Johtami-
sen perusteet 6 op 
5210105 Markki-
noinnin perusteet 
6 op  
5210201 Henkilös-
tövoimavarojen 
johtaminen 6 op  

Kuopion kampus: 
Laskentatoimi ja 
rahoitus: 
5210102 Laskenta-
toimen perusteet 6 
op       
5210103 Rahoituk-
sen perusteet 6 op            
5210211 Johdon 
laskentatoimen pe-
rusteet 6 op  

http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/tutkintorakenneuudistus
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5210201 Henkilös-
tövoimavarojen 
johtaminen 6 op  
5211212 Internati-
onal Business Ma-
nagement 6 op 
5211225   Johta-
juus ja esimiestyö 
6 op  
5211214 Service 
Orientation 6 op 

5210212 
Tilinpäätösanalyysi 
ja arvonmääritys 6 
op  

5211212 Interna-
tional Business 
Management 6 op 
 

5210212 
Tilinpäätösanalyysi 
ja arvonmääritys 6 
o 

Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot 60–72 op (ml. Kandidaatintutkielma ja kyp-
syysnäyte 10 op sekä seminaari 1 op ja tiedonhaku 1 op) 

Kieli- ja viestintäopinnot 23 op: 
Suomen kieli ja viestintä 9 op 
Ruotsi 4 op 
Englanti 10 op 

Muut tutkintoon sis. opinnot 37 op ja Sivuaineet 
1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op 
5210114 Johdatus kauppatieteiden opintoihin 2 op 
8011801 Kirjoitusviestintä 1 op (fukseille) 
5010101 Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op 
5210107 Talousmatematiikka 6 op 
5210110 Taloustieteen perusteet 6 op 
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet yht. 6 op 
Laadullisen tutkimuksen perusteet yht. 6 op 
5210109 Yritysoikeuden perusteet 6 op 
sekä kaikille yhteiset kauppatieteiden pakolliset opinnot 24 op (voi muodostaa sivu-
aineen, jos väh. 25 op) 
Lisäksi vapaasti valittavia opintoja niin, että 180 op vaatimus täyttyy 

 
 Opintojaksokuvaukset löytyvät WebOodista. 
 
 Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) koostuu seuraavista opinnoista  
 
  



Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta // UEF 111 

Kieli- ja viestintäopinnot  
Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu yhteensä 23 op kieli- ja viestintäopin-
toja. Kieliopinnot tulee suorittaa kolmen ensimmäisen opintovuoden aikana. Tutkintoon 
on hyödyllistä liittää pakollisia kieliopintoja laajempiakin vieraiden kielten ja kulttuurien 
opintokokonaisuuksia. Kielitaitoa voit kartuttaa vaihdossa ulkomailla (ks. KAMU / opis-
kelijan käsikirja/ vaihto-opiskelu ja kansainvälistyminen). 
 
Kieli- ja viestintätaidot sekä kulttuuriosaaminen ja -tietous ovat kauppatieteilijän ydin-
osaamista. Tämä tarkoittaa herkkyyttä kulttuurien erityispiirteille ja kykyä viestiä ym-
märrettävästi ja tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa sekä äidinkielellä että vierailla kie-
lillä. Monipuolinen kielitaito parantaa työllistymismahdollisuuksia.  
 
Suomen kielen kirjoitus- ja puheviestinnän opintojaksoilla tuetaan opiskelussa, tutki-
muksessa, työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia viestintätaitoja. 
 
Ruotsin kielen opintojaksolla tuetaan kykyä toimia ruotsin kielellä liike-elämän viestin-
tätilanteissa. Kielikeskuksen opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on julkisyhteisöjen 
henkilöstöltä laissa ja asetuksessa vaadittu kielitaito. Ruotsin kielen taidon tulisi olla vä-
hintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1, joka esimerkiksi ylioppilaskirjoi-
tusten arvosanoilla mitattuna vastaa magna cum laudea / vahvaa cum laudea. Jos taito-
taso on alle B1, on tutkintoon vaadittavan kielitaidon varmistamiseksi erittäin suositelta-
vaa kerrata ruotsin kieltä opintojaksolla 8010201 Ruotsin kielen kertauskurssi. Tämä 
suoritus voidaan sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin. 
 
Englannin kielen opintojaksoilla syvennetään liike-elämän kansainvälisten viestintätilan-
teiden ja akateemisten asiantuntijatehtävien edellyttämää kielitaitoa. Lisätietoja: 
www.uef.fi/kielikeskus. 
 
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon pakolliset kieliopinnot voi suorittaa myös 
AHOT-näyttökokein kerran lukukaudessa 
(http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen). 
  
Opintojen suoritusjärjestys 
Kauppatieteiden kandidaatin opintojen eteneminen on esitetty seuraavassa taulukossa. 
Opintojen ajoittumista ohjaavat myös opintojaksokohtaisesti määritellyt aikaisemmat 
opinnot. Kaikkien lukuvuosien osalta opintojen ajoittuminen täsmentyy henkilökohtai-
sessa opintosuunnitelmassa. Myös mahdolliset opinnot tai harjoittelu ulkomailla vaikut-
tavat opintojen suoritusjärjestykseen ja suoritusajankohtiin.  

http://www.uef.fi/kielikeskus
http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen
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Seuraavassa taulukossa opintojen kulku on esitetty niin, että kandidaatin tutkinto (180 
op) suoritetaan kolmessa vuodessa. Taulukossa J = Joensuun kampus ja K = Kuopion 
kampus.  
 
Opintoja voi suorittaa myös muussa järjestyksessä, mutta tällöin on varauduttava kurs-
sien mahdollisiin päällekkäisyyksiin (etenkin kieli- ja viestintäopintojen osalta). 
 

 KTK-vuosikurssi 
 1 2 3 
Kaikille yhteisset kauppatieteiden pakolliset opinnot 48 op    
5210102 Laskentatoimen perusteet 6 op J+K   
5210103 Rahoituksen perusteet 6 op J+K   
5210211 Johdon laskentatoimen perusteet 6 op J+K   
5210212 Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op J+K   
5210104 Johtamisen perusteet 6 op J+K   
5210105 Markkinoinnin perusteet 6 op J+K   
5210201 Henkilöstövoimavarojen johtaminen 6 op J+K   
5211212 International Business Management 6 op  J+K  
Kaikille yhteiset muut pakolliset opinnot 37 op    
1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op J+K   
5210114 Johdatus kauppatieteiden opintoihin 2 op J+K   
8011801 Kirjoitusviestintä 1 op J+K   
5010101 Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op  J+K  
5210107 Talousmatematiikka (tai vast. opinnot) 6 op J+K   
5210110 Taloustieteen perusteet (tai vast. opinnot) 6 op J+K   
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet yht. 6 op 
5010102 Tilastollisten menetelmien perusteet 3 op 
5210302H Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet/harj. 3 op 
tai 3622230 Tilastotieteen johdantokurssi 3 op 

 J+K  

5210301 Laadullisen tutkimuksen perusteet yht. 6 op 
5010103 Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta-  

   ja kauppatieteilijöille 3 op 
   5210301H Laadullisen tutkimuksen perusteet 3 op, harjoi- 
   tukset 

 J+K  

5210109 Yritysoikeuden perusteet 6 op J+K   
Kieli- ja viestintäopinnot 23 op:    
8011802 Kirjoitusviestintää kauppatieteiden opiskelijoille 4 op  K J+K 
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8011826 Puheviestintää kauppatieteiden opiskelijoille 3 op  
tai 8010153 Varmuutta esiintymiseen 3 op 

  J+K 

8011827 Neuvottelu- ja kokoustaidot kauppat. opisk. 2 op   J+K 
8012801 Ruotsia kauppatieteiden opiskelijoille 4 op  J+K  
8013801 English for Business and Economics 3 op J+K   
8013802 English for Communicating in Business 4 op  J+K  
8013803 English Ac. Writing and Pres. for Bus. and Ec. 3 op   J+K 
Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot 60–72 op    
Suuntautumisopintoja (pakolliset + valinnaiset)  J+K J+K 
Kandidaatin tutkielmaseminaari ja tiedonhaku  K J+K 
Kandidaatin tutkielma (sis. Kypsyysnäyte)  K J+K 
Muut opinnot    
Muita opintoja (sivuaineopintoja)  J+K J+K 

  
  
  
Suuntautumisen aineopinnot 60−72 op 

Suuntautumisen opinnot suoritetaan sillä kampuksella, jonka vastuualueella ko. suun-
tautuminen on.  
 

Joensuun kampus: 

5215470   Johtaminen ja markkinointi (JOMA) (60 op) 

Johtamisen ja markkinoinnin perus- (5215370) ja aineopinnot (60 op) (5215470) sisältä-
vät seuraavat johtamisen ja markkinoinnin opinnot: 
5210104   Johtamisen perusteet 6 op 
5210105   Markkinoinnin perusteet 6 op 
5211212   International Business Management 6 op 
5210201   Henkilöstövoimavarojen johtaminen 6 op 
5211225   Johtajuus ja esimiestyö 6 op 
5211214   Service Orientation 6 op                                                                              
5215471   Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte, Johtaminen ja markkinointi 10 op 
5215472   Kandidaatin tutkielmaseminaari, Johtaminen ja markkinointi 1 op 
8020030   Kauppatieteiden tiedonhaku 1 op 
Vapaavalintaiset opintojaksot (väh. 12 op) 
5211211   Markkinoinnin johtaminen 6 op 
5213212   Kuluttajakäyttäytyminen 6 op 
5210202   Strategic Management 6 op 
5211241   Strateginen Retail Management 6 op 
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5213214   Markkinointi- ja yhteisöviestintä 6 op 
5211221   Strategies for Managing Competitiveness 6 op 
5211237   Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona 6 op 
 5211239   Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op 
5311612   Työoikeus 5 op 
5311605   Sopimusoikeus 5 op 
5311618   Markkinointi- ja kuluttajansuojaoikeus 5 op 
5215473   Muu johtamisen ja markkinoinnin aineopintotasoinen opintojakso, vaihdossa 
tai avoimessa suoritettu, vierailevan opettajan pitämä 6 op 
 

Voit sisällyttää KTK-tutkintosi kokonaisuuteen muut opinnot seuraavat opinnot: 

5215474   Työharjoittelu, johtaminen ja markkinointi 6 op 
5212221   Yrityspeli 6 op  
 

5212400 Laskentatoimi ja verotus (LAVE) (72 op) 

Laskentatoimen ja verotuksen perus- (5215380) ja aineopinnot (72 op) (5212400) sisältä-
vät seuraavat laskentatoimen ja verotuksen opinnot: 
5210102   Laskentatoimen perusteet 6 op 
5210103   Rahoituksen perusteet 6 op 
5210211   Johdon laskentatoimen perusteet 6 op 
5210212   Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op 
5210213   Tuloslaskenta ja verotus 6 op 
5214213   Kirjanpidon jatkokurssi 6 op 
5212401   Yhtiöoikeus 5 op 
5212223   Liikkeenjohdon taloustiede 6 op 
5212201   Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte, Laskentatoimi ja verotus 10 op 
5212204   Kandidaatin tutkielmaseminaari, Laskentatoimi ja verotus 1 op 
8020030   Kauppatieteiden tiedonhaku 1 op 
5311005   Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op 
Vapaavalintaiset opintojaksot (väh. 13 op); 
5214212   Johdon laskentatoimen jatkokurssi 6 op 
5214223   Tilintarkastus 1; 6 op 
5311206   Elinkeinoverotuksen perusteet 5 op 
5311207   Arvonlisäverotuksen perusteet 5 op 
5311605   Sopimusoikeus 5 op 
5311612   Työoikeus 5  
5212240   Muu laskentatoimen ja verotuksen aineopintotasoinen opintojakso, vaihdossa 
tai avoimessa suoritettu, vierailevan opettajan pitämä                
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Voit sisällyttää KTK-tutkintosi kokonaisuuteen muut opinnot seuraavat opinnot: 

5212230   Työharjoittelu, laskentatoimi ja verotus 6 op 
5212221   Yrityspeli 6 op 
  
Kuopion kampus: 

5215470   Johtaminen ja markkinointi (JOMA) (60 op) 
Johtaminen ja markkinointi suuntautumisen perus- (5215370) ja aineopinnot (60 op) 
(5215470) sisältävät seuraavat johtamisen ja markkinoinnin opinnot: 
5210104   Johtamisen perusteet 6 op 
5210105   Markkinoinnin perusteet 6 op 
5211212   International Business Management 6 op 
5210201   Henkilöstövoimavarojen johtaminen 6 op 
Kaikille pakolliset opinnot (12 op): 
5215471   Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte, Johtaminen ja markkinointi 10 op 
5215472   Kandidaatin tutkielmaseminaari, Johtaminen ja markkinointi 1 op 
8020030   Kauppatieteiden tiedonhaku 1 op                                                            
Vapaavalintaiset opintojaksot (väh. 24 op) 
5213212   Kuluttajakäyttäytyminen 6 op 
5213211   Innovaatiojohtaminen 6 op 
5213214   Markkinointi- ja yhteisöviestintä 6 op 
5210202   Strategic Management 6 op 
5211214   Service Orientation 6 op 
5213213   Team Leadership 6 op 
5215473   Muu johtamisen tai markkinoinnin aineopintotasoinen opintojakso,vaihdossa 
tai avoimessa yliopistossa suoritettu, vierailevan opettajan pitämä  
 

Voit sisällyttää KTK-tutkintosi kokonaisuuteen muut opinnot seuraavat opinnot: 

5215474   Työharjoittelu, johtaminen ja markkinointi 6 op 
5212221   Yrityspeli 6 op 
 

5214400 Laskentatoimi ja rahoitus (LARA) (60 op) 

Laskentatoimen ja rahoituksen perus- (5215350) ja aineopinnot (60 op) (5214400) sisältä-
vät seuraavat opinnot: 
5210102   Laskentatoimen perusteet 6 op 
5210103   Rahoituksen perusteet 6 op 
5210211   Johdon laskentatoimen perusteet 6 op 
5210212   Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op 
5214201   Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte, Laskentatoimi ja rahoitus 10 op 
5214204   Kandidaatin tutkielmaseminaari, Laskentatoimi ja rahoitus 1 op 
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8020030   Kauppatieteiden tiedonhaku 1 op         
Lisäksi valitaan 24 op seuraavista: 
5210213   Tuloslaskenta ja verotus 6 op 
5214211   Yritysrahoitus 6 op 
5214213   Kirjanpidon jatkokurssi 6 op                                                   
5214222   Small Business Finance 6 op  
5214212   Johdon laskentatoimen jatkokurssi 6 op 
5214223   Tilintarkastus 1; 6 op 
5214228   Laskentatoimen ja rahoituksen taloudelliset mallit 3 op 
5214232   Laskentatoimen ja rahoituksen taloudelliset mallit 2 3 op 
5214214   Varallisuudenhallinta 3 op  
5214240 Muu Laskentatoimen ja rahoituksen aineopintotasoinen opintojakso, vaihdossa 
tai avoimessa yliopistossa suoritettu, vierailevan opettajan pitämä  
 

Voit sisällyttää KTK-tutkintosi kokonaisuuteen muut opinnot seuraavat opinnot: 

5212221   Yrityspeli 6 op 
5214230   Työharjoittelu, laskentatoimi ja rahoitus 6 op 
  
Muut opinnot 
Vapaasti valittavia opintoja (sivuaineopinnot) 25 – 37 op  
Muita opintoja tulee valita kauppatieteiden kandidaatin (ktk) tutkintoon siten, että ktk-
tutkinnon minimilaajuus (180 op) tulee suoritetuksi. Muut opinnot voivat sisältää sivu-
aineen. Kauppatieteelliseen tutkintoon sopivia opintojaksoja voit valita Itä-Suomen yli-
opiston tai muiden yliopistojen tarjonnasta.  
  
Sivuaineopinnot, vähintään 25 op 

Sivuaineeksi voi valita toisen kauppatieteellisen aineen tai jonkin muun sivuainekoko-
naisuuden (ks. esim. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-op-
paan luku X; sivuaineet). 
Huom! Saman opintojakson voi sisällyttää vain yhteen opintokokonaisuuteen. 
Ks. Sivuaineista tarkemmin jäljempänä luvussa 3.4. 

3.3.2 Kauppatieteiden maisterin tutkinto 

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Tutkinto koostuu 
suuntautumisen syventävistä opinnoista (30 op), graduopinnoista (40 op) sekä tutkimus-
menetelmäopinnoista (10 op) muista opinnoista (40 op), joihin voi sisällyttää työharjoit-
telua. Muut opinnot voivat sisältää sivuaineen.  Syventävät opinnot suoritetaan omalla 
kampuksella. 
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Sivuaineeksi voi valita joko toisen kauppatieteiden suuntautumisen opintoja tai jonkin 
muun sivuainekokonaisuuden (ks. esim. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiede-
kunnan opinto-oppaan luku X sivuaineet). Ks. sivuaineista jäljempänä luvussa 3.X. 
KTM-tutkinnon muihin opintoihin voi sisällyttää työharjoittelun 6 op sekä kauppatietei-
den tutkintoon sopivia opintojaksoja Itä-Suomen yliopiston tai muiden yliopistojen ja 
korkeakoulujen tarjonnasta.  
Suoraan maisteriopintoihin valitut tai siirretyt opiskelijat eivät voi sisällyttää maisterin 
tutkinnon minimilaajuuteen (120 op) seuraavia kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon 
kuuluvia opintoja: 1) kaikille yhteiset muut pakolliset opinnot (37 op), 2) pakolliset kieli- 
ja viestintäopinnot (23 op), 3) kaikille pakollisia opintojaksoja Johtamisen perusteet, 
Markkinoinnin perusteet, Laskentatoimen perusteet, Rahoituksen perusteet sekä Yritys-
oikeuden perusteet, tai mitään edellä mainittuja vastaavia hyväksiluettuja opintoja. Täy-
dentäviksi opinnoiksi määriteltyjä opintoja ei myöskään voi sisällyttää maisterin tutkin-
tojen minimilaajuuteen. 
Kauppatieteiden maisterin tutkinnon (120 op) opintojen eteneminen on esitetty seuraa-
vassa taulukossa. Opintojen ajoittumista ohjaavat myös opintojaksokohtaisesti määritel-
lyt aikaisemmat opinnot. Kaikkien lukuvuosien osalta opintojen ajoittuminen täsmentyy 
henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS). Myös mahdolliset opinnot tai harjoit-
telu ulkomailla vaikuttavat opintojen suoritusjärjestykseen ja suoritusajankohtiin.  
  
Opintojen suositeltu eteneminen on laadittu kahdelle vuodelle. 

 KTM-vuosikurssi 
 1 2 
Suuntautumisen syventävät opinnot (30 op) J + K J + K 
Suuntatutumisen pro gradu –tutkielmaopinnot (40 op)  J + K 
Pro gradu -tutkielma  J + K 
Tutkielmaseminaari  J + K 
Muut opinnot  (sis. tutkimusmenetelmäopinnot) (50 op) J + K J + K 

 

Opintojaksokuvaukset löytyvät WebOodista. 
 Joensuun kampus: Palvelujohtaminen  

 

Palvelujohtamisen syventävät opinnot 70 op 

Syventävät opinnot 30 op 

Pro gradu -tutkielma + graduopinnot 40 op 
Muut opinnot (tutkimusmenetelmäopinnot 10 op sekä esim. sivuaineopinnot, työ-
harjoittelu) 50 op 
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5211300  Palvelujohtaminen (70 op) 
 

Kaikille pakolliset opinnot 52 op: 
5211301   Pro gradu -tutkielma, Palvelujohtaminen 30 op 
5211302   Tutkimusseminaari, Palvelujohtaminen 10 op 
 5211331 Palveluliiketoiminta ja aineettoman pääoman johtaminen 6 op 
 
Valitaan 6 op seuraavista: 
5211314   Leadership Thinking and Practice 6 op 
5211315   Marketing Thinking and Practice 6 op 
 
Valitaan vähintään 18 op seuraavista: 
Ryhmittelyt ovat ohjeellisia, valinnat voi tehdä myös muilla tavoin. 
 

Kilpailukyky, muutos ja luottamus 
5211314   Leadership Thinking and Practice 6 op (mikäli ei suoritettu pakollisena) 
5211321   Kilpailukyvyn ja muutoksen johtaminen 6 op 
5211322  Trust in Organizations 6 op 
5211316  Yhteisomisteisen yrityksen kilpailuedun johtaminen 6 op 
5211334 Palvelujohtamisen projektityö 1-6 op 
5211330 Muu Palvelujohtamisen syventävä opintojakso 
 

Brändimarkkinointi 
5211315   Marketing Thinking and Practice 6 op (mikäli ei suoritettu pakollisena) 
5211323   Kuluttaja-brändi-suhteet 6 op 
5211334   Palvelujohtamisen projektityö 1-6 op 
5211330   Muu Palvelujohtamisen syventävä opintojakso 
 
Jos suoritat valinnaisia syventäviä opintoja enemmän kuin 18 op voit vastaavasti suorit-
taa vähemmän KTM-tutkinnon muita opintoja.                    
 
Tutkimusmenetelmäopinnot (yht. 10 op) 
Valitaan vähintään 5 op seuraavista: 
5010105   Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi 5 op 
5010104   Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 1 5 op 
 
Lisäksi valitaan vähintään 5 op seuraavista: 
5010105   Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi 5 op (jos ei suoritettuna) 
5010104   Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 1 5 op (jos ei suoritettuna) 
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5010106J/K Tilastollisten menetelmien työpaja, 5 op  
5010108   Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 2 (2 - 5 op) 
3622224   SPSS-verkkokurssi 1 op 
3621420 Insights from data 4 ECTS 
 
Menetelmäopinnoiksi soveltuvat lisäksi tieteenfilosofiaan ja etiikkaan liittyvät opinnot, mm. 
5313150 Tieteenfilosofian perusteet 4 op, joka muodostuu: 
5313131 Tieteenfilosofia 1, luennot 2 op 
5313117 Tieteenfilosofia 1, kirjatentti, 2 op  
5313111 Johdatus filosofiaan, luennot 2 op tai  
5313115 Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2 op 
 
Jos suoritat tutkimusmenetelmäopintoja enemmän kuin 10 op voit vastaavasti suorittaa 
vähemmän KTM-tutkinnon muita opintoja.   
  
Muut opinnot 

Voit suorittaa muita opintoja siten, että KTM-tutkinnon minimilaajuus 120 op tulee suo-
ritetuksi. Muihin opintoihin voit suorittaa vapaasti valittavia opintoja tai voit suorittaa 
muiden oppiaineiden, laitosten tai tiedekuntien tarjoaman sivuaineen (väh. 25 op). Mui-
hin opintoihin voidaan sisällyttää 5211320 Työharjoittelu, palvelujohtaminen 6 op. 
Löydät lisätietoja sivuaineista tämän oppaan loppupuolelta kpl X 
  
Joensuun kampus: Tourism Marketing and Management (Master of Science, Economics and 

Business Administration) 

 

Advanced level studies in Tourism Marketing and Management 80 ECTS 

Courses in Major 40 ECTS 

Master’s Thesis and Seminar 40 ECTS 

Other Studies 40 ECTS  

 

 5216700   Tourism Marketing and Management (80 ECTS) 
Courses in Major (at least 40 ECTS):  
5216701   Master’s Thesis, Tourism Marketing and Management 30 ECTS 
5216716     Master’s Thesis Seminar in Tourism Marketing and Management 5 ECTS  
5216706 Current Research in Tourism 5 ECTS 
 
Compulsory courses (40 ECTS): 
5216703 Tourist Behavior 6 ECTS 
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5211325 Destination Marketing 6 ECTS 
5216704 Destination Managemet 6 ECTS 
5211326 Experience Design 6 ECTS 
5216705 Information Technology in Tourism Business 6 ECTS 
5216707 Practical Tourism Research 5 ECTS 
5216717 Profitable Tourism Business 5 ECTS  
 
Students admitted to the international master’s degree programme in Tourism Marketing 
and Management must conduct advanced –level studies in major (80 ECTS) in English. 
 
If you choose more courses in your major, you may reduce the number of ECTS credits in other 
studies accordingly. 
  
Other Studies 40 ECTS 
Compulsory courses:  
5216718 Introduction to Tourism Marketing and Management 2 ECTS 
5216709 Introduction to Tourism Studies 5 ECTS or 5211214 Service Orientation 6 ECTS 
5216714 Personal Study Plan 1 ECTS 
 
Research methods courses, minimum 5 ECTS; 
 for example:  3621420 Insights from data 4 ECTS 
 
For MDP students who do not have a Bachelor’s Degree or equivalent degree from a 
Finnish university of applied sciences: 
1131003 Orientation for International Students 1 ECTS  
8031003 University Study Skills 1 ECTS  
8031006 University Computing Skills 2 ECTS 
8020300 Information Skills and Sources in Social Sciences for International Studies 1 
ECTS 
  

Elective Courses 

Students choose elective courses to fulfill the minimum of 120 ECTS credits required of 
a master’s degree. These can include courses from their Major or separate courses from 
other majors, courses completed in international exchange, and courses offered in Finn-
ish. This section can also include a full minor of at least 25 ECTS offered by other Busi-
ness School majors or other departments or faculties. 
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Recommended courses for elective studies: 
5216712 Project Work in Tourism Business 1-6 ECTS 
5216711 Practical Training in Tourism Marketing and Management 1-6 ECTS 
5216719 Tourism Marketing Case Studies 1-6 ECTS 
5216720 Tourism Promotion at a Travel Fair 3-6 ECTS 
5211315 Marketing Thinking and Practice 6 ECTS 
5211314 Leadership Thinking and Practice 6 ECTS 
5210202 Strategic Management 6 ECTS 
5211212 International Business Management 6 ECT 
 5216715 Other Course in Tourism Marketing and Management 1-6 ECTS 
  
Research Methods Course 
eTourismCurriculum 
 
Other suitable courses may be found also from e.g. following master’s degree pro-
grammes: 
Environmental Policy and Law 
Border Crossings: Global and Local Societies in Transition 
Forest Sciences  
 

Joensuun kampus: Laskentatoimi ja yritysjuridiikka 

 

Laskentatoimen ja yritysjuridiikan syventävät opinnot 70 op 

Syventävät opinnot 30 op 

Pro gradu -tutkielma + graduopinnot 40  op 
Tutkielmaseminaari 

Muut opinnot (sis. Tutkimusmenetelmäopinnot 10 op sekä esim. sivuaineopinnot, 
työharjoittelu) 50 op 

 

  
5212500   Laskentatoimi ja yritysjuridiikka (70 op) 

 
Kaikille pakolliset opinnot 58 op: 
 5212301   Pro gradu -tutkielma, Laskentatoimi ja yritysjuridiikka 30 op 
5212303   Tutkimusseminaari, Laskentatoimi ja yritysjuridiikka 5 op 
5212304   Laskentatoimen ja yritysjuridiikan tutkimus 5 op 
5214321   Kansainvälinen laskentatoimi 6 op 
5214322   Strateginen laskentatoimi 6 op 
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5212323 Yhtiöoikeuden jatkokurssi 6 op 
 
Valitaan vähintään 12 op seuraavista: 
5212321   Arvopaperimarkkinaoikeus 6 op 
5214314   Tilintarkastus 2; 6 op 
5311617   Tilintarkastus- ja kirjanpito-oikeus 6 op 
5212311   Juridiikka osana liiketoimintaa 6 op 
5311666   Yrittäjyyden oikeudellisia ongelmia 6 op 
5212324   Financial Accounting Theory 6 ECTS 
5311212   Elinkeinoverotuksen erityiskysymyksiä 6 op 
5311213   Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä 8 op 
5311214   Kansainvälinen verotus 5 op 
5212313   Liikkeenjohdon päätöksenteon erityiskysymyksiä 6 op 
5212322   Laskentatoimi ja yritysoikeus tutkimuskohteena 6 op 
5212340   Muu Laskentatoimen ja yritysjuridiikan syventävä opintojakso 
Jos suoritat valinnaisia syventäviä opintoja enemmän kuin 12 op voit vastaavasti suorit-
taa vähemmän KTM-tutkinnon muita opintoja. 
 
Tutkimusmenetelmäopinnot (yht. 10 op) 
 
Valitaan vähintään 5 op seuraavista: 
5010105   Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi 5 op 
5010104   Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 1 5 op 
 
Lisäksi valitaan vähintään 5 op seuraavista: 
5010105   Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi 5 op (jos ei suoritettuna) 
5010104   Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 1 5 op (jos ei suoritettuna) 
5010106J/K Tilastollisten menetelmien työpaja, 5 op I 
5010108  Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 2 (2 tai 5 op) 
3622224   SPSS-kurssi 1 op 
3621420 Insights from data 4 ECTS 
5420008 STATA-ohjelmistokurssi 2 op 
5420033 Ekonometrian tilastolliset menetelmät 3 op 
5313906 Ekonometrian peruskurssi 5 op 
5313907 Ekonometrian praktikum -kurssi 4 op 
5311912 Oikeudellinen argumentaatio 5 op 
Menetelmäopinnoiksi soveltuvat lisäksi tieteenfilosofiaan ja etiikkaan liittyvät opinnot. 
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*Opiskelijan on mahdollista suorittaa kvantitatiivisten menetelmien osuus (KTK-
tutkinnossa 6 op sekä KTM-tutkinnossa 10 op) kokonaisuudessa tilastotieteen oppiai-
neessa sekä laajentaa halutessaan tilastotieteen sivuainekokonaisuudeksi (3622202 Tilas-
totieteen perusopintoja 25 op, ks. WebOodi) kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin 
tutkintoon. Menetelmäopintoja sisältyy myös kansantaloustieteen sivuaineeseen, katso 
lisää s. 233. 
 
Jos suoritat tutkimusmenetelmäopintoja enemmän kuin 10 op voit vastaavasti suorittaa 
vähemmän KTM-tutkinnon muita opintoja. 
 
Muut opinnot: 
Voit suorittaa muita opintoja siten, että KTM-tutkinnon minimilaajuus 120 op tulee suo-
ritetuksi. Muihin opintoihin voit suorittaa vapaasti valittavia opintoja tai voit suorittaa 
muiden oppiaineiden, laitosten tai tiedekuntien tarjoaman sivuaineen (väh. 25 op). Mui-
hin opintoihin voidaan sisällyttää 5212320 Työharjoittelu, laskentatoimi ja yritysjuri-
diikka 6 op. Löydät lisätietoja sivuaineista tämän oppaan loppupuolelta s. 135 ja s. 310. 
 
Joensuun kampus: Tilintarkastuksen maisteriohjelma (120 op), laskentatoimen ja yri-
tysjuridiikan opintolinja 
 
Laskentatoimen ja yritysjuridiikan opintolinja johtaa kauppatieteiden maisterin tutkin-
toon (KTM). Kauppatieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Tut-
kinto koostuu laskentatoimen ja yritysjuridiikan syventävistä opinnoista, tutkielma-
opinnoista, yritys- ja vero-oikeuden sivuaineopinnoista, menetelmäopinnoista. 
 

Laskentatoimen ja yritysjuridiikan syventävät opinnot 70 op 

Laskentatoimen ja yritysjuridiikan syventävät opin-not 30 op 

Pro gradu -tutkielma + graduopinnot 40 op 
Muut opinnot (tutkimusmenetelmäopinnot 10 op sekä esim. sivuaineopinnot, työ-
harjoittelu) 50 op 

 
5216400   Laskentatoimen ja yritysjuridiikan syventävät opinnot (70 op) 
Pakolliset opintojaksot 58 op: 
5212304   Laskentatoimen ja yritysjuridiikan tutkimus 5 op 

5212303   Tutkimusseminaari, Laskentatoimi ja yritysjuridiikka 5 op 

5212301   Pro gradu -tutkielma, Laskentatoimi ja yritysjuridiikka 30  
5214321   Kansainvälinen laskentatoimi 6 op 

5214314   Tilintarkastus 2; 6 op 
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5311617   Tilintarkastus- ja kirjanpito-oikeus 6 op 

Valitaan vähintään 12 op seuraavista: 
5214328   Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta 6 op 

5214330   Corporate Governance 6 op 

5214315   Budjetoinnista talouden johtamiseen 6 op  
5212323   Yhtiöoikeuden jatkokurssi 6 op 

Menetelmäopinnot 10 op, esimerkiksi: 
5010104   Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 1 5 op 

5010106J/K Tilastollisten menetelmien työpaja, 5 op  
5311912   Oikeudellinen argumentaatio 5 op 

 
Sivuaineopinnot 40 op: 
Laskentatoimen ja yritysoikeuden opintolinjalla sivuaineeksi (vähintään 40 op) valitaan 
yritys- ja vero-oikeuden opintoja seuraavasti:  
Pakolliset opintojaksot 21 op 

5212321   Arvopaperimarkkinaoikeus 6 op 

5311206   Elinkeinoverotuksen perusteet 5 op 

5311207   Arvonlisäverotuksen perusteet 5 op 

5311648   Luotto- ja vakuusoikeus 5 op  
Valitaan vähintään 19 op seuraavista: 
5311214   Kansainvälinen verotus 5 op 

5311612   Työoikeus 5 op 

5311212   Elinkeinoverotuksen erityiskysymyksiä 6 op 

5311213   Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä 8 op 

5311210   Verotusmenettelyn ja veroprosessin perusteet 6 op 

5311605   Sopimusoikeus 5 op 

5212320   Työharjoittelu 6 op 

  
Maisteriohjelmaan valitulta opiskelijalta voidaan vaatia täydentävinä opintoina (Maiste-
riohjelman edeltävät opinnot) siten, että KTM-tutkinnossa täyttyvät tilintarkastajatutkin-
toon vaadittavat opinnot. Seuraavassa on lueteltu opintojaksoja, jotka voidaan tarvitta-
essa suorittaa täydentävinä opintoina. Täydentävät opinnot määritellään aina opiskelija-
kohtaisesti henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. 
  
Maisteriohjelman edeltävät opinnot: 
5210102   Laskentatoimen perusteet 6 op 

5214213   Kirjanpidon jatkokurssi 6 op  
5210212   Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op 
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5210213   Tuloslaskenta ja verotus 6 op 

5214223   Tilintarkastus 1; 6 op 

5210211   Johdon laskentatoimen perusteet 6 op 

5214212   Johdon laskentatoimen jatkokurssi 6 op  
5210103   Rahoituksen perusteet 6 op 

5210109   Yritysoikeuden perusteet 6 op 

5212401   Yhtiöoikeus 5 op 

  
Tilintarkastajatutkintoihin hakeutuvalla opiskelijalla tulee lisäksi olla suoritettuna las-
kentatoimen ja oikeustieteiden opintojen lisäksi 22 opintopisteen (tai 15 opintoviikon) 
laajuiset muut opinnot, joihin sisältyvät seuraavat aihealueet: liiketaloustiede ja kansan-
taloustiede, yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat, talousmatematiikka ja tilastotiede sekä 
tietotekniikka ja tietojärjestelmät. Laskentatoimen ja yritysoikeuden opintolinjalle tule-
valla opiskelijalla nämä opintojaksot on yleensä suoritettu jo kandidaatti- tai tradenomi-
vaiheessa. Kurssien puuttuessa valinnat voidaan tehdä esimerkiksi seuraavista opinto-
jaksoista ja sisällyttää täydentäviin opintoihin: 
 

5210103   Rahoituksen perusteet 6 op 

5210107   Talousmatematiikka 6 op 

5210110   Kansantaloustieteen perusteet 6 op 

5010102   Tilastollisten menetelmien perusteet 3 op 

8034004   Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 op 
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Joensuu campus: Service Management (Master of Science, Economics and Business 
Administration) 
 
There is no student admission to the Master Degree Program in Service Management –
program since 1.1.2016. Service Management program studies are to be completed until 
31.7.2019.  
 

Advanced level studies in Service Management 70 ECTS 

Courses in Major 30 ECTS 

Master’s Thesis and Seminar 40 ECTS 
Research Methods (10-15 ECTS)  
1131003 Orientation for International Students 1 ECTS  
8031003 University Study Skills 1 ECTS  
8031006 University Computing Skills 2 ECTS 
8020300 Information Skills and Sources in Social Sciences for International Studies 1 
ECTS 
5526103a Methodological Approaches in the Social Sciences 3 ECTS + 5526103b Meth-
odological Approaches in the Social Sciences exam 2 ECTS 
Statistic courses in English: 
3622224 Basic Course in SPSS (1 ECTS) 
Elective Intermediate Studies in Major Subject (10-15 ECTS) 
Other Studies (20-30 ECTS) 

 
  
Kuopion kampus: Innovation Management (Master of Science, Economics and Busi-
ness Administration) 
 

Advanced level studies in Innovation Management 82 ECTS 

Courses in Major 42 ECTS 

Master’s Thesis and Seminar 40 ECTS 

Other Studies 38 ECTS  

 
5213310   Innovation Management (82 ECTS) 
Courses in Major (at least 40 ECTS):  
5213301   Master’s Thesis, Innovation Management 30 ECTS 
5213304   Master’s Thesis Seminar in Innovation Management 10 ECTS 
Compulsory courses (18 ECTS): 
5213312   Innovation Cultures 6 ECTS 
5213313   Commercialization of Knowledge 6 ECTS 
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5213308   Innovation Management Research 6 ECTS 
Optional courses (at least 24 ECTS): 
5213328   Rethinking Leadership and Organization 6 ECTS 
5213326   Leading and Managing Change 6 ECTS 
5213322   Social Innovation & Strategy 6 ECTS 
5213325   Advanced Readings in Innovation Management Methods 6 ECTS 
5213329   Health Living Lab 8 ECTS 
5213340   Other Advanced Level Course in Innovation Management 
  
Students admitted to the international master’s degree program in Innovation Manage-
ment must conduct advanced-level studies in major (82 ECTS) in English.  
 
If you choose more courses in your major, you may reduce the number of ECTS credits in other 
studies accordingly. 
 
Other Studies 38 ECTS: 
Compulsory courses*: (for MDP students who do not have a Bachelor’s Degree or equiv-
alent degree from a Finnish university of applied sciences): 
1131003 Orientation for International Students 1 ECTS  
8031003 University Study Skills 1 ECTS  
8031006 University Computing Skills 2 ECTS 
8020300 Information Skills and Sources in Social Sciences for International Studies 1 
ECTS 
  
*Students with a Finnish Bachelor’s degree compensate these 5 ECTS credits by choos-
ing other courses, total of the degree yielding min. 120 ECTS. 
  
Methodological studies: 
Choose at least 5 ECTS: 
5210351   Analyzing Interviews and Texts (AIT) 6 ECTS 
5210358   Quantitative Research Methods 5 ECTS 
 
Other Appropriate Methodological Studies 
 for example: 3621420 Insights from data 4 ECTS 
 
Elective Courses: 
Students choose elective courses to fulfill the minimum of 120 ECTS credits required of a 
master’s degree. These may include courses from their Major or separate courses from 
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other majors, courses completed in international exchange, and courses offered in Finn-
ish. This section may also include a full minor of at least 25 ECTS offered by other Busi-
ness School majors or other departments, and faculties. 
 
Students may include 5213320 Practical Training in Innovation Management 6 ECTS into 
this section.  
  
Kuopion kampus: Laskentatoimi ja rahoitus 

 
Laskentatoimen ja rahoituksen syventävät opinnot 70 op 

Syventävät opinnot 30 op 

Pro gradu -tutkielma + graduopinnot 40 op 

Muut opinnot (tutkimusmenetelmäopinnot 10 op sekä esim. sivuaineopinnot, työ-
harjoittelu) 50 op 

 
  
5214500   Laskentatoimi ja rahoitus (70 op) 
 Kaikille pakolliset opinnot 40 op:  
5214301   Pro gradu -tutkielma, laskentatoimi ja rahoitus 30 op 
5214302   Tutkimusseminaari, laskentatoimi ja rahoitus 5 op 
5214303   Laskentatoimen ja rahoituksen tutkimus 5 op 
Valitaan vähintään 6 op: 
5214311   Tuloslaskennan teoria ja tutkimus 6 op 
5214313   Rahoitusinstrumentit ja -markkinat 6 op 
Valitaan vähintään 24 op seuraavista: 
Ryhmittelyt ovat ohjeellisia, valinnat voi tehdä myös muilla tavoin. 
Laskentatoimi: 
5214312   Lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelu 6 op 
5214322   Strateginen laskentatoimi 6 op 
5214321   Kansainvälinen laskentatoimi 6 op 
5214314   Tilintarkastus 2; 6 op 
5214328   Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta 6 op 
5214330   Corporate Governance 6 op 
5214329   Accounting Theory 6 op 
5214331   Management Control Systems 6 op 
5214315   Budjetoinnista talouden johtamiseen 6 op 
5214327   Laskentatoimen/rahoituksen essee 6 op 
5214316   SAP Intensive Course 3 ECTS 
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5214337   Muu Laskentatoimen syventävä opintojakso 
Rahoitus: 
5214312   Lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelu 6 op 
5214323   Rahoitusriskien hallinta 6 op 
5214333   Behavioral Finance 6 op 
5214325   Advanced Readings in Small Business Finance 6 op 
5214334   Corporate Finance Theory 6 op 
5214330   Corporate Governance 6 op 
5214335   International Finance 6 op 
5214336   Kansainvälinen yritysrahoitus 6 op 
5214327   Laskentatoimen/rahoituksen essee 6 op 
5214338   Muu rahoituksen syventävä opintojakso 
  
Jos suoritat valinnaisia syventäviä opintoja enemmän, voit vastaavasti suorittaa vähem-
män KTM-tutkinnon muita opintoja. 
  
Menetelmäopinnot 10 op: 
Suoritetaan vähintään yksi seuraavista: 
5010104  Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 1 5 op 
5010108  Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 2 (2 - 5 op) 
5010106K  Tilastollisten menetelmien työpaja 5 op 
5420008  STATA-ohjelmistokurssi 2 op 
5313906  Ekonometrian peruskurssi 5 op 
5313907  Ekonometrian praktikumkurssi 4 op 
3622224  SPSS-verkkokurssi 1 op 
3621420  Insights from data 4 ECTS 
 
Menetelmäopintoihin ei voi sisällyttää kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon menetel-
mäopintoja tai niitä vastaavia opintojaksoja.  
 
Jos suoritat tutkimusmenetelmäopintoja enemmän kuin 10 op voit vastaavasti suorittaa 
vähemmän KTM-tutkinnon muita opintoja.  
  
*Ulkoiseen laskentatoimeen ja tilintarkastukseen tai rahoitukseen suuntautuville opiske-
lijoille suositellaan syventäviin opintoihin sisällytettäväksi ekonometrian opintoja. 
*Opiskelijoille, jotka aikovat käyttää pro gradu -tutkielmassaan kvantitatiivisia tutkimus-
menetelmiä, suositellaan sivuaineeksi 3622200 Tilastotieteen perusopintoja 25 op. 
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*Opiskelijan on mahdollista suorittaa kvantitatiivisten menetelmien osuus (KTK-
tutkinnossa 6 op sekä KTM-tutkinnossa 10 op) kokonaisuudessa tilastotieteen oppiai-
neessa sekä laajentaa halutessaan tilastotieteen sivuainekokonaisuudeksi kauppatietei-
den kandidaatin tai maisterin tutkintoon. 
  
Muut opinnot: 
Voit suorittaa muita opintoja siten, että KTM-tutkinnon minimilaajuus 120 op tulee suo-
ritetuksi. Muihin opintoihin voit suorittaa vapaasti valittavia opintoja tai voit suorittaa 
muiden oppiaineiden, laitosten tai tiedekuntien tarjoaman sivuaineen (väh. 25 op). Mui-
hin opintoihin voidaan sisällyttää 5214320 Työharjoittelu, laskentatoimi ja rahoitus 6 op. 
Löydät lisätietoja sivuaineista tämän oppaan loppupuolelta s. 135 ja s. 310. 
  
Kuopion kampus: Tilintarkastuksen maisteriohjelma, laskentatoimen opintolinja 
  
Laskentatoimen opintolinja johtaa kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM). Kaup-
patieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Tutkinto koostuu lasken-
tatoimen syventävistä opinnoista (40 op), tutkielmaopinnoista (40 op), yritysjuridiikan 
opinnoista ja muista opinnoista (40 op). 
 

Laskentatoimen syventävät opinnot 70 op 

Laskentatoimen syventävät opinnot 30 op 

Pro gradu -tutkielma + graduopinnot 40 op 
Muut opinnot (tutkimusmenetelmäopinnot 10 op sekä esim. sivuaineopinnot, työhar-
joittelu) 50 op 

 
  
KTM-tutkintoon johtava laskentatoimen opintolinja on rakennettu siten, että tilintarkas-
tajatutkintoon vaadittavat opintovaatimukset täyttyvät. Maisteriohjelmaan valitulle 
opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).  
  
5216500   Laskentatoimen syventävät opinnot (70 op) 
Pakolliset opintojaksot 52 op: 
5214303  Laskentatoimen ja rahoituksen tutkimus 5 op 
5214302 Tutkimusseminaari, laskentatoimi ja rahoitus 5 op 
5214301 Pro gradu -tutkielma, laskentatoimi ja rahoitus 30 op  
5214321 Kansainvälinen laskentatoimi 6 op 
5214314 Tilintarkastus 2; 6 op 
Valitaan vähintään 18 op seuraavista: 
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5214328 Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta 6 op 
5214311 Tuloslaskennan teoria ja tutkimus 6 op  
5214329 Accounting Theory 6 op 
5214330 Corporate Governance 6 op 
5214315 Budjetoinnista talouden johtamiseen 6 op  
Menetelmäopinnot 10 op 
Suoritetaan vähintään yksi seuraavista: 
5010104  Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 1 5 op 
5010108  Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 2 (2 - 5 op) 
5010106K Tilastollisten menetelmien työpaja 5 op 
5420008 STATA-ohjelmistokurssi 2 op 
5313906 Ekonometrian peruskurssi 5 op 
5313907 Ekonometrian praktikumkurssi 4 op 
 3622224  SPSS-verkkokurssi 1 op 
3621420  Insights from data 4 ECTS 
  
Muut opinnot ja sivuaineopinnot 40 op: 
Opinnot koostuvat HT-vaatimusten mukaisista oikeustieteen opinnoista ja laskentatoi-
men opinnoista tai muista opinnoista riippuen opiskelijan suorittamista aikaisemmista 
opinnoista. 
  
Oikeustieteen opinnot, jotka täyttävät HT-tutkinnon vaatimukset 
5212321 Arvopaperimarkkinaoikeus 6 op 
5212401 Yhtiöoikeus 5 op 
5311206 Elinkeinoverotuksen perusteet 5 op 
5210109  Yritysoikeuden perusteet 6 op 
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Kuopion kampus: Master’s Degree Program in International Business and Sales Man-
agement 120 ECTS (Master of Science, Economics and Business Administration) 
 

Advanced level -studies in International Business and  
Sales Management 70 ECTS 
Courses in Major 30 ECTS 

Master’s Thesis and Seminar 40 ECTS 

Other Studies  (includes methodological studies 10 ECTS) 50 ECTS 

 
5216300  International Business and Sales Management (70 ECTS) 
Courses in Major (at least 30 ECTS) 
Optional studies: 
Choose at least 30 ECTS (If you choose more than 30 ECTS, you may reduce the number of 
ECTS credits in other studies accordingly): 
5216313 Cross-Cultural Communication and Negotiation 6 ECTS 
5216311 International Sales Work 6 ECTS 
5216314 Internationalization of the Firm 6 ECTS 
5216318 Strategic Sales Management in a Global Context 6 ECTS 
5216312 International Sales Camp 6 ECTS 
 5216317 Leading People in International Sales 6 ECTS 
5216319 Academic Writing in International Business and Sales Management 6 ECTS 
5216316  Global Marketing Management 6 ECTS  
5216315 International Collaboration and Digital Channels 6 ECTS 
5216321 Other advanced level course in international business and Sales Management 
 
If you choose more studies in your major, you may reduce the number of ECTS credits in other 
studies accordingly. 
  
Master’s Thesis Seminar and Master’s Thesis: 
5216301   Master’s Thesis, International Business and Sales Management 30 ECTS 
5216302   Master’s Thesis Seminar in International Business and Sales Management 10 

ECTS 
  
Students admitted to the international master’s degree programme in International Busi-
ness and Sales Management must conduct advanced –level studies in major (70 ECTS) in 
English. 
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Other studies 50 ECTS: 
Compulsory courses: (for MDP students who do not have a Bachelor’s Degree or equiv-
alent degree from a Finnish university of applied sciences): 
1131003  Orientation for International Students 1 ECTS  
8031003  University Study Skills 1 ECTS  
8031006  University Computing Skills 2 ECTS 
8020300  Information skills and sources in Social Sciences for International Studies 1  
 ECTS 
  
Methodological studies: 
Choose at least 10 ECTS (If you choose more than 10 ECTS, you may reduce the number of 
ECTS credits in other studies accordingly): 
3622111  Basic Statistics in English 5 ECTS  
5210351   Analysing Interviews and Texts 6 ECTS 
5210358   Quantitative Research Methods 5 ECTS 
Other Appropriate Methodological Studies 
 for example: 3621420 Insights from data 4 ECTS 
  
Elective Courses: 
Students choose elective courses to fulfill the minimum of 120 ECTS credits required of a 
master’s degree. These may include courses from their Major or separate courses from 
other majors, courses completed in international exchange, and courses offered in Finn-
ish. This section may also include a full minor of at least 25 ECTS offered by other Busi-
ness School majors or other departments, and faculties.  
Students may include 5216320 Practical Training in International Business and Sales 
Management 6 ECTS into this section.  

 
Kuopio campus: Master’s Degree Program in Health and Business (Economics and 
Business Administration) 120 ECTS 

The studies must be completed until 31 July 2020. 
 

Advanced Studies in Health and Business 

Courses in major 40 ECTS 

Master’s Thesis and Seminar 40 ECTS 

Other Studies 40 ECTS 
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5010013  Advanced Studies min. 76 ECTS  
Compulsory courses: 
 5213305 Master’s Thesis, Health and Business (Economics and Business  
  Administration) 30 ECTS 
5213306  Master’s Thesis Seminar, Health and Business (Economics and Business 

      Administration 10 ECTS 

5213323   Health and Wellbeing Business 6 ECTS 
5213326   Leading and Managing Change 6 ECTS 
5213322  Social Innovation and Strategy 6 ECTS 
5213329  Health Living Lab 8 ECTS 
  
Optional courses (to fulfill the minimum of 76 ECTS in Advanced Studies) 
5410158  Comparison of International Health and Welfare systems 5 ECTS 
5410161  Beyond Public Management to Knowledge Management 5 ECTS 
5410134  Evidence Based Health Care 6 ECTS (not arranged 2018-2019) 
5425017  Introduction to Health and Human Services Informatics 5 ECTS (not ar-
ranged  
                2018-2019) 
Other Advanced Level Course in Health Sciences/Business Studies 
  
Students admitted to the international master’s degree program in Health and Business 
(Economics and Business Administration) must conduct advanced-level studies in ma-
jor (min. 76 ECTS) in English.  
  
If you choose more courses in your major, you may reduce the number of ECTS credits in other 
studies accordingly. 
  
Other Studies min. 44 ECTS 
Compulsory courses: (for MDP students who do not have a Bachelor’s Degree or equiv-
alent degree from a Finnish university of applied sciences): 
1131003 Orientation for International Students 1 ECTS 
 8031003 University Study Skills 1 ECTS 
 8031006 University Computing Skills 2 ECTS 
 8020300 Information Skills and Sources in Social Sciences for International Studies 1 
ECTS 
  
Students with a Finnish Bachelor’s degree compensate this 5 ECTS credits by choosing 
other courses, total of the degree yielding min. 120 ECTS. 
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Methodological studies: (Choose at least 5 ECTS): 
5213325 Advanced Readings in Innovation Management Methods 6 ECTS 
 5210351 Analysing Interviews and Texts 6 ECTS 
 Other appropriate Methodological Studies 
  
Elective Courses 
Students choose elective courses to fulfill the minimum of 120 ECTS credits required of 
a master’s degree. These may include courses from their Major or separate courses from 
other majors, courses completed in international exchange, and courses offered in Finn-
ish. This section may also include a full minor of at least 25 ECTS offered by other Busi-
ness School majors or other departments, and faculties.  

3.4 KAUPPATIETEIDEN TARJOAMAT SIVUAINEET 
  
Huom! Seuraavia kandidaatin tutkintoon sisältyviä pakollisia opintoja (Kaikille yhteiset 
muut pakolliset opinnot (37 op), kieli- ja viestintäopinnot (23 op) sekä seuraavia kaikille 
yhteisiä kauppatieteiden pakollisia opintojaksoja: johtamisen-/markkinoinnin-/laskenta-
toimen-/rahoituksen- ja yritysoikeuden perusteet) ei voi sisällyttää maisteriopintojen si-
vuaineeseen. Täydentäviin opintoihin määriteltyjä opintoja ei voi sisällyttää tutkintoihin. 
Asetuksen mukainen vähimmäislaajuus sivuaineopinnoille on 25 op. Kauppatieteiden 
laitoksen kursseja suorittamalla sivuaineiden laajuudeksi tulee pääsääntöisesti väh. 30 
op. 
 
Johtaminen ja markkinointi -suuntautumisen sekä Innovation Management -opiskelijat 
eivät voi ottaa sivuaineeksi johtamisen ja/tai markkinoinnin sivuaineopintoja. Laskenta-
toimen ja rahoituksen opiskelijat (Kuopio) eivät voi ottaa sivuaineeksi laskentatoimen 
ja/tai rahoituksen sivuaineopintoja. 
 
Laskentatoimen ja verotuksen sekä Laskentatoimen ja yritysjuridiikan opiskelijat (Joen-
suu) eivät voi ottaa sivuaineeksi laskentatoimen ja/tai verotuksen sivuaineopintoja. Pal-
velujohtamisen opiskelijat eivät voi ottaa sivuaineeksi johtamisen ja/tai markkinoinnin 
sivuaineopintoja.  
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Kaikille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille tarjolla olevat sivu- 
aineet 
 

5215370 Johtaminen ja markkinointi, perusopinnot väh. 25 op 
Pakolliset opintojaksot 12 op 
5210104 Johtamisen perusteet 6 op  
5210105 Markkinoinnin perusteet 6 op  
Valitaan vähintään 13 op seuraavista: 
5211212 International Business Management 6 op 
5215207  Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op  
5210202 Strategic Management 6 op 
 5211241 Strateginen Retail Management 6 op 
5211214 Service Orientation 6 op 
5211211 Markkinoinnin johtaminen 6 op 
5311618 Markkinointi- ja kuluttajansuojaoikeus 5 op 
5311612 Työoikeus 5 op 
5215311 Muu johtamisen opintojakso 
5215321 Muu markkinoinnin opintojakso 
Jokin muu johtamisen tai markkinoinnin opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai 
ulkomaisessa yliopistossa. Opiskelija voi halutessaan sisällyttää perusopintoihin Johta-
minen ja markkinointi –aineopintojen opintojaksoja. 
  
5215470   Johtaminen ja markkinointi, aineopinnot 60 op 
Johtamisen ja markkinoinnin perusopinnot (väh. 25 op) ja sen lisäksi vapaavalintaisia 
opintojaksoja niin, että aineopintojen vähimmäislaajuus 60 op tulee täyteen.                                                                                                           
Perusopintoihin suoritettu opintojakso ei voi enää sisältyä aineopintoihin.  
5211212 International Business Management 6 op 
5215207 Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op 
5211225  Johtajuus ja esimiestyö 6 op 
5210202 Strategic Management 6 op 
 5211241 Strateginen Retail Management 6 op 
5210201 Henkilöstövoimavarojen johtaminen 6 op 
5211221 Strategies for Managing Competitiveness 6 op 
5213211 Innovaatiojohtaminen 6 op 
5213212 Kuluttajakäyttäytyminen 6 op 
5211214 Service Orientation 6 op 
5213214 Markkinointi- ja yhteisöviestintä 6 op 
5211211 Markkinoinnin johtaminen 6 op 
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5211237 Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona 6 op 
5311618 Markkinointi- ja kuluttajansuojaoikeus 5 op 
5311612 Työoikeus 5 op 
5215311  Muu johtamisen opintojakso  
5215321 Muu markkinoinnin opintojakso 
Jokin muu markkinoinnin opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa 
yliopistossa 
  
5215380 Laskentatoimi ja verotus, perusopinnot 30 op: 
Pakolliset opintojaksot 30 op 
5210102 Laskentatoimen perusteet 6 op 
5210109 Yritysoikeuden perusteet 6 op 
5210211 Johdon laskentatoimen perusteet 6 op 
5210213 Tuloslaskenta ja verotus 6 op 
5210212 Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op 
  
5215480 Laskentatoimi ja verotus, aineopinnot 60 op 
Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot (30 op) ja sen lisäksi vapaavalintaisia lasken-
tatoimen ja verotuksen opintojaksoja niin, että aineopintojen vähimmäislaajuus 60 op tu-
lee suoritetuksi.  
Valitaan vähintään 30 op seuraavista 
5214212  Johdon laskentatoimen jatkokurssi 6 op 
5311614  Yhtiöoikeus 5 op 
5214213 Kirjanpidon jatkokurssi 6 op 
5311206 Elinkeinoverotuksen perusteet 5 op 
5212223  Liikkeenjohdon taloustiede 6 op 
5214223    Tilintarkastus 1; 6 op 
5212221 Yrityspeli 6 op 
5311207  Arvonlisäverotuksen perusteet 5 op 
5311605 Sopimusoikeus 5 op 
5311612 Työoikeus 5 op 
5215361 Muu laskentatoimen aineopintojakso 
Jokin muu laskentatoimen ja verotuksen opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai 
ulkomaisessa yliopistossa 
  
5215350   Laskentatoimi ja rahoitus, vähintään 25 op 
Pakolliset opintojaksot 12 op 
5210102   Laskentatoimen perusteet 6 op 
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5210103  Rahoituksen perusteet 6 op 
Valitaan vähintään 13 op seuraavista 
5210211  Johdon laskentatoimen perusteet 6 op 
5210212  Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op 
5210213 Tuloslaskenta ja verotus 6 op 
5214212 Johdon laskentatoimen jatkokurssi 6 op 
5214213 Kirjanpidon jatkokurssi 6 op 
5214214 Varallisuudenhallinta 3 op 
5215361 Muu laskentatoimen aineopintojakso  
5214231 Muu rahoituksen opintojakso 
Jokin muu laskentatoimen ja rahoituksen opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai 
ulkomaisessa yliopistossa 
  
5215450   Laskentatoimi ja rahoitus, aineopinnot 60 op 
Laskentatoimen ja rahoituksen perusopinnot (väh. 25 op) ja sen lisäksi vapaavalintaisia 
opintojaksoja niin, että aineopintojen vähimmäislaajuus 60 op tulee täyteen. Perusopin-
toihin suoritettu opintojakso ei voi enää sisältyä aineopintoihin.  
5210211 Johdon laskentatoimen perusteet 6 op 
5210212 Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op 
5210213 Tuloslaskenta ja verotus 6 op 
5214223 Tilintarkastus 1; 6 op 
5214314 Tilintarkastus 2; 6 op 
5214212 Johdon laskentatoimen jatkokurssi 6 op 
5214211 Yritysrahoitus 6 op 
5214214 Varallisuudenhallinta 3 op 
5214213 Kirjanpidon jatkokurssi 6 op 
5215361 Muu laskentatoimen aineopintojakso  
5214231 Muu rahoituksen opintojakso 
Jokin muu laskentatoimen ja rahoituksen opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai 
ulkomaisessa yliopistossa 
  
Seuraavat sivuainekokonaisuudet ovat tarjolla vain perusopintojen  
laajuisina: 
  
5215310 Johtaminen, vähintään 25 op 
Pakollinen opintojakso 6 op 
5210104 Johtamisen perusteet 6 op  
Valitaan vähintään 19 op seuraavista: 



Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta // UEF 139 

5211212 International Business Management 6 op 
5215207 Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op 
5211225 Johtajuus ja esimiestyö 6 op 
5211239 Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op 
5213211 Innovaatiojohtaminen 6 op 
5210202 Strategic Management 6 op 
5211241 Strateginen Retail Management 6 op 
5210201 Henkilöstövoimavarojen johtaminen 6 op 
5211221 Strategies for Managing Competitiveness 6 op 
5211237 Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona 6 op 
5311612 Työoikeus 5 op 
5215311 Muu johtamisen opintojakso 
Jokin muu johtamisen opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yli-
opistossa 
  
5215360 Laskentatoimi, vähintään 25 op 
Pakollinen opintojakso 6 op 
5210102 Laskentatoimen perusteet 6 op 
Valitaan vähintään 19 op seuraavista: 
5210211 Johdon laskentatoimen perusteet 6 op 
5210212 Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op 
5210213 Tuloslaskenta ja verotus 6 op 
5214223 Tilintarkastus 1; 6 op 
5214314 Tilintarkastus 2; 6 op 
5214213 Kirjanpidon jatkokurssi 6 op 
5214212 Johdon laskentatoimen jatkokurssi 6 op 
 5211241 Strateginen Retail Management 6 op 
5215361 Muu laskentatoimen aineopintojakso 
Jokin muu laskentatoimen opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa 
yliopistossa 
   
5215320 Markkinointi, vähintään 25 op 
Pakollinen opintojakso 6 op 
5210105 Markkinoinnin perusteet 6 op  
Valitaan vähintään 19 op seuraavista: 
5211212 International Business Management 6 op 
 5211241  Strateginen Retail Management 6 op 
5215207 Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op 
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5213212 Kuluttajakäyttäytyminen 6 op 
5211214 Service Orientation 6 op 
5213214 Markkinointi- ja yhteisöviestintä 6 op 
5211211 Markkinoinnin johtaminen 6 op 
5311618 Markkinointi- ja kuluttajansuojaoikeus 5 op 
5215321 Muu markkinoinnin opintojakso 
Jokin muu markkinoinnin opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa 
yliopistossa 
  
5215340 Rahoitus, vähintään 25 op 
Pakolliset opintojaksot 18 op 
5210103 Rahoituksen perusteet 6 op 
5210212 Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op 
5214211 Yritysrahoitus 6 op 
Valitaan vähintään 13 op seuraavista 
5214214 Varallisuudenhallinta 3 op 
5214330 Corporate Governance 6 op 
5214313 Rahoitusinstrumentit ja – markkinat 6 op  
5212321 Arvopaperimarkkinaoikeus 6 op 
5214231 Muu rahoituksen opintojakso 
Jokin muu rahoituksen opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yli-
opistossa. Rahoituksen opetus on pääsääntöisesti Kuopion kampuksella. 
  
5215200   Yrittäjyyden sivuainekokonaisuus, vähintään 25 op  
Yrittäjyyden sivuaineopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää liiketoiminnan synnyt-
tämisen, johtamisen ja kehittämisen lähtökohdat ja edellytykset. Hän tunnistaa yrittäjyy-
den tarjoamat mahdollisuudet ja esteet niin yleisesti kuin omalta kohdaltaan. Hänellä on 
valmiuksia ja hän tuntee menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla hän voi analysoida, suun-
nitella ja kehittää yritystoimintaa asiakaslähtöisesti markkinat huomioiden. Hän tuntee 
innovointiin, tuote- ja palvelukehittämiseen sekä yrityksen perustamiseen ja kehittämi-
seen liittyviä teorioita ja malleja ja hänellä on tieto-taitoa soveltaa niitä käytäntöön.   
 
Opiskelija osaa arvioida osaamistaan ja kehityskohteitaan niin yrittäjyyden kuin työelä-
män näkökulmista. Hänellä on taitoa toimia ryhmässä tavoitteellisesti ja hyvät valmiudet 
kehittää verkostojaan eri aloja edustavien opiskelijoiden, yritysten ja asiantuntijoiden 
kanssa.  
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Valitaan vähintään 25 op seuraavista 
5215211 Yrittäjyysviikko 2 op, Joensuu / 5215211Entrepreneurship Week 2 ECTS,  

Kuopio) 
5215212  Ideasta liiketoiminnaksi 6 op (Joensuu) 
5215213  Yrittäjyyden perusteet 6 op (Kuopio) 
5215214  Ideasta liiketoimintakonseptiksi 5 op (Kuopio) 
5215208  Yrityksen perustaminen 2op (Joensuu) 
 5211241  Strateginen Retail Management 6 op 
5215215  Business Draft 5 op (Joensuu ja Kuopio) 
5215216  Business Project 10 op (Kuopio) 
5215207  Oman osaamisen tuotteistaminen 2op (Joensuu ja Kuopio) 
5215217  Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5 op (Joensuu ja Kuopio) 
5210109  Yritysoikeuden perusteet 6 op (Joensuu ja Kuopio) 
5211237  Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona 6 op (Joensuu) 
5212221  Yrityspeli 6 op (Joensuu ja Kuopio) 
3313008  Commercializing High Tech 4 op 
5215218  SLUSH - Start-upeista, kasvusta, innovatiivisuudesta 2 op 
5215219  Yrittäjyyden projektityö (Entrepreneurial Project Work)1-6 ECTS 
5215205  Muu yrittäjyyden opintojakso  
Jokin muu yrittäjyyden opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yli-
opistossa 
   
5215390  Innovation Management, Minor (min. 25 ECTS) 
Bachelor degree (in any field) has to be accomplished prior to entering minor studies in 
Innovation Management. 
5213308 Innovation Management Research 5 ECTS 
5213326  Leading and Managing Change 6 ECTS 
5213322 Social Innovation & Strategy 6 ECTS 
5213328 Rethinking Leadership and Organization 6 ECTS            
5213329  Health Living Lab 8 ECTS 
5213340   Other Advanced Level Course in Innovation Management 
  
5215700 Entrepreneurship in Health (min, 25 ECTS) 
5214339 Health Entrepreneurship and Finance 6 ECT 
5213331 Health Business Cases 6 ECT 
5213329  Health Living Lab 8 ECT 
5213330  Smartups in Health 5 ECT (in UEF Summer School) 
5213332  Practical training in Health and Business 6 ECT 
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Other suitable course in the area of Business or Health 
  
5215800 Matkailualan perusopinnot, vähintään 25 op 
Matkailualan perusopinnot -kokonaisuuden opintojaksoja tarjotaan yliopistojen yhteis-
työnä. Opinnot ovat suoritettavissa kokonaan verkko-opintoina. Opintojen tarjonnan ja 
tarkemmat tiedot ja ohjeet löydät osoitteesta https://www.uef.fi/web/kauppatieteet/mat-
kailuopinnot 
  
Vain kauppatieteiden opiskelijoille tarjolla oleva sivuaine: 
  
5215510 International Business and Sales Management, Minor (min. 25 ECTS) 
Bachelor degree in Business has to be completed prior to entering minor studies in Inter-
national Business and Sales Management. 
5216311 International Sales Work 6 ECTS 
5216314 Internationalization of Firm 6 ECTS 
5216319 Academic Writing in International Business and Sales Management 6 ECTS 
5216315 International Collaboration and Digital channels 6 ECTS 
5216316 Global Marketing Management 6 ECTS 
5216321  Other Advanced Level Course in International Business and Sales  

Management 6 ECTS 
  
Muut kuin kauppatieteiden opiskelijat voivat lisäksi suorittaa seuraavia sivuaineita: 
  
5010005  Business Studies, Minor (min. 25 ECTS) 
Student can choose for example following courses 
5210103E Foundations of Finance 6 ECTS (electronic exam) 
5210202 Strategic Management 6 ECTS              
5211212  International Business Management 6 ECTS 
5211214 Service Orientation 6 ECTS 
5212221 Business Simulation Game 6 ECTS                                   
Other appropriate studies/courses as defined in the personal study plan. 
  
5215300 Kauppatieteiden perusopinnot, vähintään 30 op  
5210102 Laskentatoimen perusteet 6 op 
5210103 Rahoituksen perusteet 6 op 
5210104 Johtamisen perusteet 6 op 
5210105 Markkinoinnin perusteet 6 op 
  

https://www.uef.fi/web/kauppatieteet/matkailuopinnot
https://www.uef.fi/web/kauppatieteet/matkailuopinnot
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Lisäksi suoritetaan toinen seuraavista 
5215212 Ideasta liiketoiminnaksi 6 op (Joensuu) 
5215213 Yrittäjyyden perusteet 6 op (Kuopio) 
  
5215400  Kauppatieteiden aineopinnot vähintään 60 op  
5215300  Kauppatieteiden perusopinnot 30 op 
Vähintään 30 op seuraavista 
5210201 Henkilöstövoimavarojen johtaminen 6 op 
5210202 Strategic Management 6 op 
5211214 Service Orientation 6 op 
5210211 Johdon laskentatoimen perusteet 6 op 
5210212 Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op 
5210213 Tuloslaskenta ja verotus 6 op 
5210240 Muu kauppatieteen opintojakso 6 op 
  
5215900 Liiketoimintaosaamisen kokonaisuus, väh. 25 op        
Muut kuin kauppatieteen opiskelijat voivat suorittaa valtakunnallisen verkko-opintoina 
tarjottavan Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuus toteute-
taan kymmenen yliopiston yhteistyönä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa. Koko-
naisuuden toteuttamista koordinoi Turun yliopisto ja Suomen kauppakorkeakoulut 
ABS ry. Kaikki kauppatieteitä opettavat yliopistot ovat mukana kokonaisuuden opetuk-
sessa. Tarkemmat tiedot ja ohjeet löydät osoitteesta: www.lito.fi 
  
Ennen LITO-kurssien suorittamista opiskelijan tulee varmistua, että kyseiset kurssit: 

1. voidaan sisällyttää omaan tutkintoon  
2. eivät ole sisällöltään päällekkäisiä muiden omaan tutkintoon sisältyvien opin-

tojen kanssa.  
Muiden opintojen sisällyttäminen opintokokonaisuuteen Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä 
kotiyliopistossaan opintokokonaisuuden vastuuhenkilöön mikäli hän haluaa sisällyttää 
opintokokonaisuuteen muita opintojaksoja.  
  
5215901 Introduction to corporate social responsibility (5 op) 
5215901 Johtamisen ja organisaatioiden perusteet (5 op) 
5215903 Markkinoinnin ja myynnin perusteet (5 op) 
5215904 Johdatus taloushallintoon (5 op) 
5215905  Liiketoimintaympäristön taloustiede (5 op) 
5215906 Johdatus yrittäjyyteen (5 op) 
5215907 Johdatus yritysjuridiikkaan (5 op) 

http://www.lito.fi/
http://www.lito.fi/
http://www.lito.fi/
http://www.lito.fi/
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5215908 Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen – VIBU-
yrityssimulaatio (5 op) 

  
Kaikki Liiketoimintaosaamiseen opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot eivät 
välttämättä ole suoritettavissa lukuvuoden aikana. 
  
Muita suositeltavia sivuaineita:  
Urheilujohtaminen, väh. 30 op (Avoimen yliopiston tarjonnassa, verkko-opinnot) 
Voit hakea yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan maksutonta sivuaineoi-
keutta (hakuaika ilmoitetaan WebOodin pääsivulla). 
Urheilujohtamisen sivuaineopinnoissa syvennytään urheilujohtamisen tematiikkaan 
monesta eri näkökulmasta. Opintojaksoissa perehdytään urheilujohtamisen teoriaan ja 
käytäntöön, urheilumarkkinointiin ja brandaykseen, tapahtumajohtamiseen, urheiluoi-
keuteen sekä urheiluekonomiaan ja talouteen. Opinnoissaan opiskelija kehittyy sekä ur-
heilujohtamisen erityispiirteiden tunnistamisessa että käytännön urheilujohtamisen on-
gelmien ratkaisussa. Opintojen kautta opiskelija saa kattavan ja syvällisen kokonaisku-
van urheilujohtamiseen liittyvistä haasteista ja vaatimuksista. Katso lisää UEF Aducate: 
https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.80876746142 
  
Osuustoiminta  
Co-op Network Studies -yliopistoverkosto: Ruralia instituutti: ks. 
 http://www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/coop/ 
Osuustoiminnan ja yhteisötalouden perusopinnot 25 op 
 CNS-P1 Osuustoiminnan arvot ja periaatteet I 5 op 
 CNS-P2 Osuuskuntaoikeus I 5 op 
 CNS-P3 Osuustoiminnallisuus eri yritysmuodoissa I 5 op 
 CNS-P4 Osuuskuntien liiketoimina 5 op 
 CNS-P5 Osuuskunnat ja kestävä kehitys 5 op 
  
Osuustoiminnan ja yhteisötalouden aineopinnot 25 op 
 CNS-A1  Osuustoiminnan arvot ja periaatteet II 5 op 
 CNS-A2  Osuuskuntaoikeus II 5 op 
 CNS-A3  Osuustoiminta eri yritysmuodoissa II 5 op 
 CNS-A4  Osuuskuntien kilpailuetujen kehittäminen 5 op 
 CNS-A5  Osuuskunnat vaihdantainsituutioina 5 op 
  
  

https://opintopolku.fi/app/
http://www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/coop/
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Opiskelija voi valita Itä-Suomen yliopiston tarjonnasta mm. seuraavia sivuaineita: 
Kansantaloustiede, tilastotiede, sosiaalipsykologia, oikeustiede, tietojenkäsittelytiede, 
sosiologia, terveystaloustiede, kasvatustiede, psykologia, mediakulttuuri ja viestintä, ja-
panin kieli ja kulttuuri (esimerkkejä, ei tyhjentävä lista).  
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4 Oikeustieteiden laitos  
4.1 OIKEUSTIETEIDEN OPISKELUN YLEISET PERIAATTEET 

4.1.1 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 
HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma on opintojen suunnittelun väline. HOP-
Sin tarkoituksena on auttaa muodostamaan kokonaiskuva tutkinnosta ja siihen sisälty-
vistä opinnoista sekä niiden etenemisestä. HOPSissa hahmotellaan tutkintoon sisältyville 
opinnoille suoritusaikataulu ja laaditaan suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi. Opin-
tojen edetessä suunnitelma tarkentuu ja HOPSia päivitetään. HOPSiin kuuluu myös 
omien lähtökohtien, tavoitteiden, urasuunnitelmien ja opiskelutaitojen pohdinta.  
 
HOPSin laatimisen lähtökohtina ovat opetussuunnitelma ja tutkintorakenne sekä opis-
kelijan henkilökohtaiset tavoitteet. Jo opintojen alkuvaiheessa HOPSiin kannattaa sisäl-
lyttää myös mahdollinen kansainvälinen vaihto-opiskelu ja työharjoittelun suorittami-
nen. HOPSia suunnitellessaan opiskelija voi mahdollisuuksiensa mukaan ottaa huomi-
oon myös työelämän tarpeet sekä omat uratoiveensa, ja valita valinnaisista opinnoista 
näitä toiveita ja tarpeita tukevia opintoja.  
 
Oikeustieteiden laitoksella on käytössä opettajatuutorijärjestelmä. Jokaiselle aloittavalle 
vuosikurssille nimetään neljä opettajatuutoria, jotka seuraavat ja tukevat vuosikurssien 
opiskelijoita kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden ajan (kandidaatin/notaarin tutkinto). 
Opettajatuutorit vastaavat HOPS-ohjauksesta yhteistyössä amanuenssien kanssa. Opet-
tajatuutorit vastaavat erityisesti HOPSien sisällöllisestä toimivuudesta ja amanuenssit 
HOPSien oikeellisuudesta tutkintorakenteen näkökulmasta. 
 
Opiskelija laatii itse HOPSin, jonka opettaja tai muu opinnoista vastaava henkilö tarkas-
taa ja hyväksyy. HOPSiin voi mahdollisesti sisältyä virheitä, joita opettaja tai muu tar-
kastaja eivät huomaa. Lähtökohtana on, että tiedekunnan vahvistamat opetussuunnitel-
mat ja opiskelijan tavoitetutkintoon jo suorittamat opinnot määrittelevät tutkinnosta 
puuttuvat opinnot. HOPS ei siis ole opiskelijan hakemus tutkintoon kuuluvista opin-
noista eikä opettajan tai muun tarkastajan hyväksyntä tarkoita, että tutkinto myönnettäi-
siin HOPSissa esitetyn mukaisesti.  
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HOPS-työskentely toteutetaan seuraavasti: 
 
Julkisoikeuden pääaineet 
HTK-tutkinnon HOPS 
Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opintojen suoritusjärjestys (ensimmäisen lukuvuo-
den HOPS-runko) on kirjoitettu osaksi tätä opetussuunnitelmaa pääaineiden esittelyn 
yhteyteen. Suositeltavaa on, että kaikki HTK-tutkintoa suorittavat aloittavat opintonsa 
suorittamalla pakollisen Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) -kokonaisuuden, jonka 
kuluessa opiskelijalle muodostuu yleiskuva eri oikeudenaloista myös oppiaineina, mikä 
osaltaan edesauttaa HTK-tutkinnon pääaineen ja mahdollisen oikeustieteiden sivuaineen 
valintaa.  
 
Ensimmäisen lukuvuoden keväällä amanuenssi ja opettajatuutorit järjestävät HOPS-
työpajan, jossa käydään yhdessä läpi opintojen suunnittelemista. Sen jälkeen opiskelijat 
laativat HOPSinsa kandidaatin tutkinnon suorittamiseksi ja palauttavat sen sähköisesti 
WebOodin eHOPS-työkalulla omalle opettajatuutorilleen kommentoitavaksi. HOPS-
keskustelun jälkeen HOPS tarvittaessa päivitetään ja palautetaan toisen opiskeluvuoden 
lokakuun loppuun mennessä amanuenssille, joka tarkastaa ja hyväksyy suunnitelman. 
Vaihto-opintoihin liittyvistä asioista voi käydä keskustelemassa kv-koordinaattorin 
kanssa. HOPSin palautettuaan opiskelija saa yhden opintopisteen rekisteriin (5311016).  
 
HTM-tutkinnon HOPS 
Maisterin opintoihin kuuluu pakollisena opintojaksona Henkilökohtainen opintosuunni-
telma (5311001, 2 op). Opiskelija laatii hyvissä ajoin ennen HTM-opintojen aloittamista 
suunnitelman maisterivaiheen opinnoistaan, josta käydään keskustelemassa maiste-
riopintojen pääaineen professorin kanssa. Tässä vaiheessa opiskelija saa ohjausta mm. 
maisterin tutkinnon sivuaineen/-aineiden valinnassa, pro gradu -tutkielmaprosessin 
käynnistämisessä sekä työelämävalmiuksien kehittämisessä. Henkilökohtainen opinto-
suunnitelma (5311001, 2 op) tallennetaan opintosuoritusrekisteriin, kun HOPS on hyväk-
sytty.   
 
Oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinto 
ON-tutkinnon HOPS 
Oikeusnotaaritutkintoa opiskelevien opintojen suoritusjärjestys on kirjoitettu osaksi tätä 
opetussuunnitelmaa. Ensimmäisen lukuvuoden keväällä amanuenssi ja opettajatuutorit 
järjestävät HOPS-työpajan, jossa käydään yhdessä läpi opintojen suunnittelemista. Sen 
jälkeen opiskelijat laativat HOPSinsa ON-tutkinnon suorittamiseksi ja palauttavat sen 
sähköisesti WebOodin eHOPS-työkalulla omalle opettajatuutorilleen kommentoitavaksi. 
HOPS-keskustelun jälkeen HOPS tarvittaessa päivitetään ja palautetaan toisen opiskelu-
vuoden marraskuun loppuun mennessä amanuenssille, joka tarkastaa ja hyväksyy suun-
nitelman. Vaihto-opintoihin liittyvistä asioista voi käydä keskustelemassa kv-koordi-
naattorin kanssa.  
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OTM-tutkinnon HOPS 
Oikeustieteen maisterin opintoihin kuuluu pakollisena osana henkilökohtaisen opinto-
suunnitelman laatiminen. Opiskelija laatii hyvissä ajoin ennen OTM-opintojen aloitta-
mista suunnitelman maisterivaiheen opinnoistaan, josta käydään keskustelemassa sy-
ventävien opintojen oppiaineen professorin kanssa. Tässä vaiheessa opiskelija saa oh-
jausta mm. maisterin tutkinnon erikoistumisopintojen ja valinnaisten opintojen valin-
nassa, tutkielmaprosessin käynnistämisessä sekä työelämävalmiuksien kehittämisessä.  
 
Tarkempi ohjeistus HOPS-työskentelystä annetaan oikeustieteiden opintoyhteisössä. 

4.1.2 Tuutorointi sekä muut vastuuhenkilöt 
Opettajatuutorit 
Opettajatuutorit toimivat uusien opiskelijoiden tukena oikeustieteen opinnoissa ja aut-
tavat osaltaan, että opinnot lähtevät jokaisella käyntiin. Jokaiselle uudelle vuosikurssille 
valitaan omat opettajatuutorit, jotka seuraavat opintojen edistymistä useamman luku-
kauden ajan. Opettajatuutoreihin voi olla yhteydessä kaikissa opintoihin liittyvissä asi-
oissa. Opettajatuutorit ohjaavat myös HOPSien laatimisessa ja neuvovat tarvittaessa 
opiskelijoita opintojen suunnittelussa työelämätavoitteiden näkökulmasta. 
 
Opettajatuutoreiden tiedot löytyvät oikeustieteiden opintoyhteisöstä. 
 
Opiskelijatuutorit 

Oikeustieteiden opiskelijatuutoreiden nimet ja yhteystiedot löytyvät oikeustieteiden 
opintoyhteisöstä ja laitoksen www-sivuilta. Tuutorina toimimisesta opiskelija saa 3 opin-
topistettä (muita opintoja, ei kuulu pääaineopintoihin). Tuutoritoimintaan annetaan kou-
lutusta, josta vastaavat opintopalvelut ja oikeustieteiden laitos. Tuutorit valitaan keväisin 
hakemusten perusteella. Opiskelijatuutoroinnin opintojaksokuvaus on WebOodissa. 
 
Muut vastuuhenkilöt 

Oikeustieteiden laitoksen harjoitteluvastaavana toimii nuorempi tutkija Elisa Silvennoi-
nen ja kansainvälisen opiskelijavaihdon vastuuhenkilönä kv-koordinaattori Mia Kilpe-
läinen. 
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4.1.3 Viestintä opiskelijoille  
Oikeustieteiden opiskelijat -Yammer on laitoksen ensisijainen tiedotuskanava. Oikeus-
tieteiden opiskelijat -Yammerissa tiedotetaan opiskelijoita ajankohtaisista opiskeluun liit-
tyvistä asioista ja esim. harjoittelupaikoista. Opiskelijan vastuulla on seurata viestintää ja 
huomioida itse asettamansa asetukset viesteille.  
 
KAMU on opiskelijoiden digitaalinen työympäristö. KAMUn Opiskelijan käsikirjasta 
löytyvät kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet. KAMUsta löytyvät myös opintoyhteisöt ja 
Yammer sekä opiskelijan tärkeimmät työkalut, kuten sähköposti, WebOodi ja Moodle. 
 
Oikeustieteiden opintoyhteisö sisältää oikeustieteiden opiskelua koskevat tiedot, mate-
riaalit ja ohjeet. Oikeustieteiden opintoyhteisössä jaetaan myös niiden opintojaksojen lu-
entomateriaaleja, joilla ei ole omaa Moodle-alustaa käytössä. Oikeustieteiden opintoyh-
teisöstä löytyvät myös mm. tenttien arvosanajakaumat.  
 
Opintojaksoilla voi olla käytössä opintojaksokohtaisia Moodle-kurssialueita. Opintojak-
sokohtaiset Moodlen kurssialueet voivat olla avoimia tai suljettuja. WebOodin opintojak-
sokuvauksessa mainitaan, mikäli kurssilla käytetään Moodlea ja milloin kurssialueelle 
pääsee sekä annetaan ohjeet kurssiavaimesta. Moodlen kurssialueella tiedotetaan kurssin 
aikana opetukseen ja kurssin suorittamiseen liittyvistä asioista. Viestit lähtevät vain niille 
opiskelijoille, jotka ovat kirjautuneet kurssialueelle. Opiskelijan vastuulla on seurata vies-
tintää ja huomioi-da itse asettamansa asetukset viesteille. Opiskelija vastaa siitä, että pitää 
voimassa yliopistolle ilmoittamansa sähköpostiosoitteen, jonne Moodlen viestit auto-
maattisesti ohjautuvat. 

4.1.4 Opiskelijapalaute 
Oikeustieteiden laitos kerää opiskelijoilta keskitetysti palautetta HTK- ja ON-tutkintojen 
ensimmäisen lukuvuoden opinnoista sähköisen kyselyn avulla. Palautteesta laadittu 
kooste käsitellään laitoskokouksessa, johon osallistuu laitoksen henkilöstö ja edustaja 
kummastakin ainejärjestöstä. Yksittäisiä opintojaksoja koskevan palautteen keräämistä, 
hyödyntämistä ja palautteeseen vastaamista koskevista käytännöistä päätetään oppi-
aine- ja opintojaksokohtaisesti.  Palautetta kerätään esimerkiksi opintojakson aikana käy-
tävänä keskusteluna opettajan ja opiskelijoiden välillä, paperisena lomakekyselynä opin-
tojakson loppuvaiheessa tai sähköisenä kyselynä.  
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Myös ainejärjestöillä on tärkeä rooli palautteen keräämisessä. Ainejärjestöt välittävät oi-
keustieteiden laitoksen johdolle opiskelijoiden opetuksesta antamaa palautetta ja ope-
tusta koskevia toiveita. Lisäksi oikeustieteiden laitos järjestää henkilökunnan ja opiskeli-
joiden yhteisiä keskustelutilaisuuksia sekä laitoksen johdon ja ainejärjestöjen edustajien 
tapaamisia, joissa yksittäisillä opiskelijoilla ja ainejärjestöjen edustajilla on tilaisuus antaa 
palautetta opetuksesta ja saada siihen vastaus välittömästi.  

4.1.5 Opetus- ja tenttijärjestelyt 
Tentaattorit ja opintojaksojen vastuuhenkilöt käyvät ilmi WebOodista opintojaksoku-
vausten yhteydestä. Opetuksen ajankohdat löytyvät myöskin WebOodista, ja siellä ole-
vissa oppaissa tiedot opetuksesta pidetään ajantasaisina.  
 
Ilmoittautuminen opetukseen alkaa WebOodissa yleensä lukukauden alussa. Ilmoittau-
tuminen koskee kaikkia opintojaksoja. Luennoille ei kuitenkaan tarvitse ilmoittautua, mi-
käli niille ei osallistu. Mahdollisista opetusohjelmaan tulleista muutoksista ilmoitetaan 
WebOodissa, Oikeustieteiden opiskelijat -Yammerissa sekä opintojaksojen Moodle-alus-
toilla. Viestintä tapahtuu opiskelijan sähköpostiin, joten opiskelijan on huolehdittava 
siitä, että WebOodin perustiedoissa on voimassa oleva sähköpostiosoite.  
 
Opetus voidaan peruuttaa, jos ilmoittautumisajan päättyessä opiskelijoiden määrä jää 
alle kymmenen opiskelijan. 
 
Ilmoittautuminen seminaareihin ja seminaarimuotoisiin opintojaksoihin (esim. oi-
keustapausharjoitukset) päättyy kaksi viikkoa ennen seminaarin alkamista. Seminaa-
rien ym. vastaavien opintojaksojen osallistujamäärä on rajoitettu 25 opiskelijaan (ellei 
opintojaksokuvauksen yhteydessä ole toisin ilmoitettu). Perus- ja aineopintoihin kuulu-
viin seminaareihin osallistujat valitaan ensisijaisesti HTK-/HTM- tai ON-/OTM-tutkinto-
opiskelijoista suoritettavaan tutkintoon sisällytettävien opintojen opintopisteiden yhteis-
määrän perusteella seminaarin ilmoittautumisajankohdan päättymishetkellä. Oikeusno-
taaritutkintoon pakollisena kuuluviin seminaareihin etusijalla ovat ON-tutkinto-
opiskelijat. Syventäviin opintoihin kuuluviin seminaareihin etusijalla ovat oikeustieteen 
tohtoriohjelman jatko-opiskelijat sekä gradu- /tutkielma-vaiheessa olevat julkisoikeuden 
ja oikeustieteen tutkinto-opiskelijat. Englanninkielisiin seminaareihin etusijalla ovat oi-
keustieteiden laitoksen kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat. Seminaarin jo 
aiemmin suorittaneita opiskelijoita voidaan hyväksyä seminaariin vain siinä tapauk-
sessa, että ryhmässä on tilaa. 
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Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot, joita käytetään tarvittaessa 
seminaariin valittavien opiskelijoiden valinnassa: 
• Tavoitetutkinto ja mahdollinen pääaine 

• Suoritettujen opintopisteiden yhteismäärä ilmoittautumishetkellä 

• Muu opintojen vaihetta koskeva informaatio. 
 
Seminaariin hyväksymisestä ilmoitetaan viikkoa ennen seminaarin alkua.  
 
Seminaarimuotoiset opintojaksot suoritetaan osallistumalla seminaari-istuntoihin (mm. 
aloituskokous, ideapaperien esittäminen, seminaaritöiden esittäminen ja opponointi) ja 
laatimalla harjoitustyö omasta aiheesta. Seminaarimuotoisten opintojaksojen suoritta-
minen edellyttää osallistumista seminaari-istuntoihin. Mikäli oppiaineen kandidaatin-
tutkielma- tai pro gradu -tutkielmaseminaariin ei ilmoittaudu riittävästi osanottajia, opis-
kelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua toisen oppiaineen vastaavaan seminaariin.  
 
Seminaariin ilmoittaudutaan WebOodissa. Jos ensimmäiselle tapaamiskerralle osallistu-
minen on kuitenkin ylitsepääsemättömän syyn vuoksi mahdotonta, on opiskelijan var-
mistaakseen osallistumisensa seminaariin syytä olla hyvissä ajoin ennen seminaarin al-
kua yhteydessä seminaarin vastuuopettajaan.  
 
Opiskelija voi oikeustieteiden ja filosofian opinnoissaan vastata kuulusteluissa tai laatia 
kirjalliset työt tutkintosäännössä määritellyllä kielellä. Opetussuunnitelmassa voidaan 
määrätä muistakin kielistä. Tutkintosäännöstä poikkeavat määräykset on annettu opin-
tojaksokuvausten yhteydessä. Vaikka opintojakson suorituskieli on suomi, voi opintojak-
son oppimateriaaleissa olla myös englanninkielistä aineistoa. 

 
Luennot ja kirjallisuuskuulustelut  
Tenttimällä suoritettavat opintojaksot suoritetaan tenttimällä opintojakson kirjallisuus ja 
säädökset oikeustieteiden yleisinä tenttipäivinä. Tenttipäivät käyvät ilmi WebOodista 
sekä oikeustieteiden tenttitaulukosta. Tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään kym-
menen päivää ennen tenttiä. Opintojaksoista järjestetään luento-opetusta opetusohjel-
man mukaisesti, mutta kaikkien opintojaksojen opetusta ei voida tarjota joka lukuvuosi. 
Luennoille ei ole osallistumispakkoa, ellei siitä ole opintojaksokuvauksessa erikseen mai-
nittu. Seminaarimuotoisten opintojaksojen suorittaminen edellyttää osallistumista semi-
naari-istuntoihin. Luento-opetukseen voi kuulua erilaisten harjoitustöiden, oppimispäi-
väkirjojen tai esseiden laatimista, joista voi saada lisäpisteitä opintojakson tenttiin tai har-
joitukset tms. voivat olla pakollinen osa kurssin suorittamista. Näistäkin kerrotaan tar-
kemmin opintojaksokuvauksen yhteydessä.  
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Kukin opintojakso suoritetaan yhdellä kertaa, jollei opintojakson yhteydessä ole toisin 
todettu. Opintojaksojen suoritusjärjestyksestä on annettu suosituksia opintojaksoku-
vausten sekä oppiaine-esittelyn yhteydessä.  
 
Opintojaksojen kirjallisuusmuutoksista ja kirjallisuutta täydentävästä aineistosta ilmoi-
tetaan Oikeustieteiden opintoyhteisössä ja/tai opintojaksojen Moodle-alustoilla. Muutok-
set päivitetään myös WebOodiin opintojaksotietoihin. Näistä tiedoista on syytä varmis-
tua ennen kuulusteluun ilmoittautumista.  
 
Opintojaksoihin liittyvät säädökset luetellaan opintojaksoittain. Säädökset muutoksineen 
sekä säädökset korvaavat uudet säädökset on hallittava sellaisina kuin ne ovat kuuluste-
luhetkellä voimassa, jollei jonkin opintojakson osalta ole toisin ilmoitettu. Keskeisistä sää-
dösmuutoksista informoidaan luennoilla.  
 
Vaihtoehtoiset suoritustavat 
Mahdollisesta esseesuorituksesta, oppimispäiväkirjasta tai muusta vaihtoehtoisesta suo-
ritustavasta on mainittu opintojaksokuvauksen yhteydessä WebOodissa. Muiden opin-
tojaksojen osalta vaihtoehtoinen suoritustapa on opintojakson vastuuhenkilön harkitta-
vissa. Vaihtoehtoisesta suoritustavasta ja/tai esseen kirjoittamisesta on aina sovittava en-
nakolta opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Yleisiin oikeusjärjestysopintoihin kuulu-
viin opintojaksoihin ja ON-tutkinnon pakollisiin opintojaksoihin hyväksytään vaihtoeh-
toinen suoritustapa vain poikkeuksellisesti ja erityisestä syystä.  
 
Jos opintojakso suoritetaan kahdella tai useammalla osasuorituksella, on opiskelijan py-
rittävä suorittamaan kaikki osasuoritukset opintojakson vastuuopettajan kanssa sovi-
tussa aikataulussa. Opintosuoritukset viedään opintorekisteriin, kun opintojakso on ko-
konaisuudessaan suoritettu 

 
Opintosuoritusten vanheneminen 

Itä-Suomen yliopiston opintosuoritusrekisterissä olevat oikeustieteiden opinnot eivät 
vanhene. Oikeustieteiden opintoja ei voi korvata yli kymmenen (10) lukuvuotta vanhoilla opin-
tosuorituksilla ellei erityisestä syystä muuta johdu.  

 
Kuulusteluja koskevia määräyksiä 

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta on antanut tämän oppaan loppupuo-
lella määräyksiä kuulusteluista (kuulustelupäivät, ilmoittautuminen, etätentit, muut 
määräykset). Lisäksi määräyksiä on annettu tutkintosäännössä.  
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Oikeustieteiden laitoksella noudatetaan em. määräysten lisäksi seuraavia tarkempia pe-
riaatteita: 
 Tenttiin ilmoittauduttaessa lisätieto-kentässä ilmoitetaan mm. tehdyt osasuoritukset 

(luennot, esseet, oppimispäiväkirjat) ja saadut lisäpisteet (jos tiedossa). 
 Finanssioikeuden kuulusteluissa saa olla laskin mukana. 
 Lähtökohtaisesti myöhästyneitä tentti-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Myöhästyneiden 

ilmoittautumisten vastaanottamisesta, opiskelijan esittämästä erityisestä syystä, päättää 
kuulustelija. Etätentteihin ei vastaanoteta myöhästyneitä ilmoittautumisia. 

 
Etätenttiin ilmoittautuminen ja ohjeet etätenttimisestä 

Opiskelija vastaa itse etätentti-ilmoittautumisen oikeellisuudesta (valvojan oikea yhteys-
tieto, tenttipaikkaan ilmoittaminen). On tärkeää, että opiskelija sopii etätenttipaikan 
kanssa tentin suorittamisesta ja ilmoittautuu vasta sitten WebOodiin. Etätentteihin ei 
vastaanoteta myöhästyneitä ilmoittautumisia. Esteen sattuessa ilmoittautumisen voi pe-
ruuttaa itse neljä päivää ennen tenttiä. 
 
Etätenttiin ilmoittauduttaessa etätenttitietoja koskevassa kohdassa ilmoitetaan tentin suori-
tuspaikka, yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön yhteystiedot. Tenttikysymykset toimitetaan 
etätenttipaikkaan sähköpostin liitetiedostona. Mallisuoritus: Tentin suorituspaikka Mut-
kanperän yliopisto, Mutkatieteen tiedekunta, yhteyshenkilö Paavo Pesusieni, paavo.pe-
susieni@mutka.fi, GSM 050-9999999. Mainitut tiedot on ilmoitettava täydellisinä.  
HUOM! Opiskelijan on syytä tarkistaa tenttipaikasta tenttiä edeltävänä päivänä, että ky-
symykset ovat saapuneet perille. Opiskelija vastaa mahdollisista valvonta yms. kustan-
nuksista. Itä-Suomen yliopisto ei peri erikseen maksua etätenttijöiltä. Tentti voidaan hy-
lätä, mikäli valvonta ei vastaa laitoksen antamaa ohjeistusta. 
 
Tenttipaikka ja -tilaisuus: 
 Opiskelija huolehtii itse tenttipaikan ja valvonnan järjestämisestä sekä vastaa mah-

dollisista kustannuksista. 
 Sopivia tenttipaikkoja ovat esimerkiksi muut yliopistot, kesäyliopistot ja kansalais-

opistot. Tenttiminen ei ole mahdollista omalla työpaikalla eikä kirjastossa. Tentti-
paikan soveltuvuudesta päättää oikeustieteiden laitos. 

 Tenttien tulee olla samoina päivinä kuin Joensuussa. 
 Perjantaina olevan tentin tulee alkaa klo 8.00 ja päättyä viimeistään klo 12.00 (tentti 

kestää neljä tuntia). 
 Maanantaina olevan tentin tulee alkaa klo 16.00 ja päättyä viimeistään klo 20.00 

(tentti kestää neljä tuntia).  
 Tentistä saa poistua 30 minuutin jälkeen tentin aloittamisesta. 
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 Tenttikysymykset tulee palauttaa vastauspapereiden kanssa. 
 Tentin tulee olla koko tentin ajan valvottu. Tentin valvoja ei saa olla esteellinen 

valvomaan tenttiä. 
 Tenttivastauspapereina käytetään tenttipaikan leimalla varustettua paperia. 
 Opiskelijoilla saa olla mukana vain kirjoitusvälineet, finanssioikeuden tenteissä saa 

olla mukana laskin. 

4.1.6 Opintojen hyväksilukeminen 
Käsitteet ja yleiset kriteerit 
Oikeustieteiden laitoksella noudatetaan tiedekunnan linjauksia hyväksilukemisista. Tar-
kennuksena tiedekunnan linjauksiin oikeustieteiden laitoksella noudatetaan pääsääntöi-
sesti seuraavia linjauksia: 
 
Aikaisempaan yliopistotasoiseen (sisältäen avoimen yliopiston opinnot) tutkintoon kuu-
lumattomat opinnot (yksittäiset opintojaksot, opintokokonaisuudet) voidaan hyväksyä 
osaksi tavoitetutkintoa. Aikaisempaan tutkintoon sisältyvillä opinnoilla voidaan korvata 
ainoastaan kieliopintoja sekä tavoitetutkinnon pakollisia opintoja jäljempänä täsmennet-
tävien periaatteiden mukaisesti. 
 
Oikeustieteiden opintoja ei voi korvata yli kymmenen (10) lukuvuotta vanhoilla opintosuorituk-
silla ellei erityisestä syystä muuta johdu. Esimerkiksi haettaessa opintojen korvaavuutta 
tai yksittäisten opintojaksojen sisällyttämistä lukuvuonna 2018-2019, tarkastellaan vain 
lukuvuonna 2008–2009 tai sen jälkeen suoritettuja opintoja.  
 
Hyväksiluetut opinnot (korvatut ja sisällytetyt) arvostellaan asteikolla hyväksytty-hylätty. 
Hyväksiluettujen suoritusten arvosanaa (HYV) ei huomioida opintokokonaisuuden ar-
volausetta määriteltäessä.  
 
Jos opintojakso on suoritettu Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaisesti ja arvosteltu 
yliopistossa käytössä olevan arvosteluasteikon mukaisesti, voidaan hyväksiluettujen 
opintojaksojen arvosana kirjata opintosuoritusrekisteriin.  
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Korvaaminen 

Opintojen korvaamista toisessa yliopistossa suoritetuilla opinnoilla voivat hakea tut-
kinto-opiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat. Korvaavuuksia voi hakea toisessa yli-
opistossa tai avoimessa yliopistossa (ehtona, että opinnot ovat jonkun yliopiston vahvista-
man opetussuunnitelman mukaisia) tai yliopistossa suoritetuilla opinnoilla. Ammattikor-
keakoulussa ja täydennyskoulutuksena suoritetuilla opinnoilla ei pääsääntöisesti voi 
korvata yliopistotasoisia opintoja. Korvaavuuden myöntäminen perustuu opetuksen ja 
opiskeltavan materiaalin samantasoisuuteen ja samankaltaisuuteen (laajuus ja sisältö). 
 
Avoimen yliopiston opiskelijat voivat hakea korvaavuuksia vain siihen oppiaineeseen tai 
opintokokonaisuuteen, mihin heillä on opinto-oikeus. Tutkintoon kuuluvia pakollisia 
kieliopintoja korvataan ainoastaan tutkinto-opiskelijoille. Korvaavuutta haetaan siitä op-
piaineesta, minkä opintojaksoja halutaan korvata. Opiskelijan on selvitettävä mahdolliset 
korvaavuudet ennen kuin hakee opintojen sisällyttämistä.  
 
Aiempaan yliopistotutkintoon sisältyvällä opintokokonaisuudella voi saada korvattua vas-
taavan opintokokonaisuuden Itä-Suomen yliopistossa. Edellytyksenä on, että opiskelija 
suorittaa ko. oppiaineesta seuraavan laajemman opintokokonaisuuden (perusopinnot > 
aineopinnot > syventävät opinnot). Esimerkiksi aiempaan tutkintoon kuuluvat ympäris-
töoikeuden aineopinnot voidaan hyväksyä HTK-tutkintoon vain siinä tapauksessa, että 
opiskelija tekee ympäristöoikeuden syventävät opinnot HTM-tutkintoon.  
 
Aiempaan tutkintoon sisältyvillä opinnoilla voidaan korvata enintään puolet oikeusno-
taarin tutkintoon kuuluvista oikeustieteellisistä opinnoista. Lisäksi voidaan korvata kieli- 
ja viestintäopintoja. Kieli- ja viestintäopintojen korvaamisesta päättää Kielikeskus. Opin-
näytetöitä ei voi korvata aiempien opintosuoritusten perusteella.  
 
Toiseen tutkintoon sisältyvillä opinnoilla ei voi korvata syventäviä opintoja. Sääntöä ei 
sovelleta, jos opiskelija suorittaa sekä HTM- että OTM-tutkinnon. HTM-tutkinnon osana 
suoritetut teoria- ja menetelmäopinnot hyväksiluetaan OTM-tutkinnon teoria- ja mene-
telmäopinnoiksi ja vastaavasti OTM-tutkinnon osana suoritetut teoria- ja menetelmä-
opinnot hyväksiluetaan HTM-tutkinnon teoria- ja menetelmäopinnoiksi.  
 
Jos korvaava opintojakso on laajuudeltaan tai sisällöltään suppeampi kuin korvattavaksi 
haettava opintojakso, voi kysymykseen tulla osittainen korvaavuus. Tällöin opiskelijalle 
myönnetään ko. opintojakson kuulusteluun hyvityspisteitä tai vapautetaan jostain kuu-
lustelun/opintojakson osa-alueesta tai opiskelijalle määritellään täydentävä tehtävä. Hy-
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vityspisteet myönnetään yleensä siten, että opiskelija saa hyvityspisteitä 50 % siitä piste-
määrästä, joka oikeuttaisi kuulustelun läpimenoon kun opiskelijan aiempi suoritus on 
noin puolet korvattavasta opintojaksosta. Opiskelijan on ilmoitettava saamistaan hyvi-
tyspisteistä tai muusta korvaavuudesta opintojakson kuulusteluun ilmoittautuessaan 
WebOodissa (lisätieto-kenttä). Hyvityspisteiden vanhenemisesta ilmoitetaan opintojen 
korvaavuuspäätöksessä. 
 
Avoimessa yliopistossa ja kansainvälisessä vaihdossa suoritetuilla yksittäisillä opintojak-
soilla ja opintokokonaisuuksilla voi hakea korvaavuutta edellä mainittujen periaatteiden 
mukaisesti.  
 
Kieliopintojen korvaamisesta päättää Kielikeskus.  
 
Sisällyttäminen 

Sisällyttäminen osaksi suoritettavaa tutkintoa on mahdollista silloin, kun vastaavia opintoja 
ei yliopistossa ole tarjolla (ts. korvaavuuden hakeminen ei ole mahdollista).  
 
Yksittäisten opintojaksojen sisällyttäminen on mahdollista, jos opiskelija ei ole sisällyttä-
nyt tutkintoon enimmäismäärää opintokokonaisuuksia.  
 
Opintoja ei sisällytetä, jos hakijan opintoihin Itä-Suomen yliopistossa jo sisältyy sisällöl-
tään vastaavat opinnot. 
 
Sisällyttäminen on mahdollista kahdella tavalla: 

 sisällyttäminen suoritettavaan opintokokonaisuuteen tai 
 sisällyttäminen osaksi tutkintoa (yliopistossa ei ole tarjolla vastaavia opintoja). 

 
Sisällyttämistä suoritettavaan opintokokonaisuuteen voivat hakea avoimen yliopiston 
opiskelijat, kansainvälisessä vaihdossa olleet opiskelijat ja tutkinto-opiskelijat. Sisällyttä-
mistä osaksi tutkintoa voivat hakea vain tutkinto-opiskelijat.  
 
Sisällyttämistä voi hakea avoimessa yliopistossa suoritetuilla opinnoilla (ehtona, että opin-
not ovat jonkun yliopiston vahvistaman opetussuunnitelman mukaisia) tai yliopistossa 
suoritetuilla opinnoilla. Ammattikorkeakoulussa suoritettuja yksittäisiä opintojaksoja 
voidaan sisällyttää yliopistossa suoritettavaan opintokokonaisuuteen vain, jos sisällytettävä 
opintojakso on sisällöltään, laajuudeltaan ja tasoltaan sopiva opintokokonaisuuden 
osaksi.  
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Avoimessa yliopistossa suoritettu opintokokonaisuus voidaan sisällyttää sellaisenaan suo-
ritettavaan tutkintoon. Aiempaan tutkintoon kuuluvia opintokokonaisuuksia ei voi sisällyt-
tää uuteen tai myöhempään tutkintoon (vrt. korvaaminen). Kandidaatin tutkintoon sisäl-
tyviä opintoja ei voida sisällyttää maisterin tutkintoon tai päinvastoin. Ks. poikkeuksista 
tarkemmin opinto-oppaan lopusta, tiedekunnan yhteisestä osuudesta.  
 
Yksittäisiä opintojaksoja (joilla ei voi hakea korvaavuutta eikä niitä voida sisällyttää osaksi 
jotain opintokokonaisuutta) voidaan sisällyttää tutkintoon, jos 1) ne on suoritettu avoi-
messa yliopistossa tai yliopistossa, eivätkä ne sisälly toiseen tutkintoon ja 2) ne eivät ole 
yli 10 vuotta vanhoja suorituksia (oikeustieteiden opinnot).  
 
Täydennyskoulutuksena suoritettuja opintoja ei voi sisällyttää tutkintoon. Poikkeuksena 
täydennyskoulutuksen opinnot, jotka voidaan osoittaa olevan yliopistotasoisia. Kansain-
välisessä vaihdossa tai JOO-opintoina suoritetut opinnot voidaan edellä mainituin kriteerein 
joko korvata tai sisällyttää suoritettavaan tutkintoon. 
 
Hyväksilukemisen hakeminen, käsittely ja ratkaiseminen 

Opintojen hyväksilukemista haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, joka on saatavissa 
Oikeustieteiden opintoyhteisöstä. Kieliopintojen korvaavuutta haetaan kielikeskuksesta.  
 
Ilman riittäviä selvityksiä saapunutta hakemusta ei sisällöllisesti voida ratkaista.  
Opintojen sisällyttämisestä tutkintoon päättää oikeustieteiden laitoksen johtaja. Yksittäi-
sen oikeustieteen tai filosofian opintojakson tai -kokonaisuuden korvaamisesta päättää 
ao. vastuuopettaja.  

 
Muutoksenhausta määrätään tutkintosäännössä. 
 
HTK-/HTM-tutkintoa varten suoritettujen opintojen vastaavuus ON-/OTM-tutkinnon 
opintoihin, kun opinnot eivät sisälly tutkintoon 

HTK-/HTM-tutkintoa varten suoritettujen opintojaksojen vastaavuus ON- ja OTM-
tutkintoihin kuuluvien opintojaksojen kanssa arvioidaan tapauskohtaisesti. Vastaavuuk-
sista päätetään HOPS-työskentelyn yhteydessä.  
 
Opintosuoritusrekisterissä olevat opinnot eivät vanhene.   
 
Opintosuoritusrekisterissä olevat kandidaatin tutkielmat ja pro gradu -tutkielmat, jotka 
eivät sisälly toiseen tutkintoon, voidaan sisällyttää ON-/OTM-tutkintoon. 
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4.1.7 Opintojen arvostelu ja opintokokonaisuuksien hakeminen 
Opintojaksot arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0–5. Hyväksiluetut 
(sisällytetyt ja korva-tut) opintojaksot arvostellaan arvosanalla hyväksytty. Lisätietoihin 
merkitään alkuperäinen arvosana. 
 
Oikeustieteiden opintojaksojen arvostelukriteerit poikkeavat yhteiskunta- ja kauppatie-
teiden tiedekunnan käyttämistä arvostelukriteereistä. Oikeustieteissä opintosuorituksen 
hyväksyminen edellyttää, että opiskelija hallitsee 50 % opintojaksokuvauksessa asete-
tusta tavoitteesta (vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta). Kun opintosuoritus arvos-
tellaan asteikolla 0–5, arvosanoittain vaadittavat %-määrät enimmäispistemäärästä ovat 
seuraavat: 
 
arvosana 1 = noin 50–57 % enimmäispistemäärästä 
arvosana 2 = noin 58–64 % enimmäispistemäärästä 
arvosana 3 = noin 65–71 % enimmäispistemäärästä 
arvosana 4 = noin 75–79 % enimmäispistemäärästä 
arvosana 5 = noin 80–100 % enimmäispistemäärästä 
 
Opintokokonaisuuksien merkitsemistä opiskelijarekisteriin haetaan amanuenssilta (oi-
keustieteiden laitoksen toimisto) joko sähköpostitse tai käymällä toimistossa. Opiskelijan 
on ilmoitettava kokonaisuuteen sisällytettävät vapaavalintaiset opinnot.  
 
Opintokokonaisuuksien arvosteluasteikko on 0-5 tai HYV/HYL. Perus- ja aineopintoko-
konaisuuksien suoritukset arvostellaan opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna 
keskiarvona (kaikista opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista kerrotaan opin-
tojakson op-määrä arvosanalla; saadut tulot lasketaan yhteen; saatu summa jaetaan opin-
tokokonaisuuden yhteisopintopistemäärällä) seuraavasti: 
 
keskiarvo 1,00–1,49 = 1/5 (välttävä) 
1,50–2,49 = 2/5 (tyydyttävä) 
2,50–3,49 = 3/5 (hyvä) 
3,50–4,49 = 4/5 (kiitettävä) 
4,50–5,00 = 5/5 (erinomainen) 
 
Opintokokonaisuuden arvostelussa ei huomioida arvosanalla HYV suoritettuja opintoja. 
Perus- ja aineopintokokonaisuus arvostellaan oikeusnotaarin tutkinnossa hyväksytty–
hylätty. Syventävien opintojen opintokokonaisuus arvostellaan oikeustieteissä hyväk-
sytty–hylätty. 
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4.1.8 Harjoittelu ja kansainvälinen vaihto 
Pysyväismääräys koskien harjoittelun suorittamista 

Harjoittelu (5311007, 8 op). HTK-, HTM tai OTM-tutkinnon valinnaisiin opintoihin, 
HTM-tutkinnon syventäviin harjoitusseminaareihin tai minkä tahansa julkisoikeuden 
pääaineen aineopintokokonaisuuteen (60 op) on mahdollista sisällyttää 19 op:n säännön 
mukaisesti vapaaehtoinen harjoittelu. Harjoitteluna voidaan ottaa huomioon vähintään 
kahden (2) kuukauden mittainen työskentely sellaisissa tehtävissä, joissa tarvitaan oikeu-
dellisen tiedon soveltamista. Lisäksi harjoitteluna voidaan huomioida jo työelämässä 
mukana olevien opiskelijoiden sellainen työkokemus, jossa on joutunut soveltamaan oi-
keudellista tietämystä. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää käytännön 
työkokemuksen lisäksi harjoitteluraportin laatimista. Harjoitteluraportin aihe on sovit-
tava laitoksen harjoittelusta vastaavan kanssa ennen harjoitteluraportin laatimista. 
 
Harjoitteluraportille asetettuja vaatimuksia 

Harjoitteluraportin tulee olla laajuudeltaan 10–15 sivua. Harjoitteluraportti laaditaan es-
seen muotoon. Raportissa tulee esitellä lyhyesti (1–2 sivua) organisaatio, jossa työskente-
lee sekä oma asema ja työtehtävät organisaatiossa, esitellä ja ratkaista jokin työssä esiin-
tynyt oikeudellinen ongelma. Oikeudellisen ongelman ratkaisussa on käytettävä tarvit-
tavia oikeuslähteitä ja dokumentoitava teksti asianmukaisesti tarvittaessa alaviittein. Ra-
portti laaditaan tekstinkäsittelyllä normaaliasetteluin ja raportin alkuun liitetään kansi-
lehti, sisällysluettelo ja mahdolliset lähde- ja lyhenneluettelot. Ks. kirjallisen työn laatimi-
sesta tarkemmin Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan.  Harjoitteluraportti toi-
mitetaan laitoksen harjoitteluvastaavalle. Raportti tulee palauttaa puolen vuoden kulu-
essa harjoittelun päättymisestä. Raportti arvostellaan hyväksytty/hylätty. Esseeseen liit-
tyvistä sisällöllisistä kysymyksistä kannattaa tiedustella oman pääaineen henkilökun-
nalta. 
 
Kansainvälinen vaihto 

Oikeustieteiden opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistyä esimer-
kiksi hakeutumalla opiskelijavaihtoon tarjolla olevien useiden vaihto-ohjelmien kautta. 
Lisäksi opiskelijat voivat hakeutua kansainväliseen harjoitteluun ulkomaille, parantaa 
sekä kielitaitoaan, sanavarastoaan että tietämystään eri oikeudenaloista oikeustieteiden 
opetussuunnitelmaan kuuluvien lukuisten englanninkielisten opintojaksojen kautta sekä 
toimia kv-tuutorina Itä-Suomen yliopistoon saapuville kansainvälisille vaihto-opiskeli-
joille. Kansainvälistymiseen on siis monia mahdollisuuksia! Oikeustieteiden laitoksen 
Erasmus-vaihtosopimukset eri yliopistojen kanssa löytyvät www-sivuiltamme. Oikeus-
tieteiden laitos kuuluu myös Nordplus Law Network:iin, joka mahdollistaa opiskelija-
vaihdon Pohjoismaihin ja Baltian maihin. 
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Neuvonta kansainvälisissä asioissa  
Oikeustieteiden laitos  
Kv-koordinaattori Mia Kilpeläinen 

lawstudies(at)uef.fi 
Aurora II, huone 2076, puh. 050 4422631 

 

4.2 JULKISOIKEUS, TUTKINTORAKENTEET JA OPINTOJAKSOT 

4.2.1 HTK- ja HTM-tutkintojen rakenteet 
Opiskelijat valitaan Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaan julkisoikeu-
den opiskelijaksi. Opiskelijan tulee valita pääaineensa opintojen edetessä (toisen opinto-
vuoden syksyllä) ja ilmoittaa valitsemansa pääaine opiskelijarekisteriin Oikeustieteiden 
opintoyhteisöstä löytyvällä erillisellä lomakkeella. Hallintotieteiden kandidaatin tutkin-
toa suorittavat opiskelijat voivat halutessaan muuttaa pääainettaan. Ilmoitus muutok-
sesta toimitetaan erillisellä lomakkeella opintopalveluihin. HOPS laaditaan WebOodissa 
valitusta pääaineesta. Tutkinto suoritetaan valitun pääaineen vaatimusten mukaisesti.  
 
Opiskelijat suorittavat hallintotieteiden kandidaatin ja -maisterin tutkinnon pääai-
neena eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, lainsäädäntötutkimus, rikos- ja prosessioi-
keus ja rikollisuuden tutkimus, siviilioikeus tai ympäristöoikeus. Kandidaatin tutkinnon laa-
juus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika on kolme vuotta. Maisterin tut-
kinnon laajuus on 120 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika kaksi vuotta. 
 
Pelkästään maisterin tutkintoa suorittamaan valittujen opiskelijoiden (erillisvalinta) 
maisterin tutkintorakenteeseen sisältyy aina pääaineen syventävät opinnot (60 op), mutta 
muut 60 op:een laajuiset opinnot määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opinto-
suunnitelmassa ottaen huomioon opiskelijan aiemmat opinnot (dekaanin päätös 
9.12.2009).  
 
HTK-tutkinto (180 op) 
Pääaineet: eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, lainsäädäntötutkimus, rikos- 
ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, siviilioikeus tai ympäristöoikeus. Sivuai-
neena voi lisäksi suorittaa valtiosääntöoikeuden perusopinnot (25 op).  
 
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet 
1)  oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviin työtehtäviin  
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2)  perusteltujen oikeudellisten ratkaisujen tekemiseen 

3)  oikeudellisen ja muun informaation hankintaan ja hallintaan  
4)  oikeudelliseen ja muuhun viestintään 
 
HTK-tutkinnon rakenne (180 op) 

Viestintä- ja aloitusopinnot 14 op 

(tarkemmat opintojaksot jäljempänä) 
Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op koostuvat seuraavista moduuleista: 
Oikeusajattelun perusteet 15 op 

5311026  Oikeustieteen perusteet 1 op 

5311027  Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op 

5311015  Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op 

5311028  Johdatus oikeusteoriaan 4 op  
5311418  Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op 

Yksityisoikeuden opinnot 15 op 

5311636  Yksityisoikeuden perusteet 5 op 

5311605  Sopimusoikeus 5 op 

5311610  Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op 

Julkisoikeuden opinnot 25 op 

5311091  Valtiosääntöoikeus 5 op  
5311304  Yleishallinto-oikeus 5 op 

5311204  Vero-oikeuden perusteet 5 op 

5311104  Eurooppaoikeuden perusteet 5 op 

5311704  Ympäristöoikeuden perusteet 5 op 

Rikos- ja prosessioikeuden opinnot 5 op 

5311504  Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op 

Pääaineen perus- ja aineopinnot 60 op 

(saa sisältää 19 op muita oikeustieteen 
opintoja) 
Tarkemmat opintojaksoluettelot ovat op-
piaineiden yhteydessä.  

Valinnaisia opintoja 46 op 

 

 
Oikeustieteiden ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille suositellaan opintojen suorit-
tamista seuraavassa järjestyksessä: 
 
Syksy 

1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op 

5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op 
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5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op 

5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op 

5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op 

5311028 Johdatus oikeusteoriaan 4 op 

5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op 

 
Kevät 
5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op 

5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op 

5311605 Sopimusoikeus 5 op 

5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op 

5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op 

5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op 

5311015  Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op 

 
2. vuoden syksy 

5311016 HOPS 1 op 

 
Toisena lukuvuotena opiskelija jatkaa opintoja valitsemassaan pääaineessa ja sivuai-
neissa sekä laatii HOPSin kandidaatin tutkinnon opinnoista. 

 
Viestintä- ja aloitusopinnot 14 op 

Viestintä- ja aloitusopinnot ovat pakollisia kaikille HTK-tutkintoa suorittaville. Opinnot 
muodostuvat seuraavista opintojaksoista: 
 
1131000  Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op 

5311016  Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 1 op 

8011852  Kirjoitusviestintää oikeustieteiden opiskelijoille 2 op 

8011876  Puheviestintää oikeustieteiden opiskelijoille 2 op 

8012852  Ruotsia oikeustieteiden opiskelijoille 4 op 

8013853  Academic English for Law 4 op 

 
Orientaatio yliopisto-opiskeluun on ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarkoitettu opinto-
jakso (pakollinen), jolla uusia opiskelijoita perehdytetään yliopisto-opiskeluun. Henkilö-
kohtainen opintojen suunnittelu -opintojakso suoritetaan kaksivaiheisesti ensimmäisen 
vuoden keväällä ja toisen vuoden syksyllä laatimalla henkilökohtainen opintosuunni-
telma kandidaatin tutkinnon opinnoista opiskelijan valitsemasta pääaineesta. 
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Kieli- ja viestintäopinnot suoritetaan 2. lukuvuodesta alkaen kielikeskuksen antamien suo-
situsten mukaisesti. Kirjoitusviestinnän kurssi on kuitenkin suositeltavaa suorittaa siten, 
että se tukee jonkin kirjallisen työn laatimista. Ensimmäisen vieraan kielen opinnot voi 
suorittaa muussakin kielessä kuin englannissa. Halutessasi suorittaa vieraan kielen opin-
not muussa kuin englannin kielessä, ota ensin yhteyttä amanuenssiin asian varmista-
miseksi.  Kieli- ja viestintäopintojen järjestämisestä vastaa Itä-Suomen yliopiston kielikes-
kus. Kielikeskuksen www-sivuilla on tietoa kielikursseista, opintojaksojen suorittami-
sesta sekä ilmoittautumiskäytänteistä (www.uef.fi/kielikeskus).   

 
Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (5311000)  
Introduction to Legal Order  
Kokonaisuus on pakollinen HTK-tutkintoa suorittaville. Opinnot koostuvat neljästä eri 
moduulista, joita ovat Oikeusajattelun perusteet (15 op), Yksityisoikeuden opinnot (15 
op), Julkisoikeuden opinnot (25 op) sekä Rikos- ja prosessioikeuden opinnot (5 op). Opin-
tojaksojen kuvaukset ja opetuksen aikataulut löytyvät WebOodista. Yleisiin oikeusjärjestys-
opintoihin kuuluu opintoja, jotka voivat olla pakollisia pääaineen tai sivuaineen opin-
noissa. Tällöin opintojaksoja ei voida lukea pää- tai sivuaineen opinnoiksi. Yleiset oikeus-
järjestysopinnot 60 op kirjataan tutkintotodistukseen omana sivuaineena (kokonaisuus ei 
ole yhden oppiaineen aineopinnot).  
 
Oikeusajattelun perusteet 15 op 

5311026  Oikeustieteen perusteet 1op 

5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op 

5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op 

5311028 Johdatus oikeusteoriaan 4 op  
5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op 

Yksityisoikeuden opinnot 15 op 

5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op 

5311605 Sopimusoikeus 5 op 

5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op 

Julkisoikeuden opinnot 25 op 

5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op  
5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op 

5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op 

5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op 

5311704  Ympäristöoikeuden perusteet 5 op 

Rikos- ja prosessioikeuden opinnot 5 op 

5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op 
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Pääaineopinnot 60 op ja sivuaineopinnot  
Pääaineopinnot (perus- ja aineopinnot, 60 op) suoritetaan opiskelijan oman valinnan mu-
kaan jossain seuraavista oppiaineista: eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, 
lainsäädäntötutkimus, rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, siviilioikeus tai 
ympäristöoikeus. Pääaineen aineopintoihin voi sisällyttää enintään 19 opintopistettä 
muita oikeustieteen opintoja. Pääaineiden opintojen pakollisuudesta ja suoritusjärjestyk-
sestä annetaan tarkempia määräyksiä oppiaineiden yhteydessä. 
 
Opiskelija täydentää HTK-tutkinnon vähintään 180 opintopisteen laajuiseksi vapaavalin-
taisilla opinnoilla. Halutessaan opiskelija voi myös suorittaa pääaineen aineopinnot vaa-
dittua laajempana, jolloin vapaavalintaisten opintojen osuus pienenee. Oikeustieteiden 
laitos suosittelee, että vapaavalintaisiin opintoihin sisältyisi yksi oikeudellinen, perus-
opintojen (25 op) laajuinen sivuaine. 
 
Oikeustieteiden yhteiset aineopintojaksot 
Seuraavat opintojaksot ovat yhteisiä kaikille oikeustieteiden oppiaineille. Opintojaksojen 
suoritukset voidaan sisällyttää minkä tahansa oikeustieteiden oppiaineen aineopintosuo-
ritukseen (60 op) 19 opintopisteen säännön mukaisesti (ks. tarkemmin HTK-tutkinnon 
rakennekaavio) tai osaksi valinnaisia opintoja. 
 
Opintojaksot 
5311006  Perehtyminen oikeudellisiin tehtäviin 5 op 

5311007  Harjoittelu 8 op 

5311009  Oikeustieteen projektityöt 1–10 op 

5311013  Muu oikeustieteiden opintojakso 1–5 op 

5319305  Workshops, conferences, doctoral dissertations and other extra-curricular ac-
tivities 1-10 op 

5311029 Oikeustapauskilpailut 5–15 op 

 

HTM-tutkinto (120 op) 
Pääaineet: eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, lainsäädäntötutkimus, rikos- 
ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, siviilioikeus tai ympäristöoikeus. 
 
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet 
1)  oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviin erityistehtäviin ja tällaisten tehtävien 

vaatimien erityistietojen hankkimiseen; 
2)  hyvin perusteltujen oikeudellisten ratkaisujen tekemiseen; 
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3)  oikeudellisen ja muun informaation hankintaan ja hallintaan sekä uuden tiedon tuot-
tamiseen ja hyödyntämiseen; 

4)  oikeudelliseen ja muuhun viestintään; 
5)  tieteelliseen ajatteluun ja oikeustieteen menetelmien käyttöön sekä 

6)  tieteelliseen jatkokoulutukseen sekä ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen. 
 
Maisterin tutkinto suoritetaan pääsääntöisesti samassa pääaineessa kuin kandidaatin tut-
kinto on suoritettu. Jos hallintotieteiden kandidaatin tutkintoon on sisältynyt pääaineen 
perus- ja aineopintojen lisäksi sivuaineen perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op) toisesta 
oikeustieteiden pääaineesta, voi maisterin tutkinnon suorittaa joko kandidaatin tutkin-
non pääaineesta tai sivuaineena olleesta oppiaineesta.  
 
Esimerkki. Opiskelija on suorittanut hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon pääaineena 
finanssioikeus ja laajana sivuaineena (perus- ja aineopinnot yhteensä 60 op) hallinto-oi-
keus. Opiskelija voi suorittaa maisterin tutkinnon pääaineenaan joko finanssioikeus tai 
hallinto-oikeus. Hallintotieteiden maisteriksi valmistuminen ensin finanssioikeudesta ja 
sitten hallinto-oikeudesta ei ole mahdollista.  
 
Maisterin tutkintoon ei voida sisällyttää samoja opintoja kuin kandidaatin tutkintoon.  
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HTM-tutkinnon rakenne (120 op)  

Pääaineen syventävät opinnot 60 op 
Syventävät harjoitusseminaarit 10 op 

5311007 Harjoittelu 8 op 

5311112 Economic and Institutional European 
Law 5 op 
5311014 Seminar on International Dispute  
Settlement 5 op 
5311632 Law and the Internet 5 op 
5311634 Sopimus ja kolmas 5 op 
5311633 Perhe, perintö ja verotus – käytännön 
kurssi 5 op 
5311628 Jäämistösuunnittelu 5 op 
5311630 Kiinteistöriita 5 op 
5311635 Contract Negotiations 5 op 
5311621 Client Consultation 5 op 
5311649 Ennakkopäätökset varallisuusoikeu-
dessa 5 op 
5311652 Vahingonkorvausoikeuden keskeisiä 
kysymyksiä 5 op 
5311507 Rikosten seuraamukset 5 op 
5311516 Esitutkinta ja pakkokeinot 10 op 
5311519 Maksukyvyttömyys-ja talousrikosoi-
keuden erityiskysymyksiä 5 op             
5311522 Tuomioistuimen pääkäsittelysemi-
naari 5 op 
5311523 Prosessioikeuden ajankohtaissemi-
naari 5 op 
5311320 Ulkomaalaisoikeus 5 op 
5311312 Hallintomenettelyn ja hallinnon oi-
keussuojan harjoitukset 5 op  
5311314 Laillisuusvalvonta 5 op 
5311317 Digitalisaatio ja oikeus 5 op 
5311321 Taiteen ja kulttuuritoiminnan oikeu-
delliset kysymykset 5 op 
5311322 Sosiaalioikeuden klinikkatoiminta 5 
op 
5311625 Julkiset hankinnat 5 op 
5311650 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työ-
oikeudessa 5 op 
5311651 Kollektiivinen työoikeus – kansallisia 
ja kansainvälisiä näkökulmia 5 op 

Teoria- ja menetelmäopinnot 10 op 

5311910 Oikeudellisen ratkaisun teoria 
5 op 
5311912 Oikeudellinen argumentaatio 5 
op 
5311913 Ennakkopäätösanalyysi 5 op 
5311914 Lainsäädäntötutkimuksen se-
minaari 5 op 
5311915 Väitöskirja-analyysi 5 op 
5311916 Empiirisen oikeustutkimuksen 
seminaari 5 op 
5311917 Oikeustapauspiiri 5 op 
5311922 Oikeusfilosofia 5 op  
5311918 Philosophy of Human Rights 5 
op 
5311921 Kriminologian menetelmät 5 
op 
5311923 Comparative Law 5 op 
5311925 Oikeushistoria 5 op 
5311927 Oikeussosiologia 5 op 
5311930 Rikollisuuden ja kontrollipoli-
tiik. historia 5 op 
5311933 Approaches for Empirical Le-
gal Research 5 op  
5311934 Kriminologian lukupiiri 5 op 
5311935 Theory of Legal Interpretation 
5 op 
5311937 Hyvinvoinnin filosofia 5 op 
5311938 Lainsäädäntötutkimuksen teo-
ria 5 op 
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5311217 Vero-oikeuden oikeustapausharjoituk-
set 5 op 
5311218 Kansainvälinen verosopimusoikeus 5 
op 
5311715 Ympäristöoikeuden oikeustapaushar-
joitukset 5 op 
5311713 Vesioikeus 5 op 
5311730 Metsäoikeus 5 op 
5311717 Ympäristövaikutusten ja sosiaalisten 
vaikutusten arviointi 5 op 
5311722 Seminar on International and Euro-
pean Env. Law 5 op 
5311095 Lainvalmistelu 5 op 
5311417 Lainsäädäntötutkimuksen erityiskysy-
myksiä 5 op 
5311029 Oikeustapauskilpailut 5–15 op 
5311118 Seminar on European and Interna-
tional Economic Law 5 op 
5311324 Ulkomaalaisoikeuden jatkokurssi 5 op 
5311658 Trade, Development and Innovation 
Regulation 5 op 
5311662 Eurooppalaistuvan yksityisoikeuden 
ajankohtaisia kysymyksiä  
5 op 
5311663 Yksityiselämäsuoja ja sananvapaus 
työoikeudessa 5 op 
5311666 Yrittäjyyden oikeudellisia ongelmia 5 
op 
5319110 Int. Environmental Negotiations: Sim-
ulation Exercise 5 cp 
5311900 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op 
Pakolliset opinnot 6 op 
5311001 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 
2 op  
8013852 Advanced English Academic and Pro-
fessional Communication for Law 4 op 

Valinnaiset opinnot 54 op 

 
Pääaineen syventävät opinnot 60 op 

Pääaineen syventävät opinnot muodostuvat teoreettisista ja metodologisista opinnoista, 
joiden tarkoituksena on ohjata tieteelliseen työskentelyyn, oikeudelliseen ongelmanrat-
kaisuun ja oman oppiaineen tradition hallintaan.  
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Hallintotieteiden maisterin tutkinnossa pakollisia syventäviä opintoja ovat: 
 
5311900 Pro gradu -tutkielma (40 op)  
 
Syventävät harjoitusseminaarit, suoritettava väh. 10 op seuraavista: 
5311007 Harjoittelu 8 op 

5311112 Economic and Institutional European Law 5 op 

5311014 Seminar on International Dispute Settlement 5 op 

5311632 Law and the Internet 5 op 

5311634 Sopimus ja kolmas 5 op 

5311633 Perhe, perintö ja verotus – käytännön kurssi 5 op 

5311628 Jäämistösuunnittelu 5 op 

5311630 Kiinteistöriita 5 op 

5311635 Contract Negotiations 5 op 

5311621 Client Consultation 5 op 

5311649 Ennakkopäätökset varallisuusoikeudessa 5 op 

5311652 Vahingonkorvausoikeuden keskeisiä kysymyksiä 5 op 

5311507 Rikosten seuraamukset 5 op 

5311516 Esitutkinta ja pakkokeinot 10 op 

5311519 Maksukyvyttömyys-ja talousrikosoikeuden erityiskysymyksiä 5 op             
5311522 Tuomioistuimen pääkäsittelyseminaari 5 op 

5311523 Prosessioikeuden ajankohtaisseminaari 5 op 

5311320 Ulkomaalaisoikeus 5 op 

5311312 Hallintomenettelyn ja hallinnon oikeussuojan harjoitukset 5 op  
5311314 Laillisuusvalvonta 5 op 

5311317 Digitalisaatio ja oikeus 5 op 

5311321 Taiteen ja kulttuuritoiminnan oikeudelliset kysymykset 5 op 

5311322 Sosiaalioikeuden klinikkatoiminta 5 op 

5311625 Julkiset hankinnat 5 op 

5311650 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työoikeudessa 5 op 

5311651 Kollektiivinen työoikeus – kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia 5 op 

5311217 Vero-oikeuden oikeustapausharjoitukset 5 op 

5311218 Kansainvälinen verosopimusoikeus 5 op 

5311715 Ympäristöoikeuden oikeustapausharjoitukset 5 op 

5311713 Vesioikeus 5 op 

5311730 Metsäoikeus 5 op 

5311717 Ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi 5 op 

5311722 Seminar on International and European Environmental Law 5 op 



Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta // UEF 169 

5311095 Lainvalmistelu 5 op 

5311029 Oikeustapauskilpailut 5–15 op 

5311118 Seminar on European and International Economic Law 5 op 

5311324 Ulkomaalaisoikeuden jatkokurssi 5 op 

5311658 Trade, Development and Innovation Regulation 5 op 

5311659 Advanced Copyright Law 5 op 

5311660 Advanced Patent Law 5 op 

5311661 Advanced Trademark Law 5 op 

5311662 Eurooppalaistuvan yksityisoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä 5 op 

5311663 Yksityiselämänsuoja ja sananvapaus työoikeudessa 5 op 

5311666 Yrittäjyyden oikeudellisia ongelmia 5 op 

5319110 International Environmental Negotiations: Simulation Exercise 5 cp 

 
Teoria- ja menetelmäopinnot, suoritettava väh. 10 op seuraavista: 
5311910 Oikeudellisen ratkaisun teoria 5 op 

5311912 Oikeudellinen argumentaatio 5 op 

5311913 Ennakkopäätösanalyysi 5 op 

5311914 Lainsäädäntötutkimuksen seminaari 5 op 

5311915 Väitöskirja-analyysi 5 op 

5311916 Empiirisen oikeustutkimuksen seminaari 5 op 

5311917 Oikeustapauspiiri 5 op 

5311922 Oikeusfilosofia 5 op  
5311918 Philosophy of Human Rights 5 op 

5311921 Kriminologian menetelmät 5 op 

5311923 Comparative Law 5 op 

5311925 Oikeushistoria 5 op 

5311927 Oikeussosiologia 5 op 

5311930 Rikollisuuden ja kontrollipolitiikan historia 5 op 

5311933 Approaches for Empirical Legal Research 5 op  
5311934 Kriminologian lukupiiri 5 op 

5311935 Theory of Legal Interpretation 5 op 

5311937 Hyvinvoinnin filosofia 5 op 

5311938 Lainsäädäntötutkimuksen teoria 5 op 

 
Pakolliset opintojaksot 6 op 

5311001 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op  
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Tämän opintojakson tarkoituksena on tukea opiskelijaa maisteriopintojen 
suunnittelussa ja erilaisten vaihtoehtojen pohdiskelussa. Opintojaksokuvaus 
on WebOodissa.  

8013852 Advanced English Academic and Professional Communication for Law 4 op 

Opintojakson vastuuyksikkö on Kielikeskus ja opintojakso suoritetaan Kieli-
keskuksen antamien ohjeiden mukaisesti (ks. WebOodi). 

 
Valinnaiset opinnot 54 op  
Valinnaisten opintojen koostumus – ja pääaineen opintojen laajuudesta riippuen myös 
laajuus – on opiskelijan vapaasti päätettävissä. Opiskelija voi laajentaa kandidaatin tut-
kintoon sisältyneen sivuaineen suorituksia taikka valita kokonaan uuden sivuaineen tai 
muun opintokokonaisuuden. Opiskelija voi myös suorittaa pääaineen opintoja enemmän 
kuin 60 opintopisteen verran, jolloin tutkintoon tarvittavien valinnaisten opintojen määrä 
vastaavasti vähenee. Valinnaiset opinnot voidaan koostaa joko opiskelijan ammattiorien-
taation mukaan taikka tukemaan tieteellisten jatko-opintojen aloittamista. 
 
Pelkästään maisterin tutkintoa suorittamaan valittujen opiskelijoiden (erillisvalinta) 
maisterin tutkintorakenteeseen sisältyy aina pääaineen syventävät opinnot (60 op), mutta 
muut 60 op:een laajuiset opinnot määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opinto-
suunnitelmassa ottaen huomioon opiskelijan aiemmat opinnot. Muiden, kuin poliisipääl-
lystötutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tulee suorittaa täydentävinä opintoina 60 
opintopisteen laajuiset Yleiset oikeusjärjestysopinnot. Täydentävät opinnot eivät sisälly 
tutkintoon.  
 
Poliisipäällystötutkinnon (poliisialan ammattikorkeakoulututkinnon) suorittaneilla 
on mahdollisuus hakeutua oikeustieteiden laitokselle suorittamaan hallintotieteiden 
maisterin tutkintoa. Tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Tutkinnon syventävät 
opinnot (60 op) suoritetaan pääaineena rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus. 
Sivuaineopinnot suositellaan suorittamaan hallinto-oikeudesta, laskentatoimesta tai joh-
tamisesta. Sivuaineopinnot (väh. 60 op) määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa 
opintosuunnitelmassa. Poliisihallinnossa tutkinto tuottaa kelpoisuuden PolHalA 16 §:n 
mukaisiin vaativiin rikostorjunnan, hallinnon ja talouden kehittämis- ja asiantuntija-
tehtäviin sekä päällikkötason johtotehtäviin.  
 
Kansainvälinen maisteriohjelma 
Oikeustieteiden laitoksella on kansainvälinen maisteriohjelma: Environment, Natural 
Resources & Climate Change: Master's Degree Programme in Environmental Policy and 
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Law (MICL, MSocSc). Maisteriohjelman opetussuunnitelma on esitelty maisteriohjelman 
internet-sivuilla (http://www.uef.fi/en/web/envlawandpolicy).  

Environmental Policy and Law -maisteriohjelmassa on kaksi pääainevaihtehtoa: 

 Natural Resources Governance, tavoitetutkinto Master's Degree in Social Sci-
ences (MSocSc) tai 

 Environmental and Climate Change Law, tavoitetutkinto Master of Interna-
tional and Compara-tive Law (MICL) tai OTM (jos opiskelija on suorittanut 
ON-tutkinnon). 

 Perustutkinto-opiskelijat voivat siirtyä opiskelemaan maisteriohjelmaan alla kuvatun 
menettelyn mukaisesti, jos 

1. Opiskelijalla on opinto-oikeus suorittaa hallintotieteiden maisterin (HTM) tai 
oikeustieteen maisterin tutkinto (OTM) 

JA 
2. Opiskelija on suorittanut HTK-tutkinnon (julkisoikeus) tai ON-tutkinnon  
TAI 
3. Opiskelijalla on suoritettuna alempi korkeakoulututkinto ja hän on suoritta-

nut Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaiset 60 opintopisteen laajuiset 
Yleiset oikeusjärjestysopinnot tai niitä vastaavat opinnot. 

Hakeminen tapahtuu vapaamuotoisella, dekaanille osoitetulla hakemuksella. Opinto-oi-
keuden vaihtaminen ei ole sidottu tiettyyn ajankohtaan. Opinto-oikeuden vaihtaminen 
edellyttää luopumista aiemmasta HTM-opinto-oikeudesta. Opiskelijat, joilla on OTM-
opinto-oikeus, hakevat siirtoa kansainväliseen maisteriohjelmaan, jossa voivat edelleen 
suorittaa opintonsa OTM-tavoitetutkinnolla, kuitenkin kv-maisteriohjelman tutkintora-
kenteen mukaisesti. Kansainvälisessä maisteriohjelmassa opiskelu tapahtuu englannin 
kielellä.  
Opiskelijan, joka suunnittelee maisteriohjelmaan hakeutumista, on syytä huomioida, että 
maisteriohjelmaan kuuluvia pakollisia opintojaksoja ei kannata kiinnittää HTK-/ON-
tutkintoon, sillä maisterin tutkintoon ei voida sisällyttää samoja opintoja kuin HTK-/ON-
tutkintoon. 
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4.2.2 Eurooppaoikeus 
Eurooppaoikeuden opetuksen tavoitteena on antaa yleiskuva integraation historiasta ja 
monipuoliset perustiedot Euroopan unionin päätöksenteosta sekä keskeisistä aineellisoi-
keudellisista aloista, etenkin sisämarkkina- ja kilpailuoikeudesta. Tavoitteena on, että 
opiskelija ymmärtää EU:n päätöksenteon oikeudellisia ja poliittisia ulottuvuuksia, osaa 
analysoida, vertailla ja arvioida erityyppisiä EU-oikeudellisesti relevantteja aineistoja 
(perussopimukset, sekundäärilainsäädäntö, oikeuskäytäntö, toimielinten väliset sopi-
mukset, soft law -aineisto) ja osaa perustella oikeudellisia tulkintaratkaisuja eurooppaoi-
keudellisin argumentein.  
  
Eurooppaoikeuden opintojaksot suositellaan suoritettavaksi opinto-oppaassa esitetyssä 
järjestyksessä. Jaksojen sisältö on suunniteltu siten, että kukin jakso rakentuu edellisissä 
jaksoissa opiskeltujen asioiden hallinnalle. Esimerkiksi kaikille pääaineopiskelijoille olisi 
suotavaa osallistua aivan aluksi Eurooppaoikeuden perusteet -kurssille, jossa annetaan 
yleiskuva eurooppaoikeuden sisällöstä. Oppiaineen opetusmenetelmissä painottuvat lu-
ennot, seminaarit ja kirjatentit. Opetusta on tarjolla sekä suomeksi että englanniksi.  
 
Eurooppaoikeuden perusopinnot 25 op (5311101)  
Basic Studies in European Law 
Eurooppaoikeuden perusopintojaksot suositellaan suoritettavaksi opinto-oppaassa esite-
tyssä järjestyksessä. Jaksojen sisältö on suunniteltu siten, että kukin jakso lähtökohtaisesti 
edellyttää edellisissä jaksoissa opiskeltujen asioiden hallintaa. 
 
Eurooppaoikeuden perusopinnot (25 op) muodostuvat seuraavista pakollisista opinto-
jaksoista: 
5311104  Eurooppaoikeuden perusteet 5 op 
5311105  Public EU Law 5 op 
5311106  EU Law in Member States 5 op 
5311107  Objectives, Principles and Interpretation of EU Law 5 op 
5311109  Internal Market Law 5 op 
 
Jos opiskelija suorittaa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) -kokonaisuuden, sijoittuu 
Eurooppaoikeuden perusteet (5 op) -opintojakso em. kokonaisuuteen. Tällöin opiskelija 
täydentää Eurooppaoikeuden perusopintokokonaisuuden 25 op:een laajuiseksi suoritta-
malla opintojakson Economic and Institutional European Law (5311112, 5 op) 
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Eurooppaoikeuden aineopinnot 35 op (5311102) 
Subject Studies in European Law (yhdessä perusopintojen kanssa 60 op) 
 
Aineopintokokonaisuuteen (60 op) voidaan sisällyttää enintään 19 opintopisteen verran 
muita oikeustieteiden opintoja. Kandidaatin tutkielma (5311199) ja oikeudellisen tiedon 
hankinta (5311005) ovat pakollisia opintojaksoja. Kypsyysnäyte (5311008) on pakollinen 
pääaineopiskelijoille, muut eivät voi sitä suorittaa. 
 
Pakolliset opintojaksot: 
5311199  Kandidaatin tutkielma ja seminaari, eurooppaoikeus 10 op 
5311005  Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op 
5311008  Kypsyysnäyte 0 op 
Vapaavalintaiset aineopintojaksot: 
5311112  Economic and Institutional European Law 5 op 
5311114  EU Energy Law and Policy 5 op 
5311116  EU Competition Law 5 op 
5311115  International Energy Law and Policy 5 op 
5311092  Perus- ja ihmisoikeudet 5 op 
5311094  Eurooppalainen valtiosääntöoikeus 5 op 
5311215  European Tax Law 5 op 
5311737  European Environmental Law 5 op 
5311118 Seminar on European and International Economic Law 5 op 
 
Eurooppaoikeuden syventävät opinnot 60 op (5311103)  
Advanced Studies in European Law 
Pääaineen syventävät opinnot kannattaa ajoittaa siten, että opiskelija suorittaa ennen pro 
gradu -tutkielman laatimista tutkimusaiheensa kannalta keskeiset teoreettis-metodiset 
opinnot. Tutkielman kirjoittamiseen on tämän jälkeen syytä varata yleensä noin puolen 
vuoden mittainen täysipäiväinen työskentelyjakso.  
 
5311900 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op  
Syventävät harjoitusseminaarit, suoritettava väh. 10 op, ks. kurssilistat edellä. 
Teoria- ja menetelmäopinnot, suoritettava väh. 10 op, ks. kurssilistat edellä. 
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4.2.3 Finanssioikeus 
Finanssioikeuden opintojen tavoitteena on antaa kokonaiskuva finanssioikeudesta oi-
keudenalana. Opinnot antavat hyvät valmiudet myös muiden kuin vero-oikeudellisten 
päätösten tekemiseen. 
 
Finanssioikeuden opinnot aloitetaan vero-oikeuden perusteet -opintojaksolla, minkä jäl-
keen toisena opiskeluvuotena suoritetaan henkilöverotuksen perusteet, elinkeinovero-
tuksen perusteet, arvonlisäverotuksen perusteet ja perintö- ja lahjaverotus.  
 
Elinkeinoverotuksen erityiskysymyksiä koskeva opintojakso on syytä suorittaa vasta 
elinkeinoverotuksen perusteiden opintojakson jälkeen, samoin arvonlisäverotuksen eri-
tyiskysymyksiä koskeva opintojakso arvonlisäverotuksen perusteiden jälkeen. Verotus-
menettelyn ja veroprosessin opintojakso on tarkoituksenmukaista suorittaa vasta vero-
oikeuden perusteiden jälkeen. Maa- ja metsätalousverotuksen perusteet on perusteltua 
suorittaa vasta henkilöverotuksen perusteiden ja elinkeinoverotuksen perusteiden jäl-
keen. Opintojen myöhempään vaiheeseen kannattaa jättää kansainvälinen verotus, fi-
nanssihallinto-oikeus ja aivan aineopintojen loppupuolelle vero-oikeuden oikeustapaus-
harjoitukset. Siviilioikeuden tarjontaan kuuluva yhtiöoikeus (5 op) on tärkeä erityisesti 
liikeverotuksen kannalta. Laskentatoimen perusteet on finanssioikeuden tarjonnassa 
(tuottajana kauppatieteiden laitos), ja opintojakson hallinnalla on hyvin suurta merki-
tystä erityisesti liikeverotuksessa, mutta myös finanssihallinto-oikeuden opinnoissa.  
 
Opintojen suorittamisjärjestys perustuu siihen, että myöhempi opintojakso perustuu 
edellisissä jaksoissa opitun varaan.  
 
Itä-Suomen yliopistossa on tarjolla erittäin laaja valikoima finanssioikeuden aineopintoja. 
Finanssioikeuden opinnot valmentavat opiskelijoita toimimaan paitsi verohallinnon mo-
nipuolisissa ja haasteellisissa tehtävissä myös vero-oikeuden asiantuntijatehtävissä tilin-
tarkastusyhteisöissä ja muissa yrityksissä ja yhteisöissä.  
 
Sivuaineet 
Finanssioikeuden opiskelijoille suositeltavia sivuaineita ovat hallinto-oikeus, siviilioi-
keus, lainsäädäntötutkimus sekä liiketaloustiede, erityisesti kirjanpitoon ja laskentatoi-
meen liittyvät opintojaksot. 
 
Kaikissa finanssioikeuden opintojaksojen kuulusteluissa saa olla laskin mukana. 
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Finanssioikeuden perusopinnot 25 op (5311201)  
Basic Studies in Financial Law 

Finanssioikeuden perusopinnot (25 op) muodostuvat seuraavista pakollisista opintojak-
soista: 
5311204  Vero-oikeuden perusteet 5 op 

5311205  Henkilöverotuksen perusteet 5 op 

5311206  Elinkeinoverotuksen perusteet 5 op 

5311207  Arvonlisäverotuksen perusteet 5 op 

5311208  Perintö- ja lahjaverotus 5 op 

 
Jos opiskelija suorittaa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) -kokonaisuuden, sijoittuu 
vero-oikeuden perusteet (5 op) -opintojakso em. kokonaisuuteen. Tällöin opiskelija täy-
dentää finanssioikeuden perusopintokokonaisuuden vapaasti valitsemallaan finanssioi-
keuden aineopintojaksolla vähintään 25 opintopisteen laajuiseksi. 
 
Finanssioikeuden aineopinnot 35 op (5311202) 
Subject Studies in Financial Law (yhdessä perusopintojen kanssa 60 op) 
Aineopintokokonaisuuteen (60 op) voidaan sisällyttää enintään 19 opintopistettä muita 
oikeustieteiden opintoja. Kandidaatin tutkielma (5311299) ja oikeudellisen tiedon han-
kinta (5311005) ovat pakollisia opintojaksoja. Kypsyysnäyte (5311008) on pakollinen pää-
aineopiskelijoille, muut eivät voi sitä suorittaa. 
 
Pakolliset opintojaksot: 
5311299  Kandidaatin tutkielma ja seminaari, finanssioikeus 10 op 

5311005  Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op 

5311008  Kypsyysnäyte 0 op 

Finanssioikeuden vapaavalintaiset aineopintojaksot: 
5210102  Laskentatoimen perusteet 6 op  
5311209  Finanssihallinto-oikeus 5 op 

5311210  Verotusmenettelyn ja veroprosessin perusteet 6 op 

5311211  Maa- ja metsätalousverotuksen perusteet 5 op 

5311212  Elinkeinoverotuksen erityiskysymyksiä 6 op 

5311213  Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä 8 op 

5311214  Kansainvälinen vero-oikeus 5 op 

5311215  European Tax Law 5 op  
5311217  Vero-oikeuden oikeustapausharjoitukset 5 op 

5311218  Kansainvälinen verosopimusoikeus 5 op 

5311633  Perhe, perintö ja verotus – käytännön kurssi 5 op 



UEF // Opinto-opas 2018-2019 176 

Finanssioikeuden syventävät opinnot 60 op (5311203)  
Advanced Studies in Financial Law 

Pääaineen syventävät opinnot kannattaa ajoittaa siten, että opiskelija suorittaa ennen pro 
gradu -tutkielman varsinaista laadintavaihetta tutkimusaiheensa kannalta keskeiset teo-
reettis-metodiset opinnot. Pro gradun laadintaan on tämän jälkeen syytä varata yleensä 
noin puolen vuoden mittainen täysipäiväinen työskentelyjakso.  
 
5311900 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op  
Syventävät harjoitusseminaarit, suoritettava väh. 10 op, ks. kurssilistat edellä. 
Teoria- ja menetelmäopinnot, suoritettava väh. 10 op, ks. kurssilistat edellä. 

4.2.4 Hallinto-oikeus 
Hallinto-oikeuden perus- ja aineopinnot (25 + 35 op) voi koota useilla eri tavoilla. Jäljem-
pänä esitetty kuvaus hallinto-oikeuden perusopinnoista on suositus: vain yleishallinto-
oikeuden opintojakso on pakollinen osa hallinto-oikeuden perusopintoja (25 op). Kandi-
daatin tutkielma (10 op) on taas pakollinen osa aineopintoja. Hallinto-oikeuden perus- ja 
aineopintoihin (yht. 60 op) voi myös sisällyttää edellä tässä oppaassa esitetyn mukaisesti 
19 opintopisteen verran muita kuin hallinto-oikeuden opintojaksoja. Suositeltavia yksit-
täisiä opintojaksoja ovat esimerkiksi sopimusoikeuden, työoikeuden, eurooppaoikeuden 
ja valtiosääntöoikeuden opintojaksot.  
 
Sivuaineet 
Hallinto-oikeutta pääaineena opiskeleville sopivia sivuaineita ovat – henkilökohtaisesta 
opintosuunnitelmasta riippuen – muut oikeustieteiden oppiaineet (esimerkiksi finanssi-
oikeuden, eurooppaoikeuden, valtiosääntöoikeuden, ympäristöoikeuden sekä siviilioi-
keuden perusopinnot). Hallinto-oikeutta tukevia sivuaineita löytyy myös yliopiston mui-
den oppiaineiden opetustarjonnasta (esimerkiksi johtaminen ja psykologia). 
 
Hallinto-oikeuden pääaineopiskelijan on tarkoituksenmukaista suorittaa hallinto-oikeu-
den perus- ja aineopinnot pääosin toisen lukuvuoden aikana. Oikeustapauskurssi ja kan-
didaatin seminaari kannattaa sijoittaa aineopintojen loppuvaiheeseen. Kandidaatin semi-
naari on pakollinen osa aineopintoja ja oikeustapauskurssin suorittamista suositellaan 
vahvasti. Opintojaksokuvausten (ks. WebOodi) yhteydessä on suosituksia opintojakso-
jen suoritusjärjestyksestä. 
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Hallinto-oikeuden perus- (25 op, 5311301) ja aineopinnot (35 op, 5311302)  
Basic and Subject Studies in Administrative Law 

Yleishallinto-oikeus (5311304, 5 op) on pakollinen kaikille HTK-tutkintoa ja hallinto-oi-
keuden perus- ja aineopintoja suorittaville. Koska yleishallinto-oikeuden opintojakso si-
sältyy yleisiin oikeusjärjestysopintoihin, tämän opintokokonaisuuden suorittavat eivät 
voi sisällyttää opintojaksoa enää hallinto-oikeuden perus- tai aineopintoihin. Tällöin 
opiskelija täydentää hallinto-oikeuden perusopintokokonaisuuden valitsemillaan opin-
tojaksoilla vähintään 25 opintopisteen laajuiseksi. 
 
Pelkästään hallinto-oikeuden perus- tai aineopintoja suorittavat voivat sen sijaan sisällyt-
tää yleishallinto-oikeuden opintojakson hallinto-oikeuden perus- tai aineopintoihinsa. 
Kandidaatin tutkielma (5311399, 10 op) ei voi sisältyä hallinto-oikeuden perusopintoihin. 
 
Muutoin hallinto-oikeuden perusopinnot suositellaan koottavan seuraavista opintojak-
soista: 
5311305  Informaatio-oikeus 5 op 

5311306  Maakunta- ja kuntaoikeus 5 op 

5311307  Virkamiesoikeus 5 op 

5311308  Sosiaalioikeus, yleinen osa 5 op 

5311209  Finanssihallinto-oikeus 5 op 

 
Hallinto-oikeuden aineopintokokonaisuus (60 op) muodostuu siis yleishallinto-oikeus (5 
op) -opintojaksosta (ellei em. kurssi sisälly Yleiset oikeusjärjestysopinnot -kokonaisuu-
teen), kandidaatin tutkielmasta (10 op), oikeudellisen tiedon hankinnasta (0 op), kyp-
syysnäytteestä (0 op) sekä muista vapaasti valittavista hallinto-oikeuden opintojaksoista 
siten, että aineopintojen minimilaajuus (60 op) täyttyy. Kypsyysnäyte (5311008) on pa-
kollinen pääaineopiskelijoille, muut eivät voi sitä suorittaa. Aineopintokokonaisuuteen 
voidaan sisällyttää enintään 19 opintopistettä muita oikeustieteen opintoja. 
 
Pakolliset aineopintojaksot (ei voi sisällyttää perusopintoihin) 
5311399 Kandidaatin tutkielma ja seminaari, hallinto-oikeus tai valtiosääntöoikeus  

10 op 

5311005 Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op 

5311008 Kypsyysnäyte 0 op 

Hallinto-oikeuden vapaavalintaiset aineopintojaksot (voi sisällyttää myös perusopintoi-
hin) 
5311305  Informaatio-oikeus 5 op 

5311306  Maakunta- ja kuntaoikeus 5 op 
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5311307  Virkamiesoikeus 5 op 

5311308  Sosiaalioikeus, yleinen osa 5 op 

5311309  Sosiaalioikeus, toimeentuloturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op 

5311312  Hallintomenettelyn ja hallinnon oikeussuojan harjoitukset 5 op 

5311314  Laillisuusvalvonta 5 op  
5311316  Koulutusoikeus 5 op 

5311317  Digitalisaatio ja oikeus 5 op 

5311318  Terveydenhuolto-oikeus 5 op 

5311320  Ulkomaalaisoikeus 5 op 

5311324  Ulkomaalaisoikeuden jatkokurssi 5 op 

5311321  Taiteen ja kulttuuritoiminnan oikeudelliset kysymykset 5 op 

5311322  Sosiaalioikeuden klinikkatoiminta 5 op 

5311323  Vanhuus- ja edunvalvontaoikeus 5 op 

5311209  Finanssihallinto-oikeus 5 op 

5311514  Hallintoprosessioikeus 5 op 

5311638  Lapsen oikeudet 5 op 

5311625  Julkiset hankinnat 5 op 

 
Hallinto-oikeuden syventävät opinnot 60 op (5311303)  

Advanced Studies in Administrative Law 

Pääaineen syventävät opinnot kannattaa ajoittaa siten, että opiskelija suorittaa ennen pro 
gradu -tutkielman varsinaista laadintavaihetta tutkimusaiheensa kannalta keskeiset teo-
reettis-metodiset opinnot. Pro gradun laadintaan on tämän jälkeen syytä varata yleensä 
noin puolen vuoden mittainen täysipäiväinen työskentelyjakso.   

 
5311900 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op  
Syventävät harjoitusseminaarit, suoritettava väh. 10 op, ks. kurssilistat edellä. 
Teoria- ja menetelmäopinnot, suoritettava väh. 10 op, ks. kurssilistat edellä. 

4.2.5 Lainsäädäntötutkimus 
Lainsäädäntötutkimus antaa erityisiä valmiuksia sellaisiin oikeudellisiin asiantuntijateh-
täviin, joihin muut yksiköt eivät riittävästi valmenna. Ensinnäkin oppiaine antaa käyttö-
kelpoisia työvälineitä asiantuntijoille, jotka toimivat oikeudellisen sääntelyn suunnitte-
luun (yhteiskuntasuunnitteluun) liittyvissä päätöksentekotehtävissä. Toiseksi oppiaine 
antaa erinomaisia valmiuksia säädösvalmisteluun liittyvien tehtävien hoitamisessa, esi-
merkiksi lainvalmistelijoina, asiantuntijoina, etujärjestöjen edustajina, lausunnonanta-
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jina, kommentoijina jne. Kolmanneksi oppiaine valmentaa yritysten toiminnan suunnit-
teluun (yritysoikeussuunnitteluun) liittyviin asi-antuntijatehtäviin. Tällöin opiskelija 
työllistyy yritysten lisäksi erilaisiin etujärjestöihin ja tutkimuslaitoksiin, joissa asiantun-
tijan tehtäviin kuuluu arvioida sääntelyn vaikutuksia. 
 
Oppiaineen tarjoamien erityistaitojen lisäksi opiskelija voi sivuaineopintojensa kautta 
hankkia itselleen myös vahvan oikeudellisen asiantuntijuuden, mikä mahdollistaa työl-
listymisen aivan samoihin työtehtäviin kuin muut oikeustieteen opiskelijat. 
 
Lainsäädäntötutkimuksen pääaineopiskelijan on tarkoituksenmukaista suorittaa yleiset 
oikeusjärjestysopinnot ensimmäisenä lukuvuotena. Kandidaatin tutkielmaan kuuluva 
seminaari kannattaa sijoittaa aineopintojen loppuvaiheeseen.  
 
HTK-tutkintoon kuuluvat lainsäädäntötutkimuksen pääaineopinnot ovat laajuudeltaan 
vähintään 60 op. Aine-opintoihin sisältyvät opintojaksot voivat sisältyä myös muiden 
oppiaineiden aine- ja muihin opintoihin. Tällöin on huomattava, että opintojakson suori-
tus voi sisältyä vain yhteen oppiaineeseen tai aineopintosuoritukseen.  
 
Lainsäädäntötutkimuksen perusopinnot 25 op (5311401) 
Basic Studies in Legislative Studies 

Lainsäädäntötutkimuksen perusopinnot (25 op) muodostuvat seuraavista pakollisista 
opintojaksoista:   

5311418  Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op 

5311414  Oikeustaloustieteen perusteet 5 op 

5311415  Sääntelyteoria 6 op 

5311407  Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen 5 op 

5311095  Lainvalmistelu 5 op 

 
Jos opiskelija suorittaa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) -kokonaisuuden, sijoittuu 
Lainsäädäntötutkimuksen perusteet (4 op) em. kokonaisuuteen. Tällöin opiskelija täy-
dentää lainsäädäntötutkimuksen perusopintokokonaisuuden 25 op:een laajuiseksi suo-
rittamalla yhden seuraavista kursseista: Johdatus rikostaloustieteeseen 5 op, Oikeusso-
siologia ja kriminologia 5 op, Laillisuusvalvonta 5 op tai Perus- ja ihmisoikeudet 5 op. 
 
Lainsäädäntötutkimuksen aineopinnot 60 op (5311402) 
Subject Studies in Legislative Studies   
Lainsäädäntötutkimuksen aineopinnot (60 op) muodostuvat lainsäädäntötutkimuksen 
perusopinnoista (25 op), valinnaisista aineopintojaksoista sekä kandidaatin tutkielmasta 
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(yht. 35 op). Aineopintojaksot voi koota vapaasti lainsäädäntötutkimuksen aineopinto-
jaksoista. Aineopintokokonaisuuteen voi sisällyttää enintään 19 opintopistettä muita oi-
keustieteen opintoja. Kandidaatin tutkielma (5311499) ja oikeudellisen tiedon hankinta 
(5311005) ovat pakollisia opintojaksoja. Kypsyysnäyte (5311008) on pakollinen pääai-
neopiskelijoille, muut eivät voi sitä suorittaa. 
 
Pakolliset opintojaksot: 
5311499  Kandidaatin tutkielma ja seminaari, lainsäädäntötutkimus 10 op 

5311005  Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op 

5311008  Kypsyysnäyte 0 op 

Lainsäädäntötutkimuksen vapaavalintaiset aineopintojaksot: 
5313904  Kansantaloustieteen perusteet 6 op 

5311409  Johdatus rikostaloustieteeseen 5 op 

5311416  Russian Legal Culture 5 op 

5311417  Lainsäädäntötutkimuksen erityiskysymyksiä 5 op 

5311419  Oikeussosiologia ja kriminologia 5 op 

5311413  Muu lainsäädäntötutkimuksen aineopintojen erikoistumiskurssi 2-8 op 

5311116  EU Competition Law 5 op 

5311314  Laillisuusvalvonta 5 op 

5311092  Perus- ja ihmisoikeudet 5 op 

5313909  Sijoittajan ja kuluttajan käyttäytyminen 6 op 

5010106  Tilastollisten menetelmien työpaja 5 op 

 
Lainsäädäntötutkimuksen syventävät opinnot 60 op (5311403) 
Advanced Studies in Legislative Studies  
Pääaineen syventävät opinnot kannattaa ajoittaa siten, että opiskelija suorittaa ennen pro 
gradu -tutkielman varsinaista laadintavaihetta tutkimusaiheensa kannalta keskeiset teo-
reettis-metodiset opinnot. Pro gradun laadintaan on tämän jälkeen syytä varata yleensä 
noin puolen vuoden mittainen täysipäiväinen työskentelyjakso.  
 
5311900 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op  
Syventävät harjoitusseminaarit, suoritettava väh. 10 op, ks. kurssilistat edellä. 
Teoria- ja menetelmäopinnot, suoritettava väh. 10 op, ks. kurssilistat edellä. 

4.2.6 Rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus 
Ensimmäisellä opintojaksolla (rikos- ja prosessioikeuden perusteet) annetaan jokseenkin 
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kattava yleiskuva rikosoikeuden, rikosprosessin, siviiliprosessin ja maksukyvyttömyys-
oikeuden perusteista. Peruskurssia seuraavat jaksot rakennetaan peruskurssilla opitun 
pohjalle. 
 
Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen opintojaksot kannattaa suorittaa 
opinto-oppaan esittämässä järjestyksessä, koska jaksojen sisältö on suunniteltu siten, että 
seuraava jakso rakentuu edellisissä jaksoissa opitun varaan. Tietyillä opintojaksoilla on 
tarkemmat edellytykset, jotka käyvät ilmi opintojaksokuvauksesta. 
 
Sivuaineet 
Soveltuvia sivuaineita rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen opiskeli-
joille ovat esimerkiksi hallinto-oikeus, valtiosääntöoikeus, siviilioikeus, sosiologia sekä 
tilastotiede. Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen rinnalla – esimer-
kiksi HTM-tutkinnon vapaavalintaisena sivuaineena – on mahdollista suorittaa myös 
laaja oikeuspsykologian perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuus. Oikeustieteiden opis-
kelijan on suoritettava ennen oikeuspsykologian perusteet -opintokokonaisuuden aloit-
tamista terveyden ja mielen-terveyden psykologian perusteet (5 op) psykologian oppiai-
neen tarjonnasta. Psykologian perusopinnot on hyvä tutkinnon vapaavalintainen sivu-
aine. 
 
Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot 25 op 
(5311501) /Basic Studies in Criminal Law and Judicial Procedure  
Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot (25 op) muodos-
tuvat seuraavista pakol-lisista opintojaksoista: 
5311504  Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op 

5311518  Kansainvälinen rikos- ja prosessioikeus 5 op 

5311506  Siviiliprosessioikeus ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu 5 op 

5311507  Rikosten seuraamukset 5 op 

5311508  Rikosoikeus ja rikosprosessioikeus 5 op 

 
Jos opiskelija suorittaa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) -kokonaisuuden, sijoittuu 
rikos- ja prosessioikeuden perusteet (5 op) opintojakso em. kokonaisuuteen. Tällöin opis-
kelija täydentää rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopintoko-
konaisuuden Basic Concepts of Criminal Law (5 op) tai Johdatus rikostaloustieteeseen (5 
op) opintojaksolla vähintään 25 opintopisteen laajuiseksi. 
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Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen aineopinnot 35 op (5311502) 
/Subject Studies in Criminal Law and Judicial Procedure (yhdessä perusopintojen 
kanssa 60 op)  
Aineopintojaksot ovat laajoja, ja ennen niiden aloittamista on syytä suorittaa perusopin-
toihin kuuluvat opintojaksot. Myös aineopinnoissa on suositeltavaa noudattaa tiettyä jär-
jestystä.  
 
Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen aineopinnot (60 op) muodostu-
vat rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnoista (25 op), va-
linnaisista aineopintojaksoista sekä kandidaatin tutkielmasta (10 op). Aineopintojaksot 
voi koota vapaasti rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen aineopinto-
jaksoista. Aineopintokokonaisuuteen voidaan sisällyttää enintään 19 opintopistettä 
muita oikeustieteiden opintoja. Kandidaatin tutkielma (5311599) ja oikeudellisen tiedon 
hankinta (5311005) ovat pakollisia opintojaksoja. Kypsyysnäyte (5311008) on pakollinen 
pääaineopiskelijoille, muut eivät voi sitä suorittaa. 
 
Pakolliset opintojaksot: 
5311599  Kandidaatin tutkielma ja seminaari, rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden 

tutkimus 10 op  
5311005  Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op 

5311008  Kypsyysnäyte 0 op 

 
Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen vapaavalintaiset aineopintojak-
sot, suoritettava väh. 25 op: 
5311513  Basic Concepts of Criminal Law 5 op 

5311514  Hallintoprosessioikeus 5 op 

5311515  Nordic and Comparative Criminal Law 5 op  
5311516  Esitutkinta ja pakkokeinot 10 op 

5311519  Maksukyvyttömyys- ja talousrikosoikeuden erityiskysymyksiä 5 op 

5311520  Restoratiivisen oikeuden peruskurssi 5 op 

5311521  Maksukyvyttömyysoikeus 5 op 

5311522  Tuomioistuimen pääkäsittelyseminaari 5 op 

5311523  Prosessioikeuden ajankohtaisseminaari 5 op 

5311409  Johdatus rikostaloustieteeseen 5 op 

2240401  Oikeudellinen päätöksenteko ja todistajan kuulustelu 5 op 

5311320  Ulkomaalaisoikeus 5 op 

5311324  Ulkomaalaisoikeuden jatkokurssi 5 op 

5311419  Oikeussosiologia ja kriminologia 5 op 
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Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen syventävät opinnot 60 op 
(5311503) /Advanced Studies in Criminal Law and Judicial Procedure  
Pääaineen syventävät opinnot kannattaa ajoittaa siten, että opiskelija suorittaa ennen pro 
gradu -tutkielman varsinaista laadintavaihetta tutkimusaiheensa kannalta keskeiset teo-
reettis-metodiset opinnot. Pro gradun laadintaan on tämän jälkeen syytä varata yleensä 
noin puolen vuoden mittainen täysipäiväinen työskentelyjakso.  
 
5311900 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op  
Syventävät harjoitusseminaarit, suoritettava väh. 10 op, ks. kurssilistat edellä. 
Teoria- ja menetelmäopinnot, suoritettava väh. 10 op, ks. kurssilistat edellä. 

4.2.7 Siviilioikeus 
Siviilioikeuden opintojaksojen kirjo on laaja. Perusopintojen tarkoituksena on antaa opis-
kelijalle perustiedot siviilioikeuden keskeisistä osa-alueista ja luoda hyvä pohja aineopin-
tojen opiskelulle. Siviilioikeuden opiskelu alkaa yksityisoikeuden perusteet opintojak-
solla, jolla opittujen perusteiden varaan myöhempi opiskelu rakentuu. Jaksolla on kes-
keinen asema koko siviilioikeuden opintokokonaisuuden kannalta. Seuraavana opinto-
jaksona on syytä suorittaa sopimusoikeus, koska suurella osalla myöhemmistä opinto-
jaksoista tarvitaan perustietoja sopimusoikeudesta. 
  
Opiskelija saa muodostaa aineopintokokonaisuutensa vapaasti siviilioikeuden opinto-
jaksotarjonnasta omien intressiensä mukaisesti. Yksittäisten opintojaksojen yhteydessä 
on mainittu suositeltavista edeltävistä opinnoista (ks. opintojaksokuvaus WebOodissa). 
 
Siviilioikeus antaa vankan oikeudellisen pohjan yritystoiminnan piiriin sijoittuville, asi-
anajajille sekä tuomioistuinten, järjestöjen ja julkisyhteisöjen palvelukseen sijoittuville. 
Opiskelija voi suuntautua eri urapoluille sekä pääaineen sisällä tekemiensä kurssivalin-
tojen että sivuainevalintojen perusteella hyödyntämällä sekä oikeustieteen laitoksen että 
koko yliopiston tarjoamia sivuainevaihtoehtoja. Siviilioikeus on keskeinen osaamisen 
alue yritystoiminnassa, tuomioistuinten toiminnassa ja asianajossa. Pankki- ja vakuutus-
sektorille voi suuntautua yhdistämällä siviilioikeuteen vero-oikeudellisia ja kauppatie-
teellisiä opintoja. Yritysten tai julkisyhteisöjen henkilöstöhallinnon tehtäviin suuntau-
tuva voi opiskella siviilioikeuden pääaineopintojen – erityisesti työoikeuteen keskitty-
vien kurssien lisäksi – muun muassa johtamista ja sosiologiaa. Kansainvälisillä markki-
noilla toimivien yritysten palvelukseen aikova opiskelija voi painottaa pääaineen opin-
toja kansainväliseen kauppaoikeuteen ja opiskella sivuaineina esimerkiksi kauppatie-
teitä, yhteiskuntapolitiikkaa ja kieliä. Siviilioikeuden pääaineopiskelija voi pätevöityä 
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esimerkiksi valtion tai kuntien hankintoihin liittyviin tehtäviin valitsemalla sivuaineik-
seen hallinto-oikeutta, sosiaalioikeutta, kauppatieteen opintoja ja sosiaalipolitiikkaa. 
 
Siviilioikeuden perusopinnot 25 op (5311601)  
Basic Studies in Civil Law 
Siviilioikeuden perusopinnot koostuvat seuraavista pakollisista opintojaksoista: 
5311636  Yksityisoikeuden perusteet 5 op 
5311605  Sopimusoikeus 5 op 
5311610  Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op 
5311609  Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus 5 op 
5311612  Työoikeus 5 op 
 
Jos opiskelija suorittaa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) -kokonaisuuden, sijoittuvat 
yksityisoikeuden perusteet, perhe- ja jäämistöoikeus sekä sopimusoikeus em. kokonai-
suuteen. Näiden tilalle suositellaan suoritettavaksi opintojaksot yhtiöoikeus (5212401, 5 
op), kiinteistöoikeus (5311728, 5 op) ja immateriaalioikeus (5311627, 5 op), mutta opiske-
lija voi valita niiden sijaan myös muita opintojaksoja siviilioikeuden opintojaksoista. 
Kandidaatin tutkielma (10 op) ei voi sisältyä perusopintoihin. 
 
Siviilioikeuden aineopinnot 35 op (5311602) 
Subject Studies in Civil Law (yhdessä perusopintojen kanssa 60 op) 
Siviilioikeuden aineopintokokonaisuus (60 op yhdessä perusopintojen kanssa) muodos-
tuu perusopinnoista (25 op), kandidaatin tutkielmasta (10 op), oikeudellisen tiedon han-
kinnasta (0 op), kypsyysnäytteestä (0 op) sekä muista vapaasti valittavista siviilioikeuden 
opintojaksoista siten, että aineopintojen minimilaajuus (60 op) täyttyy. Aineopintokoko-
naisuuteen (60 op) voi sisällyttää enintään 19 opintopisteen verran muita oikeustieteiden 
opintoja. Kandidaatin tutkielma (5311699) ja oikeudellisen tiedon hankinta (5311005) 
ovat pakollisia opintojaksoja. Kypsyysnäyte (5311008) on pakollinen pääaineopiskeli-
joille, muut eivät voi sitä suorittaa. 
 
Pakolliset opintojaksot, ei voi sisällyttää perusopintoihin: 
5311699  Kandidaatin tutkielma ja seminaari, siviilioikeus 10 op 
5311005  Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op 
5311008  Kypsyysnäyte 0 op 
 
Siviilioikeuden vapaavalintaiset aineopintojaksot: 
5311608  Introduction to Russian Law and State 5 op 
5311657  Työoikeuden jatkokurssi 5 op 
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5212401  Yhtiöoikeus 5 op 
5212323  Yhtiöoikeuden jatkokurssi 6 op 
5311617  Tilintarkastus- ja kirjanpito-oikeus 6 op 
5311618  Markkinointi- ja kuluttajansuojaoikeus 5 op 
5311621  Client Consultation 5 op 
5311625  Julkiset hankinnat 5 op 
5311627  Immateriaalioikeus 5 op 
5311628  Jäämistösuunnittelu 5 op 
5311629  Kansainvälinen yksityisoikeus 4 op 
5311630  Kiinteistöriita 5 op 
5311632  Law and the Internet 5 op 
5311633  Perhe, perintö ja verotus – käytännön kurssi 5 op 
5311634  Sopimus ja kolmas 5 op 
5311649  Ennakkopäätökset varallisuusoikeudessa 5 op 
5311635  Contract Negotiations 5 op 
5311648  Luotto- ja vakuusoikeus 5 op 
5311638  Lapsen oikeudet 5 op 
5311640  Animal Law and Policy 5 op 
5311641  EU Food Law 5 op 
5311650  Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työoikeudessa 5 op 
5311651  Kollektiivinen työoikeus – kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia 5 op 
5311652  Vahingonkorvausoikeuden keskeisiä kysymyksiä 5 op 
5311654  Food Law and Policy 5 op 
5311658  Trade, Development and Innovation Regulation 5 op  
5311659  Advanced Copyright Law 5 op 
5311660  Advanced Patent Law 5 op 
5311661  Advanced Trademark Law 5 op 
5311662  Eurooppalaistuvan yksityisoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä 5 op 
5311663  Yksityiselämänsuoja ja sananvapaus työoikeudessa 5 op 
5311664  Eurooppalainen työoikeus 5 op 
5311665  International Labour Law 5 op 
5311666  Yrittäjyyden oikeudellisia ongelmia 5 op 
5311116  EU Competition Law 5 op 
5311323  Vanhuus- ja edunvalvontaoikeus 5 op 
5311506  Siviiliprosessioikeus ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu 5 op 
5311728  Kiinteistöoikeus 5 op 
5212321 Arvopaperimarkkinaoikeus 6 op 
5215603  Urheiluoikeus 6 op 
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Siviilioikeuden syventävät opinnot 60 op (5311603)  
Advanced Studies in Civil Law 
Pääaineen syventävät opinnot kannattaa ajoittaa siten, että opiskelija suorittaa ennen pro 
gradu -tutkielman varsinaista laadintavaihetta tutkimusaiheensa kannalta keskeiset teo-
reettis-metodiset opinnot. Pro gradun laadintaan on tämän jälkeen syytä varata yleensä 
noin puolen vuoden mittainen täysipäiväinen työskentelyjakso.  
 
5311900 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op  
Syventävät harjoitusseminaarit, suoritettava väh. 10 op, ks. kurssilistat edellä. 
Teoria- ja menetelmäopinnot, suoritettava väh. 10 op, ks. kurssilistat edellä. 

4.2.8 Ympäristöoikeus 
 
Ympäristöoikeuden opintojen tavoitteena on antaa kokonaiskuva ympäristöoikeudesta 
oikeudenalana. Opinnot antavat hyvät valmiudet ympäristöllisten ja muiden oikeudel-
listen päätösten tekemiseen. Ympäristöoikeuden opinnot aloitetaan opintojaksolla Ym-
päristöoikeuden perusteet. Ympäristöoikeuden perusopintokokonaisuuteen (25 op) kuu-
luvat opintojaksot on määritelty, joten kokonaisuusmerkinnän saaminen edellyttää juuri 
näiden opintojaksojen suorittamista. Perusopintojen jälkeen osaamista on mahdollista sy-
ventää aineopinnoissa. Ympäristöoikeuden opetuksessa painottuu oikeudellisen kirjoit-
tamisen ja vakuuttavan argumen-taation harjoitteleminen. Suositeltavaa olisi, että ennen 
kandidaatintutkielman laatimista olisi tehty vähintään 2–3 esseetä tai muuta kirjallista 
opintojen osasuoritusta (esim. oppimispäiväkirjaa). Osasuoritusten hyväksilukemisme-
nettely vaihtelee opintojaksoittain. 
 
Ympäristöoikeuden pääaineopiskelijoiden suositellaan suorittavan Itä-Suomen yliopis-
ton monitieteisiä ympäristöopintoja ainakin perusopintojen (25 op) laajuisesti. Lisäksi 
erityisesti hallinto-oikeus, eurooppaoikeus ja ympäristöpolitiikka ovat suositeltavia sivu-
aineita ympäristöoikeuden opiskelijoille.  
 
Ympäristöoikeudesta valmistuneet ovat sijoittuneet vaativiin asiantuntijatehtäviin yri-
tyksiin, ministeriöihin, ELY-keskuksiin, kuntiin sekä tutkimuslaitoksiin. Tyypillisiä teh-
tävänimikkeitä ovat mm. ympäristölakimies, ympäristöpäällikkö ja ympäristöasiantun-
tija. Jos opiskelija valitsee sivuaineeksi eurooppaoikeuden ja/tai suorittaa kansainväli-
seen ympäristöoikeuteen keskittyviä kursseja, tämä antaa valmiuksia ylikansallisiin ym-
päristöoikeudellisiin työtehtäviin. Tällaisia tehtäviä löytyy paitsi Suomesta myös kan-
sainvälisistä yrityksistä, kansainvälisistä järjestöistä ja kansalaisjärjestöistä. Kansallisiin 
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ympäristöhallinnon ja yksityissektorin tehtäviin suuntautuville opiskelijoille hyötyä on 
erityisesti hallinto- ja siviilioikeuden sivuainekokonaisuuksista. 
 
Ympäristöoikeuden perusopinnot 25 op (5311701) 
Basic Studies in Environmental Law 
Ympäristöoikeuden perusopinnot (25 op) muodostuvat seuraavista pakollisista opinto-
jaksoista: 
5311704  Ympäristöoikeuden perusteet 5 op 
5311705  Ympäristönsuojeluoikeus 5 op 
5311706  Luonnonvara- ja luonnonsuojeluoikeus 5 op 
5311707  Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 5 op 
5311708  Ympäristöoikeuden yleiset opit 5 op 
 
Perusopinnoista ensimmäisenä tulee suorittaa Ympäristöoikeuden perusteet. Opinto-
jakso Ympäristöoikeuden yleiset opit suoritetaan muiden perusopintoihin kuuluvien 
opintojaksojen jälkeen. Perusopintojaksot on suositeltavaa suorittaa ennen aineopintoi-
hin sisältyvien jaksojen suorittamista. 
 
Jos opiskelija suorittaa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) -kokonaisuuden, sijoittuu 
Ympäristöoikeuden perusteet (5 op) opintojakso em. kokonaisuuteen. Tällöin opiskelija 
täydentää Ympäristöoikeuden perusopin-tokokonaisuuden 25 op:een laajuiseksi suorit-
tamalla opintojakson Kiinteistöoikeus (5311728, 5 op). 
 
Ympäristöoikeuden aineopinnot 35 op (5311702) 
Subject Studies in Environmental Law (yhdessä perusopintojen kanssa 60 op) 
Ympäristöoikeuden aineopinnot (60 op) muodostuvat ympäristöoikeuden perusopin-
noista (25 op), valinnaisista aineopintojaksoista, kandidaatin tutkielmasta (10 op), oikeu-
dellisen tiedon hankinnasta (0 op) ja kypsyysnäytteestä (0 op). Kypsyysnäyte (5311008) 
on pakollinen pääaineopiskelijoille, muut eivät voi sitä suorittaa. Aineopintojaksot voi 
koota vapaasti ympäristöoikeuden aineopintojaksoista. Aineopintokokonaisuuteen voi-
daan sisällyttää enintään 19 opintopistettä muita oikeustieteiden opintoja.  
 
Jos opintoihin ei muutoin sisälly muita oikeustieteiden opintoja, ympäristöoikeuden 60 
op:n sivuainesuoritukseen suositellaan sisällyttämään Yleishallinto-oikeus (5 op) ja Ri-
kos- ja prosessioikeuden perusteet (5 op). 
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Pakolliset opintojaksot: 
5311799  Kandidaatin tutkielma ja seminaari, ympäristöoikeus 10 op 
5311005  Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op 
5311008  Kypsyysnäyte 0 op 
Ympäristöoikeuden vapaavalintaiset aineopintojaksot: 
5311737  European Environmental Law 5 op  
5311713  Vesioikeus 5 op 
5311715  Ympäristöoikeuden oikeustapausharjoitukset 5 op 
5311716  Kemikaalilainsäädäntö ja -hallinto 3 op 
5311717  Environmental and Social Impact Assessment 5 op 
5311738 Introduction to Environmental Law 5 op 
5311720  International Environmental Law I 5 op 
5311721  Climate Change Law and Policy 5 op 
5311722  Seminar on International and European Environmental Law 5 op 
5311728  Kiinteistöoikeus 5 op 
5311730  Metsäoikeus 5 op  
5311731 International Water Law 5 op 
5311732  WTO: Environment, Clean Energy and Natural Resources (trade and re-

sources) 5 op 
5311736  International Environmental Law II 5 op 
5311415  Sääntelyteoria 5 op 
5311640  Animal Law and Policy 5 op 
5311651  EU Food Law 5 op  
5311654  Food Law and Policy 5 op 
5319111  International Law and Forests 5 cp 
5319109  Global Environmental Politics 5 cp 
5319110  International Environmental Negotiations: Simulation Exercise 5 cp 
 
Ympäristöoikeuden syventävät opinnot 60 op (5311703) 
Advanced Studies in Environmental Law 
Pääaineen syventävät opinnot kannattaa ajoittaa siten, että opiskelija suorittaa ennen pro 
gradu -tutkielman varsinaista laadintavaihetta tutkimusaiheensa kannalta keskeiset teo-
reettis-metodiset opinnot. Pro gradun laadintaan on tämän jälkeen syytä varata yleensä 
noin puolen vuoden mittainen täysipäiväinen työskentelyjakso.  
 
5311900 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op  
Syventävät harjoitusseminaarit, suoritettava väh. 10 op, ks. kurssilistat edellä. 
Teoria- ja menetelmäopinnot, suoritettava väh. 10 op, ks. kurssilistat edellä. 
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4.3 OIKEUSNOTAARI JA OIKEUSTIETEEN MAISTERI, 
TUTKINTORAKENTEET JA OPINTOJAKSOT 

4.3.1 ON- ja OTM-tutkintojen rakenteet 
Oikeusnotaarin (ON) tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritus-
aika on kolme vuotta. Oikeustieteen maisterin (OTM) tutkinnon laajuus on 120 opinto-
pistettä ja tavoitteellinen suoritusaika kaksi vuotta. 
 
Oikeustieteellisen alan tutkinnot (oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri) tuottavat kel-
poisuuden tuomarin tehtäviin ja vastaaviin muihin yleisjuristitutkintoa edellyttäviin am-
matteihin (esimerkiksi syyttäjä ja asianajaja). Yleisjuristitutkinnot (ON/OTM) ovat laaja-
alaisia yleistutkintoja, joissa perehdytään kattavasti ja monipuolisesti kaikkiin keskeisiin 
oikeudenaloihin. 
 
Koulutuksen yleiset osaamistavoitteet 
ON- ja OTM-tutkinnot suorittaneella henkilöllä on oikeudellisissa työtehtävissä tarvitta-
vat ongelmanratkaisu-, tiedonhallinta- ja argumentointitaidot. ON- ja OTM-tutkinnot   
suorittanut: 
- on virkakelpoinen tuomarin tehtäviin 
- osaa hankkia ja jäsentää oikeudellista tietoa ja arvioida sitä kriittisesti 
- osaa hahmottaa oikeudellisia ongelmia ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja 
- tuntee Suomen ja Euroopan unionin oikeuden pääpiirteet ja ymmärtää kansainväli-

sen sääntelyn merkityksen Suomen oikeusjärjestelmälle  
- tuntee oikeudellisen sääntelyn syntyprosessit ja sääntelyn merkityksen yhteiskun-

nassa 
- osaa ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti selkeällä ja vakuuttavalla tavalla sekä 

puolustaa omaa näkemystään muille asiantuntijoille 
- pystyy käyttämään oikeudellista asiantuntemustaan kansainvälisissä ja moniamma-

tillisissa toimintaympäristöissä 
- tuntee oikeustieteen teorianmuodostuksen ja keskeiset tutkimusmenetelmät 
- omaa edellytykset tieteelliseen tutkimustyöhön ja uuden oikeudellisen tiedon tuot-

tamiseen 
 
Oikeustieteellisen koulutuksen Joensuun malli: johtoteema-ajattelu 
Itä-Suomen yliopistosta valmistuvien oikeusnotaarien ja oikeustieteen maistereiden tie-
dollinen laaja-alaisuus ja työelämävalmiudet otetaan tutkintojen rakenteessa ja oikeustie-
teiden opetuksessa huomioon seuraavalla kolmella eri tavalla. 
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1. Opintopolun läpäisevät opetuksen johtoteemat. Opetuksessa painotetaan eri oikeuden-
aloille yhteisten teemojen eli johtoteemojen käsittelyä – mahdollisimman monen oi-
keuden alan mahdollisimman yksityiskohtaisen käsittelyn sijaan. Opintopolun läpäi-
seviä johtoteemoja ovat: a) yleiset opit, b) perus- ja ihmisoikeudet, c) oikeuden kan-
sainvälistyminen ja eurooppalaistuminen sekä d) oikeuslähteet ja oikeudellinen ar-
gumentaatio. Nämä teemat toistuvat erilaisin painotuksin läpi opintopolun, mikä 
auttaa opiskelijaa hahmottamaan eri oikeudenalojen välisiä yhteyksiä ja erityispiir-
teitä. 

 
2. Opitun tiedon kumuloituminen ja vahvistuminen. Tutkintorakenne ja opintojen suoritus-

järjestystä koskeva suositus rakentuvat ajatukselle opetettavan tiedon kumuloitumi-
sesta ja asteittaisesta vahvistumisesta läpi koko opintopolun. Sekä oikeudenalojen 
perusteiden opintojaksoilla että myöhemmissä opinnoissa kerrataan aiemmin muilla 
opintojaksoilla opittua ja kytketään uusi tieto jo opittuihin asiakokonaisuuksiin. Esi-
merkiksi rikos- ja prosessioikeuden perusteiden opintojaksolla opittua syvennetään 
sekä siviiliprosessioikeuden että rikosoikeuden opintojaksoilla, ja yksityisoikeuden 
perusteet -kurssilla opetettu kertautuu ja täydentyy muun muassa sopimusoikeuden, 
vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeuden sekä kiinteistöoikeuden opetuksessa. Tie-
don kumuloitumiseen kiinnitetään huomiota myös oppiaineiden välillä. Esimerkiksi 
hallintoprosessioikeus-opintojaksolla palataan aiemmin muun muassa vero-oikeu-
den ja ympäristöoikeuden opetuksessa käsiteltyihin teemoihin. 
 

3. Oikeudellisen ajattelun ja työelämävalmiuksien oppiminen. Oikeustieteellinen asiantunte-
mus ei ole pelkästään eri oikeudenalojen normistojen tuntemista vaan ennen kaikkea 
kykyä ajatella oikeudellisesti ja soveltaa osaamistaan käytäntöön, myös oikeudenala-
rajat ylittäen. Opetuksessa käytetään läpi koko opintopolun opetusmenetelmiä, jotka 
tukevat oikeudellisten argumentaatio- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä. 
Opetuksessa korostuu vuorovaikutuksellisuus sekä opiskelijoiden aktiivinen rooli ja 
vastuu oppimisestaan. ON-tutkinnon aikana opiskelija osallistuu vähintään kuudelle 
seminaarimuotoiselle opintojaksolle ja laatii vähintään kahdeksan kirjallista työtä. 
Myös luentomuotoisessa opetuksessa käytetään aktivoivia opetusmenetelmiä, esi-
merkiksi harjoitustehtäviä. Käytettävät opetusmenetelmät tukevat myös juristeille 
keskeisten yleisten työelämävalmiuksien kuten viestintä-, yhteistyö- ja organisointi-
taitojen oppimista. Opetuksen työelämäkytkentä varmistetaan hyödyntämällä työ-
elämässä olevien vierailuluentoja. Oikeudenalarajat ylittäviä ongelmalähtöisiä opin-
tojaksoja sisältyy myös pakollisiin opintoihin (esimerkiksi kiinteistöoikeus). Oikeu-
dellisen ajattelun oppiminen linkittyy erityisesti neljänteen opintopolun läpäisevään 
opetuksen johtoteemaan eli oikeuslähteisiin ja oikeudelliseen argumentaatioon. 
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ON-rakenne (180 op) 

5311802 OIKEUSNOTAARIN PERUS- JA AINEOPINNOT 
Oikeusajattelun perusteet 20 op 
5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op 
5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tie-
donhankinta 2 op 
5311015 Oikeudellisen ratkaisutoimin-
nan perusteet 4 op 
5311028 Johdatus oikeusteoriaan 4 op 
5311418 Lainsäädäntötutkimuksen pe-
rusteet 4 op 
5311419 Oikeussosiologia ja kriminolo-
gia 5 op 
 
Yhteiset perus- ja aineopinnot 119 op 
5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 
5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 
op 
5311093 Public International Law 5 op 
5311092 Perus- ja ihmisoikeudet 5 op 
 
5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op 
5311201 Vero-oikeuden perusteet 5 op 
5311209 Finanssihallinto-oikeus 5 op  
5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 
op 
 
5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 
op 
5311605 Sopimusoikeus 5 op 
5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op 
5311609 Vahingonkorvaus- ja vakuutus-
oikeus 5 op 
5311728 Kiinteistöoikeus 5 op 
5311627 Immateriaalioikeus 5 op 
5212104 Yhtiöoikeus 5 op 
5311612 Työoikeus 5 op 
5311521 Maksukyvyttömyysoikeus 5 op 
5311648 Luotto- ja vakuusoikeus 5 op 

Harjoitusseminaarit 10 op, valitse seuraavista:  
5311112 Economic and Institutional European Law 
5 op 
5311014 Seminar on International Dispute Settle-
ment 5 op 
5311632 Law and the Internet 5 op 
5311634 Sopimus ja kolmas 5 op 
5311633 Perhe, perintö ja verotus – käytännön 
kurssi 5 op 
5311628 Jäämistösuunnittelu 5 op 
5311630 Kiinteistöriita 5 op 
5311635 Contract Negotiations 5 op 
5311621 Client Consultation 5 op 
5311649 Ennakkopäätökset varallisuusoikeudessa 
5 op 
5311652 Vahingonkorvausoikeuden keskeisiä ky-
symyksiä 5 op 
5311507 Rikosten seuraamukset 5 op 
5311516 Esitutkinta ja pakkokeinot 10 op 
5311519 Maksukyvyttömyys- ja talousrikosoikeu-
den erityiskysymyksiä 5 op 
5311522 Tuomioistuimen pääkäsittelyseminaari 5 
op 
5311523 Prosessioikeuden ajankohtaisseminaari 5 
op 
5311320 Ulkomaalaisoikeus 5 op 
5311312 Hallintomenettelyn ja hallinnon oikeus-
suojan harjoitukset 5 op  
5311314 Laillisuusvalvonta 5 op 
5311317 Digitalisaatio ja oikeus 5 op 
5311321 Taiteen ja kulttuuritoiminnan oikeudelli-
set kysymykset 5 op 
5311322 Sosiaalioikeuden klinikkatoiminta 5 op 
5311625 Julkiset hankinnat 5 op 
5311650 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työoikeu-
dessa 5 op 



UEF // Opinto-opas 2018-2019 192 

 
5311504 Rikos- ja prosessioikeuden pe-
rusteet 5 op 
5311506 Siviiliprosessioikeus ja vaihto-
ehtoinen  
riidanratkaisu 5 op 
5311508 Rikosoikeus ja rikosprosessioi-
keus 5 op 
5311514 Hallintoprosessioikeus 5 op 
 
5311305 Informaatio-oikeus 5 op 
5311629 Kansainvälinen yksityisoikeus 
4 op 
 

5311651 Kollektiivinen työoikeus – kansallisia ja 
kansainvälisiä näkökulmia 5 op 
5311217 Vero-oikeuden oikeustapausharjoitukset 5 
op 
5311218 Kansainvälinen verosopimusoikeus 5 op 
5311715 Ympäristöoikeuden oikeustapausharjoi-
tukset 5 op 
5311713 Vesioikeus 5 op 
5311730 Metsäoikeus 5 op 
5311717 Ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vai-
kutusten arviointi 5 op 
5311722 Seminar on International and European 
Environmental Law 5 op 
5311095 Lainvalmistelu 5 op 
5311417 Lainsäädäntötutkimuksen erityiskysy-
myksiä 5 op 
5311029 Oikeustapauskilpailut 5–15 op 
5311118 Seminar on European and International 
Economic Law 5 op 
5311324 Ulkomaalaisoikeuden jatkokurssi 5 op 
5311658 Trade, Development and Innovation Re-
gulation 5 op 
5311662 Eurooppalaistuvan yksityisoik. ajankoht. 
kysymyksiä 5 op 
5311663 Yksityiselämänsuoja ja sananvapaus työ-
oikeudessa 5 op 
5311666 Yrittäjyyden oikeudellisia ongelmia 5 op 
5319110 International Environmental Negotiations: 
Simulation Exercise 5 cp 
 
Oikeusnotaarin tutkielma ja seminaari 10 op 
5311899 Oikeusnotaarin tutkielma ja seminaari  
10 op 
5311005 Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op 
5311008 Kypsyysnäyte 0 op 
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ON-tutkinto 1. vuosi  
Syksy 
1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op 
5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op 
5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op  
5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 
5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op 
5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op 
5311028 Johdatus oikeusteoriaan 4 op 
5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op 
 
Kevät 
5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op 
5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op 
5311605 Sopimusoikeus 5 op 
5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op 
5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op 
5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op 
5311015  Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op 
 
ON-tutkinto 2. vuosi  
Syksy  
Henkilökohtainen opintosuunnitelma 
Kieli- ja viestintäopintoja 
5311728 Kiinteistöoikeus 5 op 
5311609 Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus 5 op 
5311612 Työoikeus 5 op 
5311627 Immateriaalioikeus 5 op 
5311305 Informaatio-oikeus 5 op 
 

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 20 + 1 op 
1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op 

8011852 Kirjoitusviestintää oikeustieteiden opiskelijoille 2 op 

8011876 Puheviestintää oikeustieteiden opiskelijoille 2 op 

8012852 Ruotsia oikeustieteiden opiskelijoille 4 op 

8012871 Ruotsin syventävä kurssi oikeustieteiden opiskelijoille 4 op 

8013853 Academic English for Law 4 op 

8013871 Legal English Writing for Students of Law 4 op 
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Kevät 
Kieli- ja viestintäopintoja 
5311648 Luotto- ja vakuusoikeus 5 op 
5311514 Hallintoprosessioikeus 5 op 
5311506 Siviiliprosessioikeus ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu 5 op 
5311521 Maksukyvyttömyysoikeus 5 op 
5311209 Finanssihallinto-oikeus 5 op 
 
ON-tutkinto 3. vuosi  
Syksy 
Kieli- ja viestintäopintoja 
1. harjoitusseminaari 5 op 
5311419 Oikeussosiologia ja kriminologia 5 op 
5311093 Public International Law 5 op 
5311092 Perus- ja ihmisoikeudet 5 op 
5311508 Rikosoikeus ja rikosprosessioikeus 5 op 
 
Kevät 
Kieli- ja viestintäopintoja 
2. harjoitusseminaari 5 op 
5212401 Yhtiöoikeus 5 op 
5311629 Kansainvälinen yksityisoikeus 4 op 
5311899 Oikeusnotaarin tutkielma ja seminaari 10 op 
5311005 Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op 
5311008 Kypsyysnäyte 0 op 
 
Oikeusnotaarin tutkielma ja seminaari 10 op 
Oikeusnotaarin tutkielma ja seminaari on ON-tutkintoon pakollisena kuuluva opinnäyte. 
Seminaarin alkuvaiheeseen kuuluvat aloituskokous, oikeudellisen tiedon hankinta sekä 
tutkimussuunnitelman esittäminen. Varsinainen seminaari (n. 25 t) koostuu oman tutki-
musraportin esittämisestä sekä opponoinnista ja osallistumisesta tieteelliseen väittelyyn. 
 
Seminaariin kuuluu pakollisena Oikeudellisen tiedon hankinta (5311005, 0 op). Oikeus-
notaarin tutkielmasta tulee laatia kypsyysnäyte (5311008, 0 op). Kypsyysnäyte suorite-
taan laatimalla tiivistelmä notaarin tutkielmasta.  
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Oikeusnotaariseminaarit ovat yhteisiä HTK-tutkintoon kuuluvien kandidaattiseminaa-
rien kanssa. Oikeusnotaarin tutkielma ja seminaari suoritetaan jonkin HTK-tutkinnon 
pääaineen kandidaattiseminaarin yhteydessä.   
 
Opintojaksolle ilmoittaudutaan WebOodissa:  
Kandidaatin tutkielma ja seminaari, 

 eurooppaoikeus (5311199) 

 finanssioikeus (5311299) 

 hallinto-oikeus (5311399) 

 lainsäädäntötutkimus (5311499) 

 rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus (5311599) 

 siviilioikeus (5311699) 

 ympäristöoikeus (5311799) 
 
Kieli- ja viestintäopinnot 21 op  
Kieli- ja viestintäopinnot ovat pakollisia kaikille ON-tutkintoa suorittaville. Opinnot 
muodostuvat seuraavista opintojaksoista: 
 
1131000  Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op 

8011852  Kirjoitusviestintää oikeustieteiden opiskelijoille 2 op 

8011876  Puheviestintää oikeustieteiden opiskelijoille 2 op 

8012852  Ruotsia oikeustieteiden opiskelijoille 4 op 

8012871    Ruotsin syventävä kurssi oikeustieteiden opiskelijoille 4 op 
8013853    Academic English for Law 4 op 
8013871    Legal English Writing for Students of Law 4 op 
 
Orientaatio yliopisto-opiskeluun on ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarkoitettu opinto-
jakso (pakollinen), jolla uusia opiskelijoita perehdytetään yliopisto-opiskeluun. 
 
Kieli- ja viestintäopinnot suoritetaan 2. lukuvuodesta alkaen kielikeskuksen antamien suo-
situsten mukaisesti. Kirjoitusviestinnän kurssi on kuitenkin suositeltavaa suorittaa siten, 
että se tukee jonkin kirjallisen työn laatimista. Ensimmäisen vieraan kielen opinnot voi 
suorittaa muussakin kielessä kuin englannissa. Halutessasi suorittaa vieraan kielen opin-
not muussa kuin englannin kielessä, ota ensin yhteyttä amanuenssiin asian varmista-
miseksi. Kieli- ja viestintäopintojen järjestämisestä vastaa Itä-Suomen yliopiston kielikes-
kus. Kielikeskuksen www-sivuilla on tietoa kielikursseista, opintojaksojen suorittami-
sesta sekä ilmoittautumiskäytänteistä (www.uef.fi/kielikeskus).   
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OTM-tutkinnon rakenne (120 op) 
Syventävät opinnot voi suorittaa seuraavissa oppiaineissa: eurooppaoikeus, finanssioi-
keus, hallinto-oikeus, kansainvälinen oikeus, kauppaoikeus, lainsäädäntötutkimus, 
perhe- ja jäämistöoikeus, prosessioikeus, rikosoikeus, sosiaalioikeus, työoikeus, varalli-
suusoikeus, yleinen oikeustiede, ympäristöoikeus ja valtiosääntöoikeus. 
 

SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op VALINNAISET 

OPINNOT 35 op 

Teoria- ja menetelmäopinnot 20 op 
Kaksi seuraavista (luennot ja tentit): 
5311910 Oikeudellisen ratkaisun teoria 5 op 
5311927 Oikeussosiologia 5 op 
5311922 Oikeusfilosofia 5 op 
5311912 Oikeudellinen argumentaatio 5 op 
5311415 Sääntelyteoria 6 op 
5311925 Oikeushistoria 5 op 
 
Kaksi seuraavista (seminaarit): 
5311913 Ennakkopäätösanalyysi 5 op 
5311914 Lainsäädäntötutkimuksen seminaari 
5 op 
5311417 Lainsäädäntötutkimuksen erityisky-
symyksiä 5 op 
5311915 Väitöskirja-analyysi 5 op 
5311916 Empiirisen oikeustutkimuksen semi-
naari 5 op 
5311917 Oikeustapauspiiri 5 op 
5311918 Philosophy of Human Rights 5 op 
5311921 Kriminologian menetelmät 5 op 
5311923 Comparative Law 5 op 
5311930 Rikollisuuden ja kontrollipolitiikan 
historia 5 op 
5311934 Kriminologian lukupiiri 5 op  
5311933 Approaches for Empirical Legal Re-
search 5 op 
5311935 Theory of Legal Interpretation 5 op 
5311937 Hyvinvoinnin filosofia 5 op 
5311938 Lainsäädäntötutkimuksen teoria 5 

op 

Erikoistumis-
opinnot 20 op 
20 op (3–4 

opintojaksoa) 

oikeustieteen 

opintoja siitä 

oppiaineesta, 

josta OTM-

tutkielma laadi-

taan  
(ks. lista alla). 

 
 
Oikeustieteiden lai-
toksen tuottamat oi-
keustieteen opintojak-
sot  

 
TAI 

 
Monitieteiset opinnot  
(esim. oikeuspsykolo-
gia, kauppatieteiden 
laitoksen tarjoamat si-
vuaineet)  

 
TAI 

 
Muualla suoritetut 
opinnot (esim. kv. 
opiskelijavaihto) 
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5311800 OTM-tutkielma ja seminaari 40 op 

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 5 op 

8013852 Advanced English Academic and Professional Communication for Law 4 op 

8010105 Tutkielmantekijän tekstitaidot oikeustieteiden opiskelijoille 1 op 

 
Syventävät opinnot 70 op (5311803) 
Syventävät opinnot muodostuvat teoreettisista ja metodologisista opinnoista, joiden tar-
koituksena on ohjata tieteelliseen työskentelyyn, oikeudelliseen ongelmanratkaisuun ja 
oman oppiaineen tradition hallintaan. 
 
Oikeustieteen maisterin tutkinnossa pakollisia syventäviä opintoja ovat: 
 
5311800 OTM-tutkielma ja seminaari (40 op) 
Teoria- ja menetelmäopinnot (20 op) 
Kaksi seuraavista (luennot ja tentit): 
5311910 Oikeudellisen ratkaisun teoria 5 op 
5311927 Oikeussosiologia 5 op 
5311922 Oikeusfilosofia 5 op 
5311912 Oikeudellinen argumentaatio 5 op 
5311415 Sääntelyteoria 6 op 
5311925 Oikeushistoria 5 op 
 
Kaksi seuraavista (seminaarit): 
5311913 Ennakkopäätösanalyysi 5 op 
5311914 Lainsäädäntötutkimuksen seminaari 5 op 
5311417 Lainsäädäntötutkimuksen erityiskysymyksiä 5 op 
5311915 Väitöskirja-analyysi 5 op 
5311916 Empiirisen oikeustutkimuksen seminaari 5 op 
5311917 Oikeustapauspiiri 5 op 
5311918 Philosophy of Human Rights 5 op 
5311921 Kriminologian menetelmät 5 op 
5311923 Comparative Law 5 op 
5311930 Rikollisuuden ja kontrollipolitiikan historia 5 op 
5311934 Kriminologian lukupiiri 5 op  
5311933 Approaches for Empirical Legal Research 5 op 
5311935 Theory of Legal Interpretation 5 op 
5311937 Hyvinvoinnin filosofia 5 op 
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5311938 Lainsäädäntötutkimuksen teoria 5 op 
 
Erikoistumisopinnot (20 op), ks. luku 4.3.2 
 
Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot 5 op 
8013852 Advanced English Academic and Professional Communication for Law 4 op  
8010105 Tutkielmantekijän tekstitaidot oikeustieteiden opiskelijoille 1 op  
 TAI  
8010305 Advanced English: Abstract Writing 1 op (mikäli tutkielma kirjoitetaan eng-

lannin kielellä) 
Opintojaksojen vastuuyksikkö on Kielikeskus ja opintojaksot suoritetaan Kielikeskuk-
sen antamien ohjeiden mukaisesti (ks. WebOodi). 

4.3.2 OTM-tutkinnon erikoistumisopinnot 
Erikoistumisopinnot suoritetaan siitä oppiaineesta, josta OTM-tutkielma laaditaan ja 
niistä sovitaan tutkielman ohjaajan kanssa. Erikoistumisopinnot valitaan seuraavista 
opintojaksoista: 
 
Eurooppaoikeus 
5311105 Public EU Law 5 op 
5311106 EU Law in Member States 5 op 
5311107 Objectives, Principles and Interpretation of EU Law 5 op 
5311109 Internal Market Law 5 op 
5311112 Economic and Institutional European Law 5 op 
5311114 EU Energy Law and Policy 5 op 
5311115 International Energy Law and Policy 5 op 
5311116 EU Competition Law 5 op 
5311094 Eurooppalainen valtiosääntöoikeus 5 op 
5311709 European Environmental Law 4 op 
5311215 European Tax Law 5 op  
5311118 Seminar on European and International Economic Law 5 op 
5311662 Eurooppalaistuvan yksityisoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä 5 op 
5311664 Eurooppalaistuva työoikeus 5 op 
5311095 Lainvalmistelu 5 op 
5311029 Oikeustapauskilpailut 5–15 op 
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Finanssioikeus 
5311205 Henkilöverotuksen perusteet 5 op 
5311206 Elinkeinoverotuksen perusteet 5 op 
5311207 Arvonlisäverotuksen perusteet 5 op 
5311208 Perintö- ja lahjaverotus 5 op 
5210102 Laskentatoimen perusteet 6 op  
5311210 Verotusmenettelyn ja veroprosessin perusteet 6 op 
5311211 Maa- ja metsätalousverotuksen perusteet 5 op 
5311212 Elinkeinoverotuksen erityiskysymyksiä 6 op 
5311213 Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä 8 op 
5311214 Kansainvälinen vero-oikeus 5 op 
5311215 European Tax Law 5 op  
5311217 Vero-oikeuden oikeustapausharjoitukset 5 op 
5311218 Kansainvälinen verosopimusoikeus 5 op 
5311633 Perhe, perintö ja verotus - käytännön kurssi 5 op 
5311029 Oikeustapauskilpailut 5–15 op 
 
Hallinto-oikeus 
5311306 Maakunta- ja kuntaoikeus 5 op 
5311307 Virkamiesoikeus 5 op 
5311312 Hallintomenettelyn ja hallinnon oikeussuojan harjoitukset 5 op 
5311314 Laillisuusvalvonta 5 op 
5311316 Koulutusoikeus 5 op 
5311317 Digitalisaatio ja oikeus 5 op 
5311320 Ulkomaalaisoikeus 5 op 
5311324 Ulkomaalaisoikeuden jatkokurssi 5 op 
5311321 Taiteen ja kulttuuritoiminnan oikeudelliset kysymykset 5 op 
5311323 Vanhuus- ja edunvalvontaoikeus 5 op 
5311625 Julkiset hankinnat 5 op 
5311638 Lapsen oikeudet 5 op 
5311209 Finanssihallinto-oikeus  
 
Kansainvälinen oikeus 
5311014 Seminar on International Dispute Settlement 5 cp 
5311737 European Environmental Law 5 cp 
5311720 International Environmental Law I 5 cp 
5311736 International Environmental Law II 5 cp 
5311721 Climate Change Law and Policy 5 cp 
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5311722 Seminar on International and European Environmental Law 5 cp 
5311732 WTO: Environment, Clean Energy and Natural Resources 5 cp 
5319111 International Law and Forests 5 cp 
5319109 Global Environmental Politics 5 cp 
5319110 International Environmental Negotiations: Simulation Exercise 5 cp 
5311029 Oikeustapauskilpailut 5–15 op 
 
Kauppaoikeus 
5311116 EU Competition Law 5 op 
5311617 Tilintarkastus- ja kirjanpito-oikeus 6 op 
5311618 Markkinointi- ja kuluttajansuojaoikeus 5 op 
5311625 Julkiset hankinnat 5 op 
5311632 Law and the Internet 5 op 
5311634 Sopimus ja kolmas 5 op 
5311635 Contract Negotiations 5 op 
5311641 EU Food Law 5 op 
5212323 Yhtiöoikeuden jatkokurssi 6 op 
5311654 Food Law and Policy 5 op 
5311658 Trade, Development and Innovation Regulation 5 op 
5311659 Advanced Copyright Law 5 op 
5311660 Advanced Patent Law 5 op 
5311661 Advanced Trademark Law 5 op 
5311664 Yrittäjyyden oikeudellisia ongelmia 5 op 
5311649 Ennakkopäätökset varallisuusoikeudessa 5 op 
5311652 Vahingonkorvausoikeuden keskeisiä kysymyksiä 5 op 
5311662 Eurooppalaistuvan yksityisoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä 5 op 
5311666 Yrittäjyyden oikeudellisia ongelmia 5 op 
5311118 Seminar on European and International Economic Law 5 op 
5311923 Comparative Law 5 op 
5311029 Oikeustapauskilpailut 5–15 op 
5311095 Lainvalmistelu 5 op 
5212321 Arvopaperimarkkinaoikeus 6 op 
5215603 Urheiluoikeus 6 op 
5311029 Oikeustapauskilpailut 5–15 op 
 
Lainsäädäntötutkimus 
5311095 Lainvalmistelu 5 op 
5311407 Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen 
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5311415 Sääntelyteoria 6 op 
5311414 Oikeustaloustieteen perusteet 5 op 
5311416 Russian Legal Culture 5 op 
5311417 Lainsäädäntötutkimuksen erityiskysymyksiä 5 op 
5311419 Oikeussosiologia ja kriminologia 5 op 
5311092 Perus- ja ihmisoikeudet 5 op 
5311116 EU Competition Law 5 op  
5311314 Laillisuusvalvonta 5 op 
5311916 Empiirisen oikeustutkimuksen seminaari 5 op 
5311938 Lainsäädäntötutkimuksen teoria 5 op 
5311029 Oikeustapauskilpailut 5–15 op 
 
Perhe- ja jäämistöoikeus 
5311628 Jäämistösuunnittelu 5 op 
5311633 Perhe, perintö ja verotus - käytännön kurssi 5 op 
5311638 Lapsen oikeudet 5 op 
5311323 Vanhuus- ja edunvalvontaoikeus 5 op 
5311208 Perintö- ja lahjaverotus 5 op 
5311322 Sosiaalioikeuden klinikkatoiminta 5 op 
5311630 Kiinteistöriita 5 op 
5311634 Sopimus ja kolmas 5 op 
5311649 Ennakkopäätökset varallisuusoikeudessa 5 op 
5311652 Vahingonkorvausoikeuden keskeisiä kysymyksiä 5 op 
5311662 Eurooppalaistuvan yksityisoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä 5 op 
5311029 Oikeustapauskilpailut 5–15 op 
 
Prosessioikeus 
5311516 Esitutkinta ja pakkokeinot 10 op 
5311522 Tuomioistuimen pääkäsittelyseminaari 5 op 
5311523 Prosessioikeuden ajankohtaisseminaari 5 op 
5311630 Kiinteistöriita 5 op 
5311519 Maksukyvyttömyys- ja talousrikosoikeuden erityiskysymyksiä 5 op 
5311520 Restoratiivisen oikeuden perusteet 5 op 
5311320 Ulkomaalaisoikeus 5 op 
5311324 Ulkomaalaisoikeuden jatkokurssi 5 op 
5311652 Vahingonkorvausoikeuden keskeisiä kysymyksiä 5 op 
5311029 Oikeustapauskilpailut 5–15 op 
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Rikosoikeus 
5311516 Esitutkinta ja pakkokeinot 10 op 
5311518 Kansainvälinen rikos- ja prosessioikeus 5 op 
5311507 Rikosten seuraamukset 5 op 
5311519 Maksukyvyttömyys- ja talousrikosoikeuden erityiskysymyksiä 5 op 
5311520 Restoratiivisen oikeuden perusteet 5 op 
5311522 Tuomioistuimen pääkäsittelyseminaari 5 op 
5311320 Ulkomaalaisoikeus 5 op 
5311324 Ulkomaalaisoikeuden jatkokurssi 5 op 
5311409 Johdatus rikostaloustieteeseen 5 op 
5311921 Kriminologian menetelmät 5 op 
5311930 Rikollisuuden ja kontrollipolitiikan historia 5 op 
5311934 Kriminologian lukupiiri 5 op 
5311029 Oikeustapauskilpailut 5–15 op 
 
Sosiaalioikeus 
5311308 Sosiaalioikeus, yleinen osa 5 op 
5311309 Sosiaalioikeus, toimeentuloturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op 
5311318 Terveydenhuolto-oikeus 5 op 
5311322 Sosiaalioikeuden klinikkatoiminta 5 op 
5311323 Vanhuus- ja edunvalvontaoikeus 5 op 
5311638 Lapsen oikeudet 5 op 
5311316 Koulutusoikeus 5 op 
5311937 Hyvinvoinnin filosofia 5 op 
5311029 Oikeustapauskilpailut 5–15 op 
 
Työoikeus 
5311650 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työoikeudessa 5 op 
5311651 Kollektiivinen työoikeus 5 op - kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia 5 op 
5311657 Työoikeuden jatkokurssi 5 op 
5311663 Yksityiselämänsuoja ja sananvapaus työoikeudessa 5 op 
5311664 Eurooppalainen työoikeus 5 op 
5311665 International Labour Law 5 op 
5311205 Henkilöverotuksen perusteet 5 op  
5215603 Urheiluoikeus 6 op  
5311307 Virkamiesoikeus 5 op  
5311414 Oikeustaloustieteen perusteet 5 op  
5311092 Perus- ja ihmisoikeudet 5 op  
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5311107 Objectives, Principles and Interpretation of EU Law 5 op 
5311407 Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen 5 op 
5311029 Oikeustapauskilpailut 5–15 op 
 
Varallisuusoikeus 
5311630 Kiinteistöriita 5 op 
5311634 Sopimus ja kolmas 5 op 
5311649 Ennakkopäätökset varallisuusoikeudessa 5 op 
5311652 Vahingonkorvausoikeuden keskeisiä kysymyksiä 5 op 
5311618 Markkinointi- ja kuluttajansuojaoikeus 5 op 
5311625 Julkiset hankinnat 5 op 
5311635 Contract Negotiatios 5 op 
5311095 Lainvalmistelu 5 op 
5311414 Oikeustaloustieteen perusteet 
5311417 Lainsäädäntötutkimuksen erityiskysymyksiä 5 op 
5311208 Perintö- ja lahjaverotus 5 op 
5311519 Maksukyvyttömyys- ja talousrikosoikeuden erityiskysymyksiä 5 op 
5311910 Oikeudellisen ratkaisun teoria 5 op 
5311912 Oikeudellinen argumentaatio 5 op 
5311913 Ennakkopäätösanalyysi 5 op 
5311707 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 5 op 
5311713 Vesioikeus 5 op 
5311730 Metsäoikeus 5 op 
5311029 Oikeustapauskilpailut 5–15 op 
 
Yleinen oikeustiede 
5311910 Oikeudellisen ratkaisun teoria 5 op 
5311912 Oikeudellinen argumentaatio 5 op 
5311913 Ennakkopäätösanalyysi 5 op 
5311914 Lainsäädäntötutkimuksen seminaari 5 op 
5311915 Väitöskirja-analyysi 5 op 
5311916 Empiirisen oikeustutkimuksen seminaari 5 op 
5311917 Oikeustapauspiiri 5 op 
5311918 Philosophy of Human Rights 5 op 
5311921 Kriminologian menetelmät 5 op 
5311922 Oikeusfilosofia 5 op  
5311923 Comparative Law 5 op 
5311925 Oikeushistoria 5 op 
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5311927 Oikeussosiologia 5 op 
5311935 Theory of Legal Interpretation 5 op 
5311029 Oikeustapauskilpailut 5–15 op 
 
Ympäristöoikeus 
5311705 Ympäristönsuojeluoikeus 5 op 
5311706 Luonnonvara- ja luonnonsuojeluoikeus 5 op 
5311707 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 5 op 
5311708 Ympäristöoikeuden yleiset opit 5 op 
5311737 European Environmental Law 5 op 
5311713 Vesioikeus 5 op 
5311715 Ympäristöoikeuden oikeustapausharjoitukset 5 op 
5311716 Kemikaalilainsäädäntö ja -hallinto 3 op 
5311717 Environmental and Social Impact Assessment 5 op 
5311720 International Environmental Law I 5 op 
5311721 Climate Change Law and Policy 5 op 
5311722 Seminar on International and European Environmental Law 5 op 
5311730 Metsäoikeus 5 op 
5311731 International Water Law 5 op 
5311732 WTO: Environment, Clean Energy and Natural Resources 5 op 
5311736 International Environmental Law II 5 op 
5311415 Sääntelyteoria 6 op 
5311640 Animal Law and Policy 5 op 
5311641 EU Food Law 5 op 
5319111 International Law and Forests 5 cp 
5319109 Global Environmental Politics 5 cp 
5319110 International Environmental Negotiations: Simulation Exercise 5 cp 
5311114 EU Energy Law and Policy 5 op 
5311312 Hallintomenettelyn ja hallinnon oikeussuojan harjoitukset 5 op 
5311630 Kiinteistöriita 5 op 
5311910 Oikeudellisen ratkaisun teoria 5 op 
5311029 Oikeustapauskilpailut 5–15 op 
 
Valtiosääntöoikeus 
5311918 Philosophy of Human Rights 5 op 
5311320 Ulkomaalaisoikeus 5 op 
5311324 Ulkomaalaisoikeuden jatkokurssi 5 op 
5311638 Lapsen oikeudet 5 op 
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5311094 Eurooppalainen valtiosääntöoikeus 5 op 
5311095 Lainvalmistelu 5 op 
5311105 Public EU Law 5 op 
5311314 Laillisuusvalvonta 5 op 
5311415 Sääntelyteoria 6 op 
5311306 Maakunta- ja kuntaoikeus 5 op 
5311029 Oikeustapauskilpailut 5–15 op 

4.4 OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN TARJOAMAT SIVUAINEET 

4.4.1 Filosofia  
Filosofia on sopiva sivuaine kaikille oman tieteenalansa perustavista käsitteellisistä, me-
todologisista ja arvo-ongelmista kiinnostuneille. Erityisesti jatko-opintoja ajatellen filoso-
fian opinnot antavat hyödyllisiä ajattelutaitoja ja -tekniikoita, joita voi soveltaa perintei-
sen filosofian alueen ulkopuolelle. 
 
Filosofian perusopinnot 30 op (5313100)  
Basic Studies in Philosophy 

Filosofian perusopinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista ja niihin liittyvistä va-
paaehtoisista luennoista ja kirjatenteistä. Opintojaksojen tarkat sisällöt löytyvät Weboo-
dista. 
 
5313110  Filosofian perusteet 6 op 

5313111 Johdatus filosofiaan, luennot 2 op 

5313115 Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2 op 

5313120  Käytännöllisen filosofian perusteet 8 op 

5313121 Yhteiskuntafilosofia, luennot 2 op 

5313118 Yhteiskuntafilosofia, kirjatentti 2 op 

5313122 Etiikka 1, luennot 2 op 

5313116 Etiikka 1, kirjatentti 2 op 

5313150  Tieteenfilosofian perusteet 4 op 

5313131 Tieteenfilosofia 1, luennot 2 op 

5313117 Tieteenfilosofia 1, kirjatentti 2 op 

5313160  Filosofian menetelmät 6 op 

5313170  Metafysiikka 6 op 
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Filosofian aineopinnot 40 op, 5313200 

Subject Studies in Philosophy 

Filosofian pääaineopiskelijan filosofian aineopinnot koostuvat Filosofian metodiseminaarista 
ja valinnaisista opintojaksoista (yht. 40 op). 
 
Filosofian sivuaineopiskelijan filosofian aineopinnot koostuvat kahdeksasta valinnaisesta opin-
tojaksosta (yht. 40 op). 
 
Opintojaksoihin voi sisältyä luentoja. Opintojaksojen tarkat sisällöt löytyvät Weboo-
dista. 
 
Valinnaiset opintojaksot 
5313211   Etiikka 2 5 op 

5313262   Soveltava etiikka 5 op  
5313221   Yhteiskuntatieteiden filosofia 5 op 

5313222   Poliittinen filosofia 5 op 

5313242   Ympäristöfilosofia 5 op 

5313243   Eläinfilosofia 5 op 

5311922   Oikeusfilosofia 5 op 

5313251   Tieteenfilosofia 2 5 op 

5313281   Filosofian historia 5 op 

5313282   Filosofian klassikko 5 op 

5313283   Filosofinen ihmistutkimus 5 op 

4.4.2 Oikeustieteiden perus-, aine- ja syventävät opinnot 
Oikeustieteiden perus- ja aineopinnot 
Sivuaineopinnot voidaan suorittaa eurooppaoikeudessa, finanssioikeudessa, hallinto-oi-
keudessa, lainsäädäntötutkimuksessa, rikos- ja prosessioikeudessa ja rikollisuuden tut-
kimuksessa, siviilioikeudessa sekä ympäristöoikeudessa. Opiskelija voi suorittaa perus-
opinnot (25 op) tai aineopinnot (yhteensä 60 op) haluamassaan oppiaineessa. Perus- ja 
aineopintojen vaatimukset sivuaineopiskelijoille ovat samat kuin pääaineopiskelijoille. 
Tarkempia tietoja oppiaineiden perus- ja aineopintojen suorittamisesta löytyy oppiainei-
den kuvausten yhteydestä. Opintojaksojen kuvaukset, vastuuhenkilöt, aikataulut ja tentit il-
moitetaan WebOodissa.  
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Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille (HTK/HTM, ON/OTM) suositellaan 
opintojakson 5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op ennen sivuaineopintojen suoritta-
mista. 
 
Eurooppaoikeuden perus- (5311101, 25 op) ja aineopinnot (5311102, 35 op) 
Finanssioikeuden perus- (5311201, 25 op) ja aineopinnot (5311202, 35 op) 
Hallinto-oikeuden perus- (5311301, 25 op) ja aineopinnot (5311302, 35 op) 
Lainsäädäntötutkimuksen perus- (5311401, 25 op) ja aineopinnot (5311402, 35 op) 
Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perus- (5311501, 25 op) ja aine-
opinnot (5311502, 35 op) 
Siviilioikeuden perus- (5311601, 25 op) ja aineopinnot (5311602, 35 op) 
Ympäristöoikeuden perus- (5311701, 25 op) ja aineopinnot (5311702, 35 op) 
 
Syventävien opintojen suorittaminen sivuaineena 

Opiskelija voi suorittaa oikeustieteiden oppiaineen sivuaineopinnot aina syventäviin 
opintoihin saakka. Opiskelijan on täytynyt suorittaa ko. oppiaineesta aineopinnot ennen 
kuin voi suorittaa syventäviä opintoja. Jos opiskelijan pääaine on eurooppaoikeus, fi-
nanssioikeus, hallinto-oikeus, lainsäädäntötutkimus, rikos- ja prosessioikeus ja rikolli-
suuden tutkimus, siviilioikeus tai ympäristöoikeus ja sivuaine syventäviin opintoihin 
saakka on tarkoitus suorittaa ko. oppiaineista jossain muussa kuin pääaineessa, on tällöin 
huomattava, ettei pää- ja sivuaineen aine- ja syventäviin opintoihin voi kuulua samoja 
opintojaksoja. On tärkeää sopia syventävien opintojen tekemisestä sivuaineena etukäteen 
oppiaineen professorin kanssa. Sivuaineessa tehty pro gradu -tutkielma arvostellaan sa-
moin kuin pääaineopiskelijan tutkielma. 
 

4.4.3 Oikeustieteen erityisalat 
Perusopinnot (vähintään 25 op) voidaan lisäksi suorittaa jollakin seuraavista erityis-
aloista: valtiosääntöoikeus, kansainvälinen oikeus, hyvinvointioikeus, työ- ja virkamies-
oikeus, yritysjuridiikka, kansainvälinen kauppaoi-keus, metsäoikeus, informaatio- ja tie-
toteknologiaoikeus, julkiset hankinnat, Venäjän oikeus, International Study Programme 
in Law, empiirinen oikeustutkimus, oikeuspsykologia sekä Futures Studies. Yritysjuri-
diikasta on mahdollista suorittaa vähintään 25 op:n laajuinen perusopintokokonaisuus 
tai 60 op:n laajuinen aine-opintokokonaisuus. Opetushallinnosta voi suorittaa 25 op:een 
laajuisen opintokokonaisuuden. Sivuaineopiskelija voi valita opintojaksot vapaasti ky-
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seisten kokonaisuuksien sisältä, kuitenkin niin, että kyseisen opintokokonaisuuden alle-
viivatut jaksot sisältyvät opintoihin (ks. alta). Opintokokonaisuuksien koostumusta voi-
daan perustellusta syystä muuttaa.  
 
Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille (HTK/HTM, ON/OTM) suositellaan 
opintojakson 5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op ennen sivuaineopintojen suoritta-
mista. 
Opintojakson voi liittää vain yhteen opintokokonaisuuteen eli sivuaineessa ei voi olla 
pääaineen tai muiden sivuaineiden kanssa samoja opintojaksoja. Pääaineeseen rinnastu-
via opintokokonaisuuksia ei voi ottaa sivuaineeksi (esim. hallinto-oikeus pääaineena ja 
sosiaalioikeus sivuaineena). 
 
5311090 Valtiosääntöoikeuden perusopinnot (25 op) 
Basic Studies in Constitutional Law 

Vastuuopettaja: yliopistonlehtori Maija Dahlberg 

Sisältö: 
Kokonaisuus suoritetaan seuraavista pakollisista opintojaksoista. Mikäli opiskelija suo-
rittaa yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) –kokonaisuuden, sisältyy opintojakso 
5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op em. kokonaisuuteen. Tällöin opiskelija täydentää valtio-
sääntöoikeuden perusopintokokonaisuuden 25 opintopisteen laajuiseksi suorittamalla 
valitsemansa opintojaksot alla mainituista opintojaksoista. 
 
5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 

5311092 Perus- ja ihmisoikeudet 5 op 

5311093 Public International Law 5 op 

5311094 Eurooppalainen valtiosääntöoikeus 5 op 

5311095 Lainvalmistelu 5 op 

5311314 Laillisuusvalvonta 5 op 
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5311072 Lainvalmistelun perusopinnot (väh. 25 op) 
Basic Studies in Law Drafting 

Vastuuopettaja: professori Anssi Keinänen 

Sisältö: 
Lainvalmistelun opinnot antavat valmiudet työskennellä asiantuntijana sääntelyn val-
mistelussa ja soveltamisessa sekä sidostyhmien edunvalvontaan liittyvissä työtehtävissä. 
Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös näissä tehtävissä toimivien lisäopinnoiksi. Se 
on mahdollista suorittaa myös avoimen yliopiston kautta. Lainvalmistelun perusopintoi-
hin on sisällytettävä opintojaksot Lainsäädäntötutkimuksen perusteet (4 op) ja Lainval-
mistelu (5 op). Muut opintojaksot voi valita vapaasti kokonaisuuteen kuuluvista opinto-
jaksoista. 
 
5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet (4 op)  
5311095 Lainvalmistelu (5 op)  
5311091 Valtiosääntöoikeus (5 op) 
5311104 Eurooppaoikeuden perusteet (5 op) 
5311106 EU Law in Member States (5 op) 
5311305 Informaatio-oikeus (5 op) 
5311407 Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen (5 op)  
5311414 Oikeustaloustieteen perusteet (6 op)  
5311415 Sääntelyteoria (6 op)  
5311636 Yksityisoikeuden perusteet (5 op) 
5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet (5 op)  
5210110 Taloustieteen perusteet (6 op) 
 
Lisätietoja: Opintokokonaisuus ei voi olla lainsäädäntötutkimuksen pääaineopiskelijan 
HTK-/HTM-tutkinnon sivuaine. 
 
5311063 Basic Studies in International Law (25 cp) 
Responsible teacher: professor Kati Kulovesi 
Content 
Basic Studies in International Law (25 cp) consist of two obligatory courses. Besides the 
two obligatory courses, students are free to choose how they compile the courses for the 
basic studies (25 cp). Basic Studies in International Law are a suitable minor for example 
for students studying European Law as their major. Also, Basic Studies in International 
Law can be recommended for students who wish to add an international perspective into 
their studies or students who are interested in international placements or career after 
graduation. 
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5311093 Public International Law 5 op 

5311014 Seminar on International Dispute Settlement 5 op 

5311115 International Energy Law and Policy 5 op 

5311720 International Environmental Law I 5 op 

5311721 Climate Change Law and Policy 5 op 

5311722 Seminar on International and European International Law 5 op 

 
5311051 Hyvinvointioikeuden perusopinnot (25 op)  
Basic Studies in Welfare Law  
Vastuuopettaja: professori Toomas Kotkas  
Sisältö:  
Hyvinvointioikeuden perusopintojen tavoitteena on tarjota opiskelijalle kattava yleis-
kuva hyvinvointioikeudelliseen sääntelyyn, joka kytkeytyy taloudelliseen toimeentu-
loon, sosiaaliseen hyvinvointiin sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Hyvinvointi-
oikeudellisen tarkastelun keskiössä ovat usein yksilön oikeudet, mutta myös toimeentu-
loturva- ja hyvinvointipalvelujärjestelmä sekä viranomaiset ja muut toimijat. Hyvinvoin-
tioikeuden perusopinnot soveltuvat erityisesti niille, jotka jo työskentelevät julkishallin-
nossa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla kuntien palveluksessa. 
 
5311308 Sosiaalioikeus, yleinen osa 5 op 

5311309 Sosiaalioikeus, toimeentuloturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op 

5311318 Terveydenhuolto-oikeus 5 op 

5311638 Lapsen oikeudet 5 op 

5311323 Vanhuus- ja edunvalvontaoikeus 5 op 

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op 

5311305 Informaatio-oikeus 5 op 

5311306 Maakunta- ja kuntaoikeus 5 op 

5311612 Työoikeus 5 op 

5311665 International Labour Law 5 op 

5311937 Hyvinvoinnin filosofia 5 op  
 
Lisätietoja: Opintokokonaisuus ei voi olla hallinto-oikeuden pääaineopiskelijan 
HTK/HTM-tutkinnon sivuaine. Opintokokonaisuus oli aikaisemmin nimeltään Sosiaali-
oikeuden perusopinnot. 
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5311052 Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot (25 op)  
Basic Studies in Labour Law and Law of Civil Servants  
Vastuuopettaja: yliopistonlehtori Marjo Ylhäinen  
Sisältö: 

Työ- ja virkamiesoikeuden sivuaineopinnot ovat tarkoitetut niille opiskelijoille, jotka 
suuntautuvat henkilöstöhallinnon tehtäviin julkishallinnossa tai yrityksissä. Opintoko-
konaisuus soveltuu hyvin myös näissä tehtävissä toimivien lisäopinnoiksi ja se on mah-
dollista suorittaa avoimen yliopiston kautta.  
 
5311612 Työoikeus 5 op 

5311657 Työoikeuden jatkokurssi 5 op 

5311307 Virkamiesoikeus 5 op 

5311650 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työoikeudessa 5 op 

5311651 Kollektiivinen työoikeus – kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia 5 op 

5311663 Yksityisyyden suoja ja tietoturva työoikeudessa 5 op 

5311664 Eurooppalainen työoikeus 5 op 

5311665 International Labour Law 5 op  
5311205 Henkilöverotuksen perusteet 5 op 

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op 

5311309 Sosiaalioikeus, toimeentuloturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op 

5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op 

5311605Sopimusoikeus 5 op 

 
5311053 Yritysjuridiikan perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op) 
Basic Studies in Business Law and Subject Studies in Business Law  
Vastuuopettaja: professori Matti Ilmari Niemi  
Sisältö: 

Opintokokonaisuus soveltuu opiskelijoille jotka ovat kiinnostuneita yritystoiminnasta ja 
liike-elämästä. Kurssikokonaisuudella tähdätään liike-elämän päätöksentekoa tukevan 
juridiikan opetukseen. Yritystoimintaa koskevan sääntelyn hallitseminen on perusedel-
lytys yrityselämässä toimiville henkilöille. Opintokokonaisuus sisältää muun muassa so-
pimus- ja yhtiöoikeuden kurssit sekä kandidaattiseminaarin, jolla voidaan erikoistua jo-
honkin yritysjuridiikan osa-alueeseen.  
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Perusopinnot 25 op 

5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op 

5311605 Sopimusoikeus 5 op 

5311612 Työoikeus 5 op 

5212401 Yhtiöoikeus 5 op 

5311618 Markkinointi- ja kuluttajansuojaoikeus 5 op 

Aineopinnot 35 op 

5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op 

5311206 Elinkeinoverotuksen perusteet 5 op 

5311608 Introduction to Russian Law and State 5 op 

5311609 Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus 5 op 

5311657 Työoikeuden jatkokurssi 5 op 

5212323 Yhtiöoikeuden jatkokurssi 5 op 

5311632 Law and the Internet 5 op 

5311634 Sopimus ja kolmas 5 op 

5311635 Contract Negotiations 5 op 

5311641 EU Food Law 5 op 

5311658 Trade, Development and Innovation Regulation 5 op 

5311659 Advanced Copyright Law 5 op 

5311660 Advanced Patent Law 5 op 

5311661 Advanced Trademark Law 5 op 

5212321 Arvopaperimarkkinaoikeus 5 op 

5311699 Yritysjuridiikan kandidaattiseminaari 10 op  
(siviilioikeuden kandidaattiseminaarin kanssa yhteinen seminaari on pakollinen aine-
opintokokonaisuuden suorittaville) 
 
Lisätietoja: Opintokokonaisuus ei voi olla siviilioikeuden pääaineopiskelijan HTK/HTM-
tutkinnon sivuaine.  
 
5311055 Kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot (väh. 25 op)  
Basic Studies in International Commercial Law 

Vastuuopettaja: professori Katja Lindroos 

Sisältö: 

Opintokokonaisuus soveltuu opiskelijoille jotka ovat kiinnostuneita yritystoiminnasta, 
liike-elämästä ja kansainvälisestä kauppaoikeudesta. Kurssikokonaisuudella tähdätään 
kansainvälisen kaupan oikeudellisen ympäristön ja toimijoiden tunnistamiseen eri 
aloilla. Yritystoimintaa koskevan sääntelyn hallitseminen on perusedellytys kansainväli-
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sessä yrityselämässä sekä valtion virastoissa toimiville henkilöille, jotka käsittelevät kan-
sainvälisiä asioita. Siviilioikeuden tarjoamista englanninkielisistä kansainvälisen kaup-
paoikeuden opintojaksoista voi muodostaa kansainvälisen kauppaoikeuden perusopin-
not (vähintään 25 op). 
 
5311608 Introduction to Russian Law and State 5 op 

5311632 Law and the Internet 5 op 

5311641 EU Food Law 5 op 

5311635 Contract Negotiations 5 op 

5311621 Client Consultation 5 op 

5311658 Trade, Development and Innovation Regulation 5 op 

5311659 Advanced Copyright Law 5 op 

5311660 Advanced Patent Law 5 op 

5311661 Advanced Trademark Law 5 op 

 
Lisätiedot: Opintokokonaisuus ei voi olla siviilioikeuden pääaineopiskelijan HTK/HTM-
tutkinnon sivuaine.  
   

5311058 Metsäoikeuden perusopinnot (25 op)  
Basic Studies in Forest Law  
Vastuuopettaja: professori Tapio Määttä  
Sisältö:  

Metsäoikeuden sivuaineopinnot soveltuvat erityisen hyvin metsätieteiden opiskelijoille 
sekä muille, jotka ovat suuntautumassa metsäalan tehtäviin julkishallinnossa tai yrityk-
sissä. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös näissä tehtävissä toimivien lisäopin-
noiksi.  
 
5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op 

5311706 Luonnonvara- ja luonnonsuojeluoikeus 5 op 

5311730 Metsäoikeus 5 op 

5311211 Maa- ja metsätalousverotuksen perusteet 5 op 

5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op 

5311705 Ympäristönsuojeluoikeus 5 op 

5311707 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 5 op 

5311728 Kiinteistöoikeus 5 op 

 
Lisätietoja: Opintokokonaisuus ei voi olla ympäristöoikeuden pääaineopiskelijan 
HTK/HTM-tutkinnon sivuaine.  
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5311064 Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden perusopinnot (25 op)  
Basic Studies in Information Law and Information Technology Law  
Vastuuopettaja: professori Tomi Voutilainen  
Sisältö:  
Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden sivuaineopinnot ovat tarkoitetut niille opiskeli-
joille, jotka suuntautuvat tietohallinnon, asiakirjahallinnon ja IT-alan tehtäviin julkishal-
linnossa tai yrityksissä. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös näissä tehtävissä toi-
mivien lisäopinnoiksi ja se on mahdollista suorittaa avoimen yliopiston kautta. 
 
5311305 Informaatio-oikeus 5 op 

5311317 Digitalisaatio ja oikeus 5 op 

5211632 Law and the Internet 5 op 

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op 

5311625 Julkiset hankinnat 5 op 

5311627 Immateriaalioikeus 5 op 

5311605 Sopimusoikeus 5 op 

 
5311065 Julkisten hankintojen perusopinnot (25 op)  
Basic Studies in Public Procurements  
Vastuuopettaja: professori Tomi Voutilainen  
 
5311209 Finanssihallinto-oikeus 5 op 

5311625 Julkiset hankinnat 5 op 

5311605 Sopimusoikeus 5 op 

5216101 Julkisten hankintojen strateginen johtaminen 5 op 

5311116 EU Competition Law 5 op 

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op 

5311635 Contract Negotiations 5 op 

 
5311066 Venäjän oikeuden perusopinnot (25op)  
Basic Studies in Russian Law  
Vastuuopettaja: yliopistonlehtori Heikki Kallio  
Sisältö: 
Venäjän oikeuden perusopinnot on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka aikovat työsken-
nellä Venäjällä tai haluavat suuntautua opintojen jälkeen Venäjään liittyviin tehtäviin jul-
kishallinnossa tai yrityksissä. Perusopintokokonaisuus soveltuu hyvin myös syyttäjiksi 
tai asianajajiksi aikovien lisäopinnoiksi. Venäjän oikeuden perusopintojen tarkoituksena 
on antaa perustiedot Venäjän oikeuskulttuurista ja Venäjän oikeusjärjestelmästä. Venäjän 
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oikeuden perusopinnot koostuvat kahdesta pakollisesta kurssista sekä vähintään kol-
mesta vapaavalintaisesta kurssista. Opetus järjestetään englannin kielellä. 
  
5311608 Introduction to Russian Law and State 5 op 

5311416 Russian Legal Culture 5 op 

5311014 Seminar on International Dispute Settlement 5 op 

5311109 Internal Market Law 5 op 

5311114 EU Energy Law and Policy 5 op 

5311115 International Energy Law and Policy 5 op 

5311215 European Tax Law 5 op 

5311513 Basic Concepts of Criminal Law 5 op 

5311632 Law and the Internet 5 op 

5311635 Contract Negotiations 5 op 

5311731 International Water Law 5 op 

5311732 WTO: Environment, Clean Energy and Natural Resources 5 op 

 
5311068 Kriminologian perusopinnot (25 op)  
Basic Studies in Criminology  
Vastuuopettaja: yliopisto-opettaja Mia Kilpeläinen  
Vastuuopettaja: nuorempi tutkija Miikka Vuorela    
Sisältö:  

Kriminologian perusopintokokonaisuus perehdyttää opiskelijat rikollisuuden syihin, 
seurauksiin ja sen kustannusten oikeudenmukaiseen jakamiseen osapuolten välille. Kri-
minologian opinnot antavat opiskelijalle valmiuden ymmärtää rikollisuutta ja siihen vai-
kuttavia tekijöitä sekä arvioimaan sen ehkäisemisessä käytettäviä kei-noja. Opintokoko-
naisuus soveltuu erityisesti opiskelijoille, jotka suuntautuvat työelämässä rikosoikeu-
teen, rikoksentorjuntaan tai muuten rikollisuuteen liittyviin tehtäviin.  
 
5311419 Oikeussosiologia ja kriminologia 5 op  
5311507 Rikosten seuraamukset 5 op  
5311409 Johdatus rikostaloustieteeseen 5 op  
5311921 Kriminologian menetelmät 5 op  
5311930 Rikollisuuden ja kontrollipolitiikan historia 5 op  
5311934 Kriminologian lukupiiri 5 op   
   

5311069 Basic Studies in Food Law and Policy (25 op)  
Basic Studies in Food Law and Policy  
Responsible teacher: professor Katja Lindroos  
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Content: 
The student will get a basic understanding of cross-cutting food law and policy issues.   
 
Choose min. 25 cp: 
5119164 Food and Society I 5 cp 

5119165 Food and Society II 5 op 

5311654 Food Law and Policy 5cp 

5311640 Animal Law and Policy 5 cp 

5311641 EU Food Law 5 cp 

5311658 Trade, Development and Innovation Regulation 5 cp 

 
5311060 International Study Programme in Law (25 op)  
International Study Programme in Law  
Responsible teacher: lecturer Mia Kilpeläinen 

Content: 
The International Study Programme in Law is a non-degree study programme taught in 
English at the Law School in the University of Eastern Finland. The programme is in-
tended for both international and Finnish students who wish to familiarise themselves 
with judicial questions and legal practices. The programme offers a wide variety of 
courses in the different fields of law, e.g. International Trade Law, Environmental Law, 
Public International Law and European Law. The course Introduction to Legal Studies 
and Finnish Legal System (2 cp) is compulsory for all international students enrolled in 
the International Study Programme in Law, other courses can be chosen freely according 
to student’s own interests. Finnish students can choose all courses from listing according 
to their interest. 
 
Introductory studies  
5311012 Introduction to Legal Studies and Finnish Legal System 2 cp  

Basic and subject studies  
5311014 Seminar on International Dispute Settlement 5 cp 

5311093 Public International Law 5 cp  

5311105 Public EU Law 5 cp 

5311106 EU Law in the Member States 5 cp 

5311107 Objectives, Principles and Interpretation of EU Law 5 cp 

5311109 Internal Market Law 5 cp 

5311112 Economic and Institutional European Law 5 cp 

5311118 Seminar on European and International Economic Law 5 op 

5311114 EU Energy Law and Policy 5 cp  
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5311115 International Energy Law and Policy 5 cp 

5311116 EU Competition Law 5 cp  

5311416 Russian Legal Culture 5 cp 

5311513 Basic Concepts of Criminal Law 5 cp  

5311518 International Criminal Law and Law of Criminal Procedure 5 cp  

5311608 Introduction to Russian Law and State 5 cp  

5311635 Contract Negotiations 5 cp 

5311640 Animal Law and Policy 5 cp 

5311641 EU Food Law 5 cp 

5311644 Law and the Internet 3 cp 

5311654 Food Law and Policy 5 cp 

5311737 European Environmental Law 5 cp 

5311717 Environmental and Social Impact Assessment 5 cp  

5311738 Introduction to Environmental Law 5 cp 

5311720 International Environmental Law I, 5 cp  

5311721 Climate Change Law and Policy 5 cp 

5311722 Seminar on International and European Environmental Law 5 cp 

5311732 WTO: Environment, Clean Energy and Natural Resources 5 cp 

5311736 International Environmental Law II, 5 cp 

5311731 International Water Law 5 cp 

5311621 Client Consultation 5 op 

5311658 Trade, Development and Innovation Regulation 5 op 

5319110 International Environmental Negotiations: Simulation Exercise 5 cp 

5319305 Workshops, conferences, doctoral dissertations and other extra-curricular activ-
ities 2−5 cp 

5319111 International Law and Forests 5 cp 

5319109 Global Environmental Politics 5 cp 

Courses available as independent studies  
5311215 European Tax Law 5 cp 

5311414 Introduction to Law and Economics 5 cp 

5311415 Theory of Regulation 6 cp 

5311665 International Labour Law 5 op 

Advanced studies   

5311659 Advanced Copyright Law 5 op 

5311660 Advanced Patent Law 5 op 

5311661 Advanced Trademark Law 5 op 

5311918 Philosophy of Human Rights 5 cp 

5311933 Approaches for Empirical Legal Research 5 cp 
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5311935 Theory of Legal Interpretation 5 op 

4.4.4 Empiirinen oikeustutkimus 
5311061 Empiirisen oikeustutkimuksen perusopinnot (25 op)  
Basic Studies in Empirical Research on Law  
Vastuuopettaja: professori Anssi Keinänen  
Sisältö: 
Empiirisen oikeustutkimuksen opintokokonaisuus soveltuu erityisen hyvin niille opis-
kelijoille, jotka haluavat saada metodiset valmiudet empiirisen tutkimuksen tekemiseen, 
suunnittelevat käyttävänsä empiiristä tutkimusmenetelmää opinnäytetyössään tai ovat 
suuntautumassa tehtäviin, joissa hyödynnetään empiirisellä tutkimuksella tuotettua tie-
toa.  
 
Oikeustieteiden järjestämät opintojaksot (kuvaukset WebOodissa):  
5311407 Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen 5 op  
5311916 Empiirisen oikeustutkimuksen seminaari 5 op  
5311410 Oikeussosiologia 5 op  
Muiden yksiköiden järjestämät opintojaksot (kuvaukset WebOodissa):  
5010102 Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op  
5010103 Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op  
5010104 Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op  
5010105 Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi 5 op  
5010106 Tilastollisten menetelmien työpaja 5 op 

SPSS-kurssi 1 op (Tilastotiede) 
Bayed-päättely 1 5 op (Tilastotiede) 
R-kieli 2 op (Tilastotiede) 
Data-analyysi 6 op 

 
Lisäksi opintosuorituksena voidaan hyväksyä muu, vastuuopettajan kanssa erikseen so-
vittava empiirisen tutkimuksen menetelmäkurssi. 
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4.4.5 Oikeuspsykologia 
2240400 Oikeuspsykologian perusopinnot (30 op) 
Basic Studies in Forensic Psychology 

Sisältö: 
Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelijat oikeuspsykologian keskei-
simpiin kysymyksiin ja menetelmiin sekä teoriaan että käytäntöön soveltamiseen. Jokai-
seen opintojaksoon liittyy aiheen tarkastelu sekä oikeustieteen että psykologian viiteke-
hyksestä. Tavoitteena on lisätä näiden kahden tieteenalan opiskelijoiden ymmärrystä 
toistensa näkökulmista ja helpottaa yhteistyötä. 
  
Opintokokonaisuuden voivat suorittaa oikeustieteen ja psykologian pääaineopiskelijat, 
jotka ovat suorittaneet aineopinnot pääaineessaan. Oikeustieteen opiskelijoilta edellyte-
tään ennen opintokokonaisuuden aloittamista Terveyden ja mielenterveyden psykolo-
gian perusteet (5 op) kurssin suorittamista ja psykologian opiskelijoilta Rikos- ja proses-
sioikeuden peruskurssin suorittamista (5 op). 
 
Opintojaksot 
2240401 Oikeudellinen päätöksenteko ja todista-jan kuulustelu 5 op   
 The sentencing process and witness testimony 

2240403  Rikollinen käyttäytyminen, rikostutkinta- ja todistajan psykologia 5 op 

 Criminal Behaviour, investigation and witness psychology 

2240404 Psykologinen arviointi, interventiot ja eettiset kysymykset  
 oikeuspsykologiassa 5 op  
 Psychological assessment, interventions and ethical issues in 

 forensic psychology 

2240402  Lapset ja perheet oikeusprosesseissa 5 op  
 Children and families in legal proceedings  

2240405  Uhrin asema ja oikeudet rikosprosessissa 5 op 

 The victim's status and rights in criminal proceedings 

 
Lisätiedot: Opintojaksot eivät ole oikeudellisia, eikä niitä voida sisällyttää oikeustieteiden 
pääaineeseen ns. 19 op:een säännön nojalla. 
 
Lisätietoja ja opintoneuvonta (kokonaisuusmerkinnät): toimistosihteeri Birgitta Puusti-
nen.  
Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto/Psykologian oppiaine 
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4.4.6 Opetushallinto   
2231000 Opetushallinto (väh. 25 op) 
Sisältö: 
Monitieteisen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on saanut asetuksen Ope-
tustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) edellyttämät perustiedot ja -
valmiudet toimia koulujen ja oppilaitosten johtotehtävissä sekä muissa opetusalan hal-
linnollisissa tehtävissä. Opiskelija tuntee opetushallintoa koskevan keskeisen lainsäädän-
nön ja osaa toimia opetushallinnon suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä.  
Opintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaati-
muksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opin-
noista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) 
todetaan, että: "rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 
2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riit-
tävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4) opetushallituksen hyväksymien perustei-
den mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 
opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla ta-
valla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus."  
 
Sivuaineopinnot on tarkoitettu Itä-Suomen yliopistossa perustutkintoa suorittaville opis-
kelijoille. Opintokokonaisuudelle ei tarvita ennakkoilmoittautumista. Opetushallinnon 
opintoihin kuuluu kaikille pakollisia (16 op) ja vapaavalintaisia opintojaksoja (vähintään 
9 op). Oikeustieteen perusteet -opintojakso on pakollinen edeltävä opinto Yleishallinto-
oikeus-opintojaksolle. Muutoin kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen keskinäinen 
suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille pakolliset 
opinnot Oikeustieteen perusteet - ja Yleishallinto-oikeus -opintojaksoilla. 
 
Opintokokonaisuuteen ei voi käyttää sellaisia opintojaksoja, jotka ovat sisältyneet tai si-
sältyvät toiseen opintokokonaisuuteen tai tutkintoon. Lisäksi on huomioitava, että Ope-
tushallinnon opintokokonaisuus ei voi koostua yksinomaan oikeustieteiden laitoksen 
tarjoamista opintojaksoista.  
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Pakolliset opintojaksot (16 op)  
5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op 

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op 

5311307 Virkamiesoikeus 5 op 

5311316 Koulutusoikeus 5 op 

 
Valinnaiset opintojaksot (väh. 9 op) 
5311305 Informaatio-oikeus 5 op 

5311209 Finanssihallinto-oikeus 5 op 

5311306 Maakunta- ja kuntaoikeus 5 op 

2230331 Arviointi kehittämisen tukena 5 op 

2230211 Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op 

2230332 Osaamisen ja organisaation kehittäminen työelämässä 5 op 

2240262 Työelämän psykologia I 3 op 

5210104 Johtamisen perusteet 6 op 

 
Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto 
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5 Sosiaali- ja  
terveysjohtamisen laitos 
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella voi opiskella pääaineena sosiaali- tai terveyshal-
lintotiedettä, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa ja terveystaloustiedettä. Useat 
laitoksen oppiaineista ovat ainutlaatuisia, eikä niitä voi opiskella pääaineena missään 
muualla Suomessa.  
 
Laitoksella on mahdollista suorittaa joko terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden mais-
terin tutkinto (TtM, YTM) sekä tieteellisenä jatkotutkintona joko terveystieteiden tai yh-
teiskuntatieteiden lisensiaatin (TtL, YTL) tai filosofian, terveystieteiden tai yhteiskunta-
tieteiden tohtorin (FT, TtT, YTT) tutkinto. Terveystaloustieteen opiskelijat suorittavat ter-
veystieteiden maisterin tutkinnon, sosiaali- ja terveyshallintotieteen sekä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelman opiskelijat voivat suorittaa joko terveys-
tieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon.  
 
HOPS 
Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on opiskelijan tärkein työväline, jonka 
jokainen opiskelija laatii opintojensa alussa. HOPS:lla tarkoitetaan koko opiskelun ajan 
kestävää tavoitteellista, vuorovaikutteista ja opiskelijalähtöistä ohjausprosessia. Ohjauk-
sen määrä ja laatu ovat suhteessa kunkin opiskelijan henkilökohtaisiin tarpeisiin. HOPS-
prosessin merkitys korostuu erityisesti työn ohessa opiskelevilla. Opiskelija suorittaa 
opintonsa aloitusvuoden mukaisella tutkintorakenteella.  
 
HOPS:in teossa avustavat HOPS-ohjaajat, joina toimivat lukuvuonna 2018–2019: 

 Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma: yliopisto-opettaja Juha Rau-
tiainen 

 Sosiaali- ja terveyshallintotiede (ennen vuotta 2017 aloittaneet): yliopistonleh-
tori Tuula Kivinen 

 Terveystaloustiede: yliopistonlehtori Eila Kankaanpää 
 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma: yliopistonlehtori 

Ulla-Mari Kinnunen 
 
Laitoksen amanuenssi Heli Kemppainen neuvoo käytännön opiskeluasioissa (kuten tut-
kinnon hakeminen ja harjoittelutuki-asiat). 
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HOPSilla pyritään edistämään aktiivisen havainnoinnin ajattelutapaa, jolla opiskelija tar-
kastelee omaa oppimistaan ja asiantuntijuutensa kehittymistä. HOPS ohjaa myös pohti-
maan omia vahvuuksia, kiinnostuksen kohteita sekä uratavoitteita. HOPS on opiskelijan 
ja opettajan vuorovaikutuksessa syntyvä konkreettinen suunnitelma opetussuunnitel-
maan kuuluvien opintojen etenemisestä, valituista opintokokonaisuuksista ja ajankäy-
töstä. HOPS on paras työkalu myös opintojen etenemisen seuraamiseen. 
 
HOPS-keskusteluissa sovitaan aiemmin suoritettujen opintojen korvaavuuksista ja muu-
alla suoritettujen opintojen sisällyttämisestä opintoihin. Korvaaminen tarkoittaa tutkin-
torakenteessa pakollisena olevan opintojakson korvaamista aiemmin suoritetulla opinto-
jaksolla. Sisällyttäminen puolestaan tarkoittaa aiemmin suoritetun opintojakson tai opin-
tokokonaisuuden sisällyttämistä tutkintoon sellaisenaan. Tämä koskee vapaasti valitta-
via opintoja. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella noudatetaan tiedekunnan linjauk-
sia hyväksilukemisesta (katso tarkemmin tiedekunnan yhteisestä osuudesta tämän op-
paan luvusta 8.6). Aiempien opintojen perusteella hyväksytään korvaavia opintoja kor-
keintaan 15 opintopisteen verran. Yli kymmenen vuotta vanhoilla opintosuorituksilla ei 
voi korvata tutkintoon sisältyviä opintojaksoja. 
 
Terveystaloustieteessä, jonka tutkintorakenteeseen kuuluu sivuaine, keskustellaan HOP-
Sin yhteydessä myös sivuainevaihtoehdoista. Pääperiaatteena on, että opiskelija voi va-
lita sivuaineensa omien mielenkiinnon kohteidensa mukaisesti työelämävalmiudet läh-
tökohtanaan. Viimeistään tutkintotodistuksen hakuvaiheessa sivuainekokonaisuudesta 
täytyy olla suoritusmerkintä. Itä-Suomen yliopiston muilla laitoksilla tai avoimessa yli-
opistossa suoritettujen sivuaineopintojen koostamista pyydetään ao. laitokselta ennen to-
distushakemuksen jättämistä. Muissa yliopistoissa suoritettujen sivuainekokonaisuuk-
sien kirjaaminen sovitaan HOPS-ohjaajan kanssa. 
 
Pääaineopinnot koostetaan pääaineopiskelijoille todistuksen kirjoittamisen yhteydessä, 
sen jälkeen, kun kaikki opinnot on kirjattu opintorekisteriin. 
 
Harjoittelu 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja terveystaloustieteen opiskelijoilla maiste-
riopintoihin sisältyy 6 op laajuinen harjoittelu. Tutkintoon sisältyvä harjoittelu voi olla 
joko käytäntö- tai tutkimuspainotteinen. Oleellista on, että harjoittelu tukee tutkinnon 
tavoitteita ja opiskelijan urasuunnitelmien toteutumista. Harjoittelun tulee soveltua opis-
kelijan tutkintoon ja pääaineeseen. Harjoittelun soveltuvuus katsotaan yhdessä HOPS-
ohjaajan kanssa. 
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Opiskelijoita kannustetaan hankkimaan harjoittelupaikka itsenäisesti, mutta mahdollisia 
harjoittelupaikkoja voi tiedustella myös HOPS-ohjaajalta. Opiskelijat voivat tutustua yli-
opistolle lähetettyihin harjoittelupaikkatarjouksiin Itä-Suomen yliopiston työharjoittelu-
sivuilla: https://kamu.uef.fi/student-book/tyoharjoittelu/ 
 
Harjoitteluun voi hakea vuosittain tiedekunnan laitoksille myöntämää määrärahaa eli 
harjoittelun tukikuukausia, jotka on tarkoitettu perustutkinto-opiskelijoille ja maksetaan 
työnantajalle. Harjoittelutukihaku on syksyisin (marras-joulukuu) ja mahdollinen täy-
dennyshaku keväisin. Jäljellä olevia harjoittelutukia voi kysyä myös lukuvuoden aikana 
laitoksen amanuenssilta, joka toimii harjoittelun yhdyshenkilönä. 
 
Kansainvälisyys 
Kansainvälisyys on olennainen osa sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen opetusta. 
Kansainvälisyyttä pyritään edistämään sekä kotikansainvälistymisenä että opiskelija- ja 
opettajavaihtona. Kotikansainvälistyminen opetuksessa tarkoittaa sitä, että laitoksen kai-
kissa oppiaineissa käytetään englanninkielistä oppimateriaalia ja osa opinnoista on yh-
teisiä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Kotikansainvälistymistä on myös ulkomaa-
laisten opettajien antama opetus sekä kansainvälisten tutkijaryhmien toimintaan osallis-
tuminen ja opinnäytetöiden esittely.  
 
Opiskelija- ja opettajavaihdossa hyödynnetään laitoksen kansainvälisiä yhteistyösopi-
muksia (lähinnä Erasmus+ ja Nordplus). Vaihtoon lähtevän opiskelijan tulee sopia lear-
nig agreementin sisällöstä yhdessä HOPS-ohjaajansa kanssa. Ajantasaista tietoa kansain-
välisestä opiskelijavaihdosta, vaihto-ohjelmista, vaihtopaikoista, työharjoittelusta, haku-
ajoista ja ajankohtaisista tapahtumista löytyy yliopiston kansainvälisten opiskelijapalve-
luiden sivuilta: https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/vaihto-opiskelu-ja-kansainvalisty-
minen/ 
 
Muutamia opiskeluun liittyviä käytännön asioita 
Opintorekisteri 
WebOodi on UEF:ssä käytössä oleva opiskelun tietojärjestelmä. Sieltä löytyvät tutkinto-
rakenne, opintojaksojen kuvaukset (mm. suoritustavat) ja voimassaolevat aikataulut. 
Myös mahdolliset lukuvuoden aikana tapahtuvat aikataulumuutokset päivitetään 
WebOodissa näkyviin aikatauluihin, joten WebOodia on tarpeen seurata säännöllisesti. 
Opiskelija tallentaa henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa (HOPS) myös WebOodiin 
(OodiHOPS). 
 
Opintojaksoille ja tentteihin ilmoittautuminen ja osallistuminen 
Oppaan loppupuolella on kuvattu tiedekunnan yleisiä määräyksiä kuulusteluista.  
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Tämän lisäksi sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella noudatetaan seuraavaa käy-
täntöä:  

- Kaikille opintojaksoille ja tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään kymmenen 
(10) päivää ennen kuulustelua tai opintojakson alkamista WebOodissa. Myö-
hästyneitä tentti-ilmoittautumisia ei oteta vastaan! 

- Jos opiskelija haluaa tenttiä useamman kuin yhden tentin samana tenttipäi-
vänä, tulee jokaiseen tenttiin ilmoittautua erikseen.  

- Jos taas opiskelija haluaa suorittaa tentin etätenttinä, tulee WebOodin ilmoit-
tautumisen yhteydessä antaa opiskelijan itse järjestämän paikan ja vastuuhen-
kilön yhteystiedot. Etätenttimisen edellytyksenä on se, että etätentti on samaan 
aikaan kuin vastaava laitoksen järjestämä tentti Kuopiossa (ks. lisäohjeistus 
tenttiin ilmoittautumisen yhteydestä).  

- Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen opintojaksoja on mahdollista tenttiä 
vain tiettyinä tenttipäivinä. Sellaisia ns. yleisiä tenttipäiviä, joissa voisi tenttiä 
mitä tahansa opintojaksoa, ei ole.  

 
Osallistumiseen ja läsnäolovelvoitteeseen vaikuttavat opintojaksoilla käytettävät opetus-
menetelmät ja toteutustavat. Luento-opetukseen osallistuminen on periaatteessa vapaa-
ehtoista, mutta ensimmäiselle luentokerralle on osallistuttava, jotta opintojaksoon liitty-
vät käytännön asiat tulevat selviksi (läsnäolot/poissaolot, suoritukset, tentit). Seminaari- 
ja harjoitustunneilla on sen sijaan läsnäolovelvoite. Opintojaksokuvauksista löytyvät kul-
lakin opintojaksolla käytettävät opetusmenetelmät ja toteutustavat.  
 
Opintosuoritusten arviointi 
Opintojaksokuvauksissa kuvataan arviointimenettely, ja tarkennettu arviointikäytäntö ja 
-kriteerit käydään läpi opintojakson ensimmäisellä kerralla. Opintosuorituksia arvioi-
daan useilla eri tavoilla (esim. kotitentti, paritentti, seminaarityö tai oppimispäiväkirja). 
Opintosuoritukset arvioidaan pääsääntöisesti kolmen viikon kuluessa tentistä tai opinto-
jakson päättymisestä. Poikkeuksena ovat maisterin tutkintoon kuuluvat opinnäytteet, 
joiden tarkastusaika on tutkintosäännön mukaisesti neljä viikkoa. 
 
Tiedotuskanavat 
Laitos viestii ajankohtaisista asioista ja toiminnastaan Yammerin STJ opiskelijat -ryh-
mässä. Laitoksen virallinen viestintä tapahtuu ryhmän kautta, joten ryhmän viestit kan-
nattaa käydä tilaamassa heti opintojen alussa opiskelijoiden digitaalisesta työympäris-

https://wiola.uef.fi/weboodi/
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töstä Kamusta. UEF käyttää viestinnässään vain yliopiston sähköpostiosoitetta, se tarvi-
taan myös Kamuun kirjautumiseen. Kullakin pääaineella on myös oma Yammer-ryhmä, 
mihin on hyvä liittyä oman pääaineen osalta. Nämä ovat: 
STJ / Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon opiskelijat 
STJ terveystaloustieteen opiskelijat  
STJ Sotehallinnon opiskelijat 
 
Laitoksella on myös omat Facebook- (UEF Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos) ja Twit-
ter-sivustot (UEF Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos (@uef_stj)), joita käytetään epävi-
ralliseen ja vapaamuotoiseen viestintään sekä erilaisista alaan liittyvistä tapahtumista tie-
dottamiseen. Kannattaa seurata!  
 
Lisätietoja opiskelusta, ohjauksesta ja toimintakäytännöistä löytyy laitoksen opintoyhtei-
söstä:  
https://studentuef.sharepoint.com/sites/stj/ 
 
Ainejärjestö 
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja terveys-
taloustieteen opiskelijoiden ainejärjestö on TERHO ry (www.terhory.com/). TERHO ry:n 
tehtävänä on valvoa opiskelijoiden etuja opiskeluun liittyvissä asioissa, järjestää tapah-
tumia sekä liikunta-aktiviteetteja.  TERHO ry löytyy myös Facebookista! 
 

  

http://www.terhory.com/
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5.1 SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIEDE 
 

Terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto 120 op 

5410153  
5410154    
 
5410156 
5410157  
5410158  
5425009   
5410161  
5214315  
5410163  
5410164  
5410167  
5410168    
5410169   
5410170  
 
5410171 
 
 
5524032 
5010104K  

Pääaineen syventävät opinnot 100 op  
Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskeluun ja ja tutkimuk-
seen 5 op 
Vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op 
Verkostoituvat ja digitalisoituvat sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op 
Comparison of International Health and Welfare Systems 5 op 
Näyttöön perustuva sosiaali- ja terveydenhuolto 6 op 
Beyond Public Management to Knowledge Management 5 op 
Budjetoinnista talouden johtamiseen 5 op 
Kriittinen ja uudistuva johtamis- ja organisaatiotutkimus 5 op 
Sosiaali- ja terveysjohtamisen ydin 5 op 
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen metodologiset valinnat 5 op 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen arviointi 5 op 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen johtaminen 5 op 
Tutkielmaseminaari: sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma 
5 op 
Pro gradu –tutkielma: sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma 
30 op 
Lisäksi opiskelija suorittaa yhden syventävän tason metodikurssin: 
Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi sosiaalitieteissä 5 op tai 
Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 1  5 op 

Vapaavalintaiset opinnot 20 op 
 
Lisäksi opiskelijan voidaan edellyttää suorittavan täydentäviä opintoja enintään 60 
op. 
Vapaavalintaiset ja mahdolliset täydentävät opinnot katsotaan HOPS-
ohjauskeskustelussa. 
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5.2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON 
MAISTERIOHJELMA  

 
Terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto 120 op 

5427012  
5425027   
5425028  
5425025   
5425009  
5425018 
5425008  
5425019  
5425012   
5410120 
5425016   
5410156   
5410168   
5425023 
5410111 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon pääaineopinnot 106 op 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusta 5 op 
Informaatioetiikka ja tietoturvallisuus 5 op 
Tiedonhallinnan teoriat ja käsitteenmuodostus 6 op 
Näyttöön perustuva sosiaali- ja terveydenhuolto 6 op 
Tiedonhallinnan tutkimus ja kehittäminen 6 op 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan tutkimusmentelmät 5 op 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietämyksen hallinta 6 op 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon harjoittelu 6 op 
Tutkielmaseminaari: TIHA sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto 0 op 
Pro gradu -tutkielma (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) 30 op 
Vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen arviointi 5 op 
Tiedon mallintaminen ja analysointi 3 op 
Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka 3 op 

Vapaavalintaiset opinnot 15 op. 
  

5010009  
8020050  
5214315 
5010104K                 
5425030   

Muut maisterin tutkintoon sisältyvät opinnot 14 op 
Sosiaali- ja terveysjohtamisen tiedonhaku 1 op 
Budjetoinnista talouden johtamiseen 6 op 
Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 1, 5 op  
Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon opiskeluun ja tutki-
mukseen 2 op 

Lisäksi opiskelijan voidaan edellyttää suorittavan täydentäviä opintoja enintään 60 
op, joihin pakollisena edellytetään tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op.  
Mahdolliset täydentävät ja vapaavalintaiset opinnot sovitaan HOPS-keskusteluissa. 
Täydentävät opinnot voivat olla Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon perusopin-
tokokonaisuuden, menetelmä- tai tilastotieteen opintoja.  
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5.3 TERVEYSTALOUSTIEDE  
 
Terveystieteiden maisterin tutkinto 120 op  
5420019  
5420007  
5420237  
5420038 
5420034 
5420035 
5420033  
5313906 
5313907 
5420008 
5420011 
5410120 
5420014 
5420036 
5010009 
5420030 
8020050 
5425009 
8011902 

Terveystaloustieteen syventävät opinnot 86 op 
Taloustieteen matematiikka 4 op 
Mikrotalous 6 op 
Toimialan taloustiede 5 op 
Sosiaalitalous II 3 op 
Terveystaloustiede 10 op 
Ekonometrian tilastolliset menetelmät 3 op 
Ekonometrian peruskurssi 5 op 
Ekonometrian praktikum –kurssi 4 op 
STATA-ohjelmistokurssi 2 op 
Taloudellinen evaluaatio 8 op 
Tutkielmaseminaari: TT terveystaloustiede 0 op 
Pro gradu -tutkielma 30 op 
Harjoittelu (terveystaloustiede) 6 op 
Muut maisterin tutkintoon sisältyvät opinnot 9 op  
HOPS, terveystaloustiede 1 op 
Sosiaali- ja terveysjohtamisen tiedonhaku 1 op 
Näyttöön perustuva sosiaali- ja terveydenhuolto 6 op 
Tieteellinen kirjoittaminen sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen opiske-
lijoille 1 op 

Vapaavalintainen sivuaine 25 op 
Vapaavalintainen sivuaine sovitaan HOPS-keskustelussa. Vapaavalintaisen sivuaineko-
konaisuuden laajuus on vähintään 25 op. 
Lisäksi opiskelijan voidaan edellyttää suorittavan täydentäviä opintoja enintään 60 
op 
Mahdolliset täydentävät opinnot sovitaan HOPS-keskustelussa. Täydentävät opinnot 
voivat olla terveystaloustieteen peruskokonaisuuden, matematiikan tai tilastotieteen 
opintoja. 
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5.4 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAMISEN LAITOKSEN TARJOAMAT 
SIVUAINEET 

 
Laitoksen pääaineet ovat suosittuja sivuaineita monille muille Itä-Suomen yliopiston 
opiskelijoille.  
Laitoksella voi opiskella sivuaineena:  

• kansantaloustiedettä 
• lääketaloustiedettä   
• sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa  
 sosiaali- ja terveyshallintotiedettä 
 terveystaloustiedettä 

 
Sosiaali- ja terveyshallintotiedettä, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa ja terveys-
taloustiedettä on mahdollista opiskella myös avoimessa yliopistossa useilla paikkakun-
nilla. 
 
Sivuaineopiskelijoita koskevat samat aiempien opintojen hyväksilukemista koskevat pe-
riaatteet kuin pääaineopiskelijoitakin. Aiempien opintojen perusteella hyväksytään kor-
vaavia opintoja korkeintaan 15 opintopisteen verran. Yli kymmenen vuotta vanhoilla 
opintosuorituksilla ei voi korvata sivuainekokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja.  
 
Sivuaineeseen kuuluvan opintojakson korvaamista koskeva hakemus tehdään sähköi-
sesti yliopiston asiointipalvelussa. Hakemus jätetään sähköisessä asiointipalvelussa. Ha-
kemukseen on liitettävä todistus suoritetuista opinnoista (oikeaksi todistettu jäljennös) 
sekä tiedot opintosuoritusten laajuudesta, sisällöstä ja vaativuustasosta (ote opinto-op-
paasta tms.). Liitteiden tulee olla hyvälaatuisia ja luettavissa olevia. Lomakkeen lähettä-
misen jälkeen saat tiedon hakemuksen onnistuneesta jättämisestä palveluun.  
 
Kun asian hyväksyjä on käsitellyt asian, saat sähköpostiisi päätöksen. Halutessasi voit 
saada lisäksi paperisen päätöksen. Hyväksilukemisesta kirjataan suoristusmerkintä 
opintotietojärjestelmään. Hyväksilukemisen anomusten käsittelyaika on yksi kuukausi. 
Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön (§51) mukaan opiskelijalla on oikeus muutoksen-
hakuun hyväksilukemispäätöksestä.  
 

Suora linkki lomakkeelle: Korvaavuushakemus  

https://www.uef.fi/documents/10184/67599/UEF_Tutkintosaanto_01082014.pdf/43a6d9de-dcf1-454a-a717-c9c6397df73f
https://teamplace.uef.fi/sites/forms/ahot/Lists/Korvaavuushakemus/NewForm.aspx
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5.4.1 Kansantaloustiede 
5313903 Kansantaloustieteen perusopinnot 25 op   
Pakollinen 

5210110K Taloustieteen perusteet 6 op 

 
Lisäksi taloustieteen erityisalojen aineopintoja vähintään 19 op 

 
Eritysalojen opinnot: 
5420007 Taloustieteen matematiikka 4 op  
5420237 Mikrotalous, 6 op 

5420038 Toimialan taloustiede 5 op 

5420033       Ekonometrian tilastolliset menetelmät 3 op 

5313906 Ekonometrian peruskurssi 5 op 

5313907  Ekonometrian praktikum -kurssi 4 op 

5420002       Terveystaloustieteen perusteet 6 op 

5420039       Sosiaalitalous I, 3 op 

      
Lisätietoja yliopistonlehtori Hannu Tanniselta. Sovi pääaineen HOPS-ohjaajasi kanssa 
siitä, miten korvaat omassa tutkintorakenteessasi ne opintojaksot, jotka kuuluvat sekä 
pääaineopintoihin (kauppatieteet tmv.) että tähän perus- ja aineopintokokonaisuuteen. 
Kun olet saanut kansantaloustieteen kokonaisuuden valmiiksi, pyydä sen koostaminen 
sähköpostilla sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen amanuenssilta.  
 
 
5.4.2 Lääketaloustiede 
Lääketaloustieteen perusopintokokonaisuus toteutetaan farmasian ja sosiaali- ja terveys-
johtamisen laitoksen yhteistyönä. Opintokokonaisuus soveltuu sivuaineeksi terveysta-
loustieteen maisteritutkintoon sekä farmasian opiskelijoille. 
 
Opintojaksot on tässä ryhmitelty niin, että pääaineen ja muiden opintojen tai koulutuksen 
perusteella räätälöidään opiskelijalle opintokokonaisuus ja opintojen etenemisjärjestys. 
Opiskelija valitsee näistä soveltuvat opintojaksot, joiden laajuus on yhteensä vähintään 
25 opintopistettä. 
 
5420024 Lääketaloustieteen perusopinnot 25 op 

I Opiskelijan tutkinnossa ei taloustieteen tai terveystaloustieteen opintoja: 
5210110K    Taloustieteen perusteet 6 op 

5420002 Terveystaloustieteen perusteet 6 op 
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II Terveystaloustieteen/taloustieteen opinnot suoritettu: 
4214208 Lääkkeet terveydenhuollossa 3, 5 op 

4214206  Johdatus lääketaloustieteeseen 2 op  
4214502 Lääketaloustiede 4 op  
5420038 Toimialan taloustiede 5 op  
5420025 Lääketaloustieteen kirjallisuus 3−9 op  
4422402 Epidemiologia I, 2 op 

4217231 Lääkkeiden myyntilupamenettelyt 2 op  
 
III Farmasian/proviisoriopinnot taustalla (eikä opintojakso sisälly aikaisempaan tut-
kintoon): 
4217557 Lääkkeiden laatu ja myyntiluvat 5 op 

 
Lisätietoja yliopistonlehtori Eila Kankaanpäältä. Sovi pääaineen HOPS-ohjaajasi kanssa 
siitä, miten korvaat tutkintorakenteessasi ne opintojaksot, jotka kuuluvat myös tähän pe-
rusopintokokonaisuuteen. Kun olet saanut lääketaloustieteen kokonaisuuden valmiiksi, 
pyydä sen koostaminen sähköpostilla sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen amanuens-
silta. 

5.4.3 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto 
5425050  Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon perusopinnot 25 op: 

5410177 Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op 

5425005  Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet 5 op 

5425006  Tietosuoja ja -turva 5 op 

5425031 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ekosysteemi 5 op 

5425013  Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kirjallisuus 5 op 

 
Kun olet saanut sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kokonaisuuden valmiiksi, 
pyydä sen koostaminen sähköpostilla sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen 
amanuenssilta. 

5.4.4 Sosiaali- ja terveyshallintotiede 
5410175  Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op: 

5410176 Sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat 5 op 

5410177  Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op 

5410178  Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassikot 5 op 

5425020A Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op 
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5410179  Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op 

 
Kun olet saanut sosiaali- ja terveyshallintotieteen kokonaisuuden valmiiksi, pyydä sen 
koostaminen sähköpostilla sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen amanuenssilta. 

5.4.5. Terveystaloustiede 
5420031  Terveystaloustieteen perusopinnot 25 op 

5210110K  Taloustieteen perusteet 6 op 

5410177 Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op 

5420039 Sosiaalitalous I 3 op 

5420002 Terveystaloustieteen perusteet, 6 op 

5420040 Hoidon ja palvelujen taloudellinen arviointi sosiaali- ja terveydenhuollossa, 
5 op 

 
5420032  Terveystaloustieteen aineopinnot sivuaineopiskelijoille 37 op 

5420007        Taloustieteen matematiikka 4 op 

5420237        Mikrotalous 6 op 

5420035        Terveystaloustiede 10 op 

5420034        Sosiaalitalous II 3 op 

4214206        Johdatus lääketaloustieteeseen 2 op 

4214502        Lääketaloustiede 4 op 

5420011        Taloudellinen evaluaatio 8 op 
 
Lisätietoja yliopistonlehtori Eila Kankaanpäältä. Sovi pääaineen HOPS-ohjaajasi kanssa 
siitä, miten korvaat tutkintorakenteessasi ne opintojaksot, jotka kuuluvat myös näihin 
perus- tai aineopintokokonaisuuksiin. Kun olet saanut terveystaloustieteen kokonaisuu-
den valmiiksi, pyydä sen koostaminen sähköpostilla sosiaali- ja terveysjohtamisen lai-
toksen amanuenssilta.  
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6 Yhteiskuntatieteiden laitos 
6.1 LAITOKSEN ESITTELY  
 
Yhteiskuntatieteiden laitos on monitieteinen kokonaisuus, johon kuuluu viisi pääainetta 
kahdella kampuksella. Laitoksella järjestetään yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja mais-
terin tutkintoihin johtavaa koulutusta sekä tieteellistä jatkokoulutusta seuraavissa pääai-
neissa: 
 

 Sosiaalipedagogiikka (Kuopion kampus) 
 Sosiaalipsykologia (Kuopion kampus) 
 Sosiaalityö (Kuopion kampus) 
 Sosiologia (Joensuun ja Kuopion kampukset) 
 Yhteiskuntapolitiikka (Joensuun kampus) 

 
Pääainekoulutuksen lisäksi laitoksella toimii yksi maisteriohjelma: 

 Border Crossings: Global and Local Societies in Transition – A Master's Degree 
Programme in the Social Sciences (Joensuun kampus, yhdessä historia- ja 
maantieteiden laitoksen kanssa), ks. maisteriohjelman sivut uef.fi/bordercross-
ings 

 
Laitoksen Kuopion kampuksella järjestetään filosofian sivuaineopetusta.  
 
Laitoksella tarjotaan lisäksi englanninkielistä opetusta vaihto-opiskelijoille seuraavissa 
oppiaineissa/ohjelmissa: 

 Sosiaali- ja terveysjohtaminen (Kuopio) 
 Sosiaalitieteet (Kuopio) 
 Sosiaalityö (Kuopio) 
 An International Study Programme in Social Sciences (Joensuu) 

 
Tarkemmat tiedot löytyvät yliopiston kv-oppaasta.  
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Sosiaalitieteet, Kuopio 

Sosiaalitieteet, Kuopio -hakukohteeseen päävalinnassa valittujen pääaine on sosiaalipsy-
kologia, sosiaalipedagogiikka tai sosiologia. Opiskelija valitsee pääaineen kandidaat-
tiopintojen loppuvaiheessa. Ohjeet pääaineen valitsemiseksi löytyvät yhteiskuntatietei-
den laitoksen opintoyhteisöstä. Oppiaineiden kandidaattiseminaarit järjestetään pääai-
neittain. 

 
Yhteiskuntatieteet, Joensuu 

Yhteiskuntatieteet, Joensuu -hakukohteeseen päävalinnassa valittujen pääaine on sosio-
logia tai yhteiskuntapolitiikka. Opiskelija valitsee pääaineen kandidaattiopintojen loppu-
vaiheessa. Ohjeet pääaineen valitsemiseksi löytyvät yhteiskuntatieteiden laitoksen opin-
toyhteisöstä. Oppiaineiden kandidaattiseminaarit järjestetään pääaineittain. 
 
Opintoasioissa opiskelijat voivat kääntyä laitoksen amanuenssien puoleen: 
 

 Minna Paronen: sosiologia Joensuu & Kuopio, yhteiskuntatieteet Joensuu, yh-
teiskuntapolitiikka Joensuu, filosofia Joensuu & Kuopio 

 Katja Lötjönen: sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiaali-
tieteet Kuopio 

 Hanna Reinikainen: sosiaalitieteiden ja yhteiskuntatieteiden harjoittelutuki-
asiat, WELMA-tohtoriohjelma & jatko-opinnot, yhteiskuntapolitiikan sivuai-
neopinnot Kuopion kampuksella 

 Jarmo Romppanen: Social Sciences, Border Crossings, kansainvälinen vaihto-
opiskelu, Joensuu 

 
Ainejärjestöt 
Kuopion kampuksen sosiologian, sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiaalityön, 
sosiaalipedagogiikan ja yhteiskuntapolitiikan opiskelijoiden ainejärjestö on Socius ry (so-
ciusry.com). Praxis ry (praxisry.net) on Joensuun kampuksella yhteiskuntapolitiikan, so-
siologian ja filosofian opiskelijoiden ainejärjestö.  
 
Harjoittelu  
Osana opintoja tehtävässä työharjoittelussa opiskelija voi muun muassa kehittää ja vah-
vistaa ammattitaitoaan, luoda kontakteja työelämään sekä soveltaa opintojen aikana han-
kittua osaamista käytännössä.  Harjoittelusta lisätietoja Kamussa sekä laitoksen opinto-
yhteisössä. 
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Henkilökohtainen opintosuunnitelma 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on opiskelijan työväline. HOPS -työsken-
telyn avulla opiskelijalla on mahdollisuus suunnitella tutkintoon vaadittavia opintojaan 
ja seurata niiden etenemistä. HOPS ei ole sitova, vaan sitä voi muokata opintojen ede-
tessä. Opiskelijoita ohjaavat ja opastavat oppiaineittain nimetyt HOPS-vastuuhenkilöt 
sekä muu oppiaineen henkilökunta. Laitoksen opintoyhteisöstä löytyvät tiedot oppiai-
neiden HOPS-vastuuhenkilöistä. 
 
Opiskelijat suorittavat osana kandidaatintutkintoa Joensuun kampuksella opintojakson 
5525010 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (HOPS), yhteiskuntatieteet ja Kuopion kam-
puksella sosiaalitieteiden opiskelijat suorittavat opintojakson 5524006 Henkilökohtainen 
opintojen suunnittelu, sosiaalitieteet ja sosiaalityön opiskelijat suorittavat opintojakson 
5513006 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu, sosiaalityö. Opintojaksoihin liittyen opiske-
lijat tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) WebOodin OodiHOPS -työ-
kalua hyväksi käyttäen. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman teossa opiskelijoita neu-
vovat ja ohjaavat oppiaineiden amanuenssit. Oppiaineiden amanuenssit hyväksyvät 
HOPS:t ja antavat niistä opintosuoritusmerkinnän. 
 
KV-vaihto 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa paitsi mielenkiintoisia kursseja myös uusia kokemuksia, uu-
sia ystäviä, mahdollisuuden käyttää ja parantaa kielitaitoa sekä saada uutta itsevar-
muutta. Kansainvälistymistä arvostetaan myös työmarkkinoilla enenevässä määrin, ja 
siksi vaihto-opiskelu ulkomailla onkin erittäin suositeltavaa. Lähtökohtana on, että ulko-
mailla suoritetut opinnot luetaan täysimääräisesti osaksi kotimaista tutkintoa. 
 
Ajantasaista tietoa kansainvälisestä opiskelijavaihdosta, vaihto-ohjelmista, vaihtopai-
koista, hakuajoista ja ajankohtaisista tapahtumista löytyy Kamusta (opiskelijan käsikir-
jasta) sekä Yammerista (esimerkiksi Yammer-ryhmät UEF lähtevät vaihto-opiskelijat // 
UEF Outgoing Exchange Students sekä Kansainvälistymismahdollisuuksia opiskelijoille 
// Internationalisation offers for students). Vaihtoon lähtevien ja lähtemistä harkitsevien 
kannattaa myös tutustua SoleMOVE-järjestelmästä löytyviin vaihtoraportteihin sekä 
vaihdossa jo olleiden kokemuksiin. Lisätietoa saa myös laitoksen kv-yhteyshenkilöiltä.  
 
Opintoneuvonta 

Laitoksen yleisestä opintoneuvonnasta vastaavat oppiaineiden amanuenssit sekä Joen-
suun että Kuopion kampuksilla. Pääainekohtaisesta opintoneuvonnasta vastaavat op-
piainevastaavat. Yksittäisiin opintojaksoihin liittyvää opintoneuvontaa antavat kyseisten 
opintojaksojen vastuuopettajat.  
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Opetus- ja tenttijärjestelyt 
Opetusohjelmat löytyvät WebOodista (weboodi.uef.fi). Joidenkin opintojaksojen ope-
tusta sosiologiassa ja yhteiskuntapolitiikassa järjestetään Joensuun ja Kuopion kampuk-
silla. Kaikkea opetusta ei kuitenkaan järjestetä molemmilla kampuksilla. Opetustapahtu-
man tietojen yhteydessä mainitaan, järjestetäänkö opetus Joensuun vai Kuopion kam-
puksella. Sosiaalityön, sosiaalipsykologian ja sosiaalipedagogiikan opetus järjestetään 
Kuopion kampuksella.  
 
Yhteiskuntatieteiden laitoksen kirjatentit suoritetaan sähköisessä tenttijärjestelmässä. 
Tenttiminen on mahdollista molemmilla UEF:n kampuksilla. Luentotentteihin ilmoittau-
tumisen käytännöt vaihtelevat oppiaineissa. Katso luentojen, luentotenttien sekä mah-
dollisten ilmoittautumisten tiedot kunkin opintojakson tiedoista WebOodista. Opetus- ja 
tenttijärjestelyistä, kuten sähköisestä tenttijärjestelmästä löytyy lisätietoja oppiaineiden 
oppaista WebOodista. Luentotenttejä tai sähköisessä tenttijärjestelmässä olevia tenttejä ei 
voi etätenttiä.  
 
Opintokokonaisuuden hakeminen ja arvostelu 

Oppiaineiden opintokokonaisuuksien koostamisesta vastaavat amanuenssit.  Opintoko-
konaisuuden koostamista voi hakea joko henkilökohtaisesti käymällä tai lähettämällä 
sähköpostia (etunimi.sukunimi@uef.fi). Opintokokonaisuutta haettaessa tulee ilmoittaa 
seuraavat tiedot: nimi, opiskelijanumero, mistä kokonaisuudesta on kyse ja mitä opinto-
jaksoja kokonaisuuteen tulee. 
 
AHOT eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Muissa oppilaitoksissa suoritetuilla tutkinnoilla/opinnoilla voidaan korvata opintoja sen 
mukaan mitä tiedekunnassa on linjattu ja mitä hyväksilukemisesta (sisällyttämisestä ja 
korvaamisesta) on oppiaineen sisällä päätetty.  
 

Yhteisesti yhteiskuntatieteiden laitoksella on linjattu seuraavaa: 
 Kandidaattivaiheessa voidaan hyväksyä enintään 25 op toiseen tutkintoon 

kiinnitettyjä opintoja. Tämä voi sisältää menetelmäopintoja tai muita pakollisia 
opintojaksoja esim. sosiologian perusteet. Menetelmäopintojen osalta on pää-
tetty, että kandidaatin tutkintoon voidaan hyväksilukea enintään 10 vuotta 
vanhoja opintoja. 

 AMK-tutkintoon suoritetuilla tutkimusmenetelmäopinnoilla ei hyväksilueta 
kandidaatintutkintoon eikä maisteritutkintoon sisältyviä menetelmäopintoja 
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 Maisteritutkintoon voidaan hyväksilukea aikaisempaan maisteritutkintoon 
suoritettuja menetelmäopintoja enintään 15 op, jos suoritetut opinnot ovat 
enintään 10 vuotta vanhoja. 

 
Tarkempia tietoja AHOT-prosessista löytyy Kamusta sekä yhteiskuntatieteiden laitoksen 
opintoyhteisöstä. 
 
Tiedottaminen 

Yhteiskuntatieteiden laitos tiedottaa ajankohtaisista asioista laitoksen Yammer-ryhmissä 
sekä facebook-sivulla (www.facebook.com/ItaSuomenYliopistoYhteiskuntatieteidenLai-
tos).  
  
Tutorointi  
Opiskelijatutorit toimivat opintojaan aloittavien opiskelijoiden tukena ja ohjaavat opis-
kelijoita opiskeluun liittyvissä käytännön kysymyksissä. Tutoropiskelijoiden yhteystie-
dot saa oppiaineiden amanuensseilta. 

6.2 SOSIAALIPEDAGOGIIKKA, YTM 

 
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena sosiaalipedagogiikka (YTM) 
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 op ja se koostuu sosiaalipe-
dagogiikan pääaineopinnoista, yhteiskuntatieteiden syventävistä tutkimusmenetelmä-
opinnoista sekä hyvinvoinnin asiantuntijuutta tukevista sivuaineopinnoista. Sosiaalipe-
dagogiikan pääaineesta valmistuu yhteiskuntatieteiden maistereita, joilla on vahva sosi-
aalipedagoginen asiantuntemus, tutkijan valmiudet ja laaja yhteiskuntatieteellinen sivis-
tys. Sosiaalipedagogisen asiantuntijuuden sovellusmahdollisuudet ovat laajat. Sosiaali-
pedagogiikan asiantuntijan työllisyysmahdollisuuksia on kaikenikäisten ihmisten pa-
rissa tehtävän työn kentillä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. 
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Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto 120 op 

Sosiaalipedagogiikan syventävät opinnot 95 op 

Kaikille pakol-
liset sosiaalipe-
dagogiikan 
opinnot 25 op 

Valinnaiset opinnot: 
Sosiaalipedagogi-
nen toimintaorien-
taatio 5 op 

Sosiaalipedagogii-
kan ajankohtaisia 
toimintakenttiä 5 op 

Tutkmusme-
netelmäopin-
not 10 op 

 

Tutkielmaopinnot: 
Sosiaalipedagogiikan  
tutkielmaseminaari 10 op  
Sosiaalipedagogiikan pro 
gradu -tutkielma 40 op 

Sivuaineopinnot 25 op 

Hyvinvoinnin asiantuntijuutta tukevat opinnot 25 op (esim. yhteisesti tuotettuja kurs-
seja tai vähintään aineopintotasoisia kursseja lähioppiaineista) 

 
Sosiaalipedagogiikan syventävät opinnot 100 op 

Kaikille yhteiset sosiaalipedagogiikan syventävät opinnot (25 op)  
5511519  Sosiaalipedagogiikan kaksi painopistettä 5 op 

5511520  Sosiaalipedagogiikan syventävä esseeseminaari 5 op 

5511513  Sosiaalipedagogiikan teoriakehykset 5 op 

5511512  Sosiaalipedagogiikan käytännön harjoittelu 10 op    
  
Sosiaalipedagoginen toimintaorientaatio, 5 op seuraavista:    
5511514  Luovuus ja toiminnallisuus sosiaalipedagogisessa työssä 5 op   

5511515  Kohtaaminen ja dialogi ihmistyössä 5 op 

5511516  Yhteisötyö, yhteisökasvatus ja osallistava pedagogiikka 5 op 

 
Sosiaalipedagogiikan ajankohtaisia toimintakenttiä, 5 op seuraavista:   
5511521  Nuoret, koulu ja nuorisokasvatus 5 op 

5511522  Maahanmuutto ja maahanmuuttajatyö 5 op 

5511523  Ikääntyvä väestö 5 op 

5511524 Perhetyö 5 op 

 
Tutkimusmenetelmäopinnot 10 op seuraavista: (4.−5. vuosi) 
5010104K  Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 1, 5 op 

5010108  Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 2, 5 op 

5524032  Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi sosiaalitieteissä 5 op 

5010106K  Tilastollisten menetelmien työpaja 5 op 

5410168  Sosiaali- ja terveyspalvelujen arviointi 5 op 

5425009  Näyttöön perustuva sosiaali- ja terveydenhuolto 5 op 
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5524033  Luovat, toiminnalliset ja osallistuvat tutkimusmenetelmät yhteiskuntatie-
teissä 5 op 

 
Tutkielmaopinnot 50 op 

5511505  Sosiaalipedagogiikan tutkielmaseminaari 10 op (4.−5. vuosi) 
5511510  Sosiaalipedagogiikan pro gradu -tutkielma 40 op (5. vuosi) 
 
Sivuaineopinnot 25 op:  
Vähintään aineopintotasoiset, hyvinvoinnin asiantuntijuutta tukevat, opinnot (esim. yh-
teisesti tuotettuja kursseja tai vähintään aineopintotasoisia kursseja lähioppiaineista). 
Sivuaineopintoihin suositellaan suoritettavaksi Moniammatilliset sosiaali- ja terveyden-
huollon opinnot 5 op:  
Pakollinen opintojakso:  
5426101  Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään 3op  
sekä yksi seuraavista vapaavalintaisista opintojaksoista:  
5426102  Moniammatillista yhteistoimintaa sosiaali- ja terveysalalla simulaatio-oppi-

misen keinoin 2op  
5426103  Näkökulmia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 2op  
5426104 Moniammatillinen SOTE-johtaminen 2op  
 
SOTE-opintojen lisäksi sivuaineopintoihin suositellaan: 
5524011  Sosiaalinen kestävyys tutkimuskohteena 5 op 

5514331  Kuulumisen sidokset ja rajat 5 op 

6.3 SOSIAALIPSYKOLOGIA 
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena sosiaalipsykologia (YTM) 
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 op. Sosiaalipsykologian 
maisterivaiheen opinnot koostuvat pääaineen opinnoista (100 op) sekä hyvinvointitutki-
musta koskevaa asiantuntemusta laajentavista sivuaineopinnoista (20 op). Opintojen ai-
kana opiskelija syventää tietojaan sosiaalipsykologian teorioista, tutkimusalueista ja so-
vellusmahdollisuuksista sekä hankkii tutkimuksen tekemisessä ja käytännön työssä tar-
vittavia taitoja. Opinnot tarjoavat yleisiä valmiuksia sosiaalipsykologisen tiedon sovelta-
miseen erilaisissa työtehtävissä.  
 
Sosiaalipsykologinen tutkimus, sosiaalipsykologian soveltavat opinnot sekä tutkimus-
menetelmäopinnot sisältävät valinnaisuutta. Valinnaisten opintojen suorittamisesta so-
vitaan henkilökohtaisessa HOPS-keskustelussa.  
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Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto 120 op 

Sosiaalipsykologian syventävät opinnot 100 op 

Kaikille yh-
teiset sosiaa-
lipsykolo-
gian opinnot 
25 op 

Sosiaalipsykologinen 
tutkimus 5−10 op 

Sosiaalipsykologian 
soveltavat opinnot  
10-15 op 

Tutkusmenetelmä
opinnot  
5−10 op 

 

Tutkielmaopinnot: 
Sosiaalipsykologian 
tutkielmaseminaari 10 
op  
Sosiaalipsykologian 
pro gradu -tutkielma 
40 op 

Sivuaineopinnot 20 op 

Hyvinvoinnin asiantuntijuutta tukevat opinnot 20 op (esim. yhteisesti tuotettuja kurs-
seja tai vähintään aineopintotasoisia kursseja lähioppiaineista) 

 
5512500  Sosiaalipsykologian syventävät opinnot 100 op (4.−5. vuosi) 
Kaikille yhteiset sosiaalipsykologian opinnot 25 op 

5512510  Suomalainen sosiaalipsykologia 5 op (4. vuosi) 
5512507  Sosiaalipsykologian syventävä teoriaseminaari 5 op (4. vuosi) 
5512508  Sosiaalipsykologian syventävä teoriakirjallisuus 5 op (4. vuosi) 
5512504  Sosiaalipsykologian käytännön harjoittelu 10 op (4.−5. vuosi) 
 
Sosiaalipsykologinen tutkimus, 5−10 op seuraavista: (4.-5. vuosi) 
5512521  Sosiaalipsykologisen identiteettitutkimuksen kysymyksiä 5 op 

5512522  Narratiivinen sosiaalipsykologia 5 op 

5512523  Sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimus 5 op 

5512524  Tunteiden, kehollisuuden ja hyvinvoinnin teoriat 5 op 

5512509  Toiminta, vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet 5 op 

5512542  Teknologisen maailman sosiaalipsykologia 5 op 

Muu erikseen sovittava opintojakso 

 
Sosiaalipsykologian soveltavat opinnot, 10−15 op seuraavista: (4.-5. vuosi) 
5512517 Ohjauksen ja neuvonnan teoria 5 op 

5512541  Ohjaus ja neuvonta käytännössä 5 op 

5512538  Monikulttuurisuuden sosiaalipsykologiaa 5 op 

5512533  Kriisityö 5 op 

5512518  Terveyden sosiaalipsykologia 5 op 

5512532  Mielenterveyden sosiaalipsykologia 5 op 

5512534 Sosiaaliset konfliktit 5 op 
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5512516 Työelämän ja johtamisen sosiaalipsykologia 5 op 

Muu erikseen sovittava opintojakso 

 
Tutkimusmenetelmäopinnot 5−10 op seuraavista: (4.−5. vuosi) 
5010104K  Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 1, 5 op 

5010108  Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 2, 5 op 

5512537  Sosiaalipsykologian syventävä metodikirjallisuus 5 op 

5524032  Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi sosiaalitieteissä 5 op 

5010106K  Tilastollisten menetelmien työpaja 5 op 

5410168 Sosiaali- ja terveyspalvelujen arviointi 5 op 

5425009  Näyttöön perustuva sosiaali- ja terveydenhuolto 5 op 

5524033  Luovat, toiminnalliset ja osallistuvat tutkimusmenetelmät yhteiskuntatie-
teissä 5 op 

 
Tutkielmaopinnot 50 op 

5512505  Sosiaalipsykologian tutkielmaseminaari 10 op (4.-5. vuosi) 
5512506  Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma 40 op (5. vuosi) 
 
Sivuaineopinnot:  
Vähintään aineopintotasoiset, hyvinvoinnin asiantuntijuutta tukevat, opinnot (esim. yh-
teisesti tuotettuja kursseja tai vähintään aineopintotasoisia kursseja lähioppiaineista). 
Sivuaineopintoihin suositellaan suoritettavaksi Moniammatilliset sosiaali- ja terveyden-
huollon opinnot 5 op:  
Pakollinen opintojakso:  
5426101  Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään 3op  
sekä yksi seuraavista vapaavalintaisista opintojaksoista:  
5426102  Moniammatillista yhteistoimintaa sosiaali- ja terveysalalla simulaatio-oppi-

misen keinoin 2op  
5426103  Näkökulmia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 2op  
5426104 Moniammatillinen SOTE-johtaminen 2op  

6.4 SOSIAALITYÖ 
 
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena sosiaalityö (YTK) 
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena sosiaalityö on laajuudeltaan 180 
opintopistettä. Kandidaattiopinnoissa sosiaalityön pääaineopinnot koostuvat sosiaali-
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työn perusopinnoista ja sosiaalityön aineopinnoista. Perusopinnoissa luodaan pohjaa so-
siaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Aineopinnoissa painottuvat puoles-
taan ammattikäytäntöihin, juridisiin kysymyksiin sekä sosiaalityön tutkimuksen tekemi-
sen perustaitoihin liittyvät opinnot.  
 
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena sosiaalityö (YTM) 
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 op ja se koostuu kokonai-
suudessaan sosiaalityön pääaineopinnoista. Sosiaalityö pääaineenaan yhteiskuntatietei-
den maisterin tutkinnon suorittava opiskelija saa sosiaalihuollon ammattihenkilöstölain  
(L817/2015) mukaisen pätevyyden sosiaalityöntekijän tehtäviin. Ammatillisen kelpois-
osuuden lisäksi koulutus antaa tutkijan valmiudet ja laajan yhteiskuntatieteellisen yleis-
sivistyksen. 
 
Tutkinnon rakenne ja opintojen ohjeellinen ajoittuminen 

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op 

Sosiaalityön perusopinnot 25 op 
Tarkemmat opintojaksot jäljempänä 

Sosiaalityön aineopinnot 60 op 

Kaikille yhteiset sosiaali-
työn opintojaksot 35 op 
Temaattisia opintoja 5 op 

Kaikille pakolliset 
tutkimusmenetelmät 
10 op 

Kandidaattiseminaari, kandi-
daatintutkielma ja kypsyys-
näyte 10 op 

Kieli- ja viestintäopinnot sekä muut kaikille yhteiset opinnot 25 op 

Suomen kieli ja viestintä 
4 op 

Toinen kotimainen kieli: 
ruotsi 3 op 

Vieras kieli: englanti 4 op 

Orientaatio yliopisto-opiskeluun, 1 op 
Henkilökohtainen opintojen suunnittelu, sosiaalityö 
(HOPS), 1 op 
Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena, 2 op 
Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku, 1 op 
Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin, 3 op 
Sosiaalityön tutkimuksen analysoiminen, 2 op 
Filosofian opinnot, 4 op  
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Sivuaineopinnot 
Pakollinen sivuaineko-
konaisuus: 
Yhteiskuntapolitiikan pe-
rusopinnot 25 op TAI So-
siaali- ja terveyshallinto-
tieteen perusopinnot 25 
op 

Vapaasti valittavat sivuaineopinnot 45 op 
(sisältää yhden perusopintokokonaisuuden) 

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto 120 op 

Sosiaalityön syventävät opinnot 120 op 

Kaikille pakol-
liset sosiaali-
työn opinto-
jaksot 35 op 

Sosiaalityön 
syventävät te-
maattiset opin-
not 25 op 

Tutkimusmenetelmä-
opinnot: 
Yhteiskuntatieteiden 
syventävät tutkimus-
menetelmäopinnot 
10 op 

Tutkielmaopinnot: 
Sosiaalityön tutkielma-
seminaari ja tutkimus-
praktikum 10 op  
Sosiaalityön pro gradu -
tutkielma 40 op 

 
Tutkintorakenne 
5513100  Sosiaalityön perusopinnot 25 op (1. vuosi) 
5513107  Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op (1. vuosi) 
5513109  Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op (1. vuosi) 
5513106  Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op (1. vuosi) 
5513105  Sosiaalityön käytäntö 1: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op (1. vuosi) 
5513108  Tutkiva sosiaalityö 5 op (1. vuosi) 
 
5513300  Sosiaalityön aineopinnot 55 op (2.−3. vuosi) 
Kaikille pakolliset sosiaalityön opintojaksot 35 op:  

5513312  Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina 5 op (2. vuosi) 
5513302  Sosiaalityön käytäntö 2: Vuorovaikutteisen sosiaalityön prosessit 10 op  

(2. vuosi) 
5513304  Sosiaalioikeus sosiaalityössä 5 op (2. vuosi) 
5513306  Sosiaalityön käytännön työmenetelmät 5 op (3. vuosi) 
5513314  Sosiaalityön etiikka 5 op (2. vuosi) 
Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon opinnot 5 op 
5426101 Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään 3 op (2. vuosi) 
5426104 Moniammatillinen sote johtaminen 2 op (3. vuosi) 
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Sosiaalityön temaattiset aineopinnot, valitaan seuraavista 5 op  
5513315 Sosiaalinen kuntoutus elämänkaaren eri vaiheissa, 5 op 
5513316 Lastensuojelun perusteet (SOSNET), 5 op 
5513317 Sosiaalityö terveydenhuollon kontekstissa, 5 op 
Erikseen sovittava Sosnetin opintojakso 
 
Tutkimusmenetelmät 10 op (2. vuosi) 
Kaikille pakolliset opintojaksot: 
5010103K  Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op 

(2. vuosi) 
5513003  Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi 2 op (2. vuosi) 
Vaihtoehtoiset opintojaksot: 
5010102K  Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op 

(3. vuosi) 
5513002  Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi 2 op 2 op (3. vuosi) 
 
Kandidaattiseminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op 
5513310  Sosiaalityön kandidaattiseminaari, kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte, 

10 op (3. vuosi) 
 
Kieli- ja viestintäopinnot 11 op (1.−2.vuosi) 
Suomen kieli ja viestintä 4 op 

8011976  Puheviestintää sosiaalityön opiskelijoille 2 op (2. vuosi)  
8011952  Kirjoitusviestintää sosiaalityön opiskelijoille 2 op (3. vuosi) 
Toinen kotimainen kieli: ruotsi 3 op 

8012952  Ruotsia sosiaalityön opiskelijoille 3 op (1. vuosi)  

 
Vieras kieli: englanti 4 op  

8013953  English Academic Reading Skills for Social Work 2 op  
(1. vuosi) 

8013954  English Academic and Professional Communication for Social Work 2 op (2. 
vuosi)   

 
Muut opinnot 14 op  
1131000  Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op (1. vuosi) 
5513006  Henkilökohtainen opintojen suunnittelu, sosiaalityö (HOPS), 1 op (1. vuosi) 
8034004  Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena, 2 op (1.−3. vuosi) 
8020060  Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku, 1 op (1.−3. vuosi) 
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5010101K  Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin, 3 op (1. vuosi) 
5513001  Sosiaalityön tutkimuksen analysoiminen, 2 op (1. vuosi) 
5313131  Tieteenfilosofia 1, luennot tai 5313117 Tieteenfilosofia, kirjatentti 2 op (1.−3. 

vuosi) 
Opiskelija valitsee toisen seuraavista: 
5313111  Johdatus filosofiaan, luennot tai 5313115 Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2op 
5313121  Yhteiskuntafilosofia 1, luennot tai 5313118 Yhteiskuntafilosofia, kirjatentti 2 

op 
 
Sivuaineopinnot 70 op (1.−3. vuosi) 
Pakollinen sivuainekokonaisuus:  
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op TAI Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perus-
opinnot 25 op  
Valinnaisia sivuaineopintoja 45 op (sisältää yhden perusopintokokonaisuuden) 
 
Sosiaalityön syventävät opinnot 120 op (4.−5. vuosi) 
Kaikille pakolliset opintojaksot: 
5513526  International Social Work, 5 op  
5513503  Lapsi-, parisuhde- ja edunvalvontaoikeus 5 op  

5513502  Hallintoasian käsittely ja oikeussuoja sosiaalityössä 5 op  
5513506  Sosiaalityön käytäntö 3: asiantuntijuuden kehittyminen 15 op  
Opiskelija suorittaa toisen seuraavista: 
5513531  Moniammatillisen yhteistyön taidot, 5 op TAI 
5513528  Moniammatillinen vuorovaikutusosaaminen, 5 op 

5513528a  Moniammatillinen vuorovaikutusosaaminen, verkko-opetus 3 op 

5513528b  Moniammatillinen vuorovaikutusosaaminen, simulaatio-opetus 2 
op 

 
Tutkielmaopinnot: 
5513508  Sosiaalityön tutkielmaseminaari ja tutkimuspraktikum 10 op  
5513510  Sosiaalityön pro gradu -tutkielma 40 op 

 
Sosiaalityön syventävät temaattiset opinnot 25 op:  
 
Opiskelija valitsee seuraavista vähintään 25 op.:  
5513512  Lastensuojelun sosiaalityö 5op 

5513532 Riippuvuusongelmat ja mielenterveys 5 op  
5410156  Vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op 
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5513529  Working with Diversity, 5 op  
5513533  Lähisuhdeväkivalta ja sen ammatillinen kohtaaminen 5 op 

5311322  Sosiaalioikeuden klinikkatoiminta 5 op 

Muu erikseen ilmoitettava opintojakso 

SOSNETin opintojaksot (soppi), aine- ja syventävien opintojen tasoisia opintojaksoja 
(vapaasti) 
Muita monitieteisiä, vähintään aineopintotasoisia, opintoja lähioppiaineista (max. 10 
op). 
 
Yhteiskuntatieteiden syventävät tutkimusmenetelmäopinnot 10 op: Opiskelija suorittaa 
vähintään 10 op seuraavista: 
5524032  Haastattelu- ja tekstiaineiston analyysi sosiaalitieteissä, 5 op 
5010104K  Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 1, 5 op 
5010108  Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 2, 5 op 
5010106K  Tilastollisten menetelmien työpaja 5 op 
5410168  Sosiaali- ja terveyspalvelujen arviointi 5 op 
5425009  Näyttöön perustuva sosiaali- ja terveydenhuolto, 6 op 
5524033  Luovat, toiminnalliset ja osallistuvat tutkimusmenetelmät yhteiskuntatie-

teissä 5 op  
Muut mahdolliset menetelmäopintojen opintojaksot 

6.5 SOSIOLOGIA 
 
Sosiologia sopii pääaineeksi ihmisille, jotka ovat kiinnostuneet siitä, mitä yhteiskunnassa 
tapahtuu, miksi asiat ovat siten kuin ovat ja miten ne voisivat olla toisin, miten ihmiset 
ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja minkälaiset prosessit säätelevät ihmisten so-
siaalista toimintaa ja ajattelua. Sellaiselle, joka miettii esimerkiksi, miten yhteiskunnalli-
nen hyvinvointi tai pahoinvointi muodostuu, mistä eriarvoisuus, (epä)oikeudenmukai-
suus ja syrjintä aiheutuvat, miten ihmisen toiminta riippuu yhteisöstä ja suhteista toisiin 
ihmisiin, sekä niihin kytkeytyvistä empatiakuiluista ja solidaarisuusvajeista, miten kou-
lutus- ja työmarkkinat, organisaatiot ja erilaiset ryhmät toimivat tai kuinka yhteiskunnan 
rakenne ja kulttuuri muuttuvat, sosiologian opiskelu tarjoaa kiinnostavia näkökulmia. 
 
Sosiologista ajattelua opiskellaan perehtymällä sosiologisiin käsityksiin ja havaintoihin 
yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalisesta toiminnasta eli siitä, millä tavoin yhteiskunnan, 
instituutioiden ja organisaatioiden voidaan ajatella toimivan, miten sosiaalinen järjestys 
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on mahdollinen ja mikä sitä uhkaa. Sosiologiset teoriat käsittelevät myös kulttuuria laa-
jasti ymmärrettynä, sosiaalista vuorovaikutusta ja yksilöiden ja organisaatioiden toimin-
taan ja merkityksenantoon liittyviä kysymyksiä. Tutkimusmenetelmien avulla harjoitel-
laan systemaattista tiedon keräämistä, saadun tiedon analysoimista, tulkintaa ja esittä-
mistä.  
 
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena sosiologia (YTM) 
Maisterin tutkinnossa syvennetään sosiologian sisällöllistä, käsitteellistä, teoreettista ja 
metodologista tietoperustaa. Tavoitteena on hankkia hyvät edellytykset itsenäiseen tut-
kimustiedon tuottamiseen ja soveltamiseen sekä tutkimustiedon kriittiseen lukemiseen 
ja analysoimiseen. Maisterin tutkinto antaa edellytykset toimia asiantuntijana yhteiskun-
nallisten ilmiöiden selittämistä ja ymmärtämistä vaativissa tehtävissä sekä tekee mahdol-
liseksi osallistua tieteelliseen sosiologian jatkokoulutukseen. Maisteriopinnot (120 op) 
koostuvat sosiologian syventävistä opinnoista. 
 

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto 120 op 

Kaikille yhteiset opinnot 25 op 

Temaattiset opinnot 25 op 

Syventävien opintojen tutkimusmenetelmäopinnot 15 op 

Tutkielmaopinnot 55 op 

 
 
5514300  Sosiologian syventävät opinnot 120 op 

Katso tarkemmat opintojaksokuvaukset ja opintojaksojen vastuuhenkilöt WebOodista 
(weboodi.uef.fi). 
 
Joensuun kampus 

Sosiologian syventävien opintojen rakenne ja ohjeellinen ajoittuminen: 
 
Kaikille yhteiset opinnot 
5514301  Sosiologian syventävät teoriat 5 op (4. vuosi)  
5514302 Sosiologian klassikot 5 op (4. vuosi) 
5514303  Ajankohtaista sosiologista keskustelua 5 op (4. vuosi) 
5514310  Harjoittelu (sosiologia) 10 op (4.−5. vuosi) 
 
Temaattiset opinnot 25 op, opiskelija valitsee viisi seuraavista 4.−5.vuosi 
Temaattiset opinnot on jaettu kolmeen koriin.  

 Ensimmäisen korin teemat ovat arki, etnisyys, koulutus sekä työ ja talous.  
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 Toisen korin teemat ovat muuttoliike, sukupuoli, tieto ja teknologia sekä yhteiskun-
nallinen valta.  

 Kolmannen korin teemat ovat ns. yleissivistäviä eli yksittäisiä opintojaksoja jois-
takin teemoista.  

 
Ensimmäisen korin teemoihin liittyviä opintojaksoja on tarjolla perus-, aine- ja syventä-
vissä opinnoissa. Toisen korin teemoihin liittyviä opintojaksoja on tarjolla aine- ja syven-
tävissä opinnoissa.  Kolmanteen koriin kuuluvia yksittäisiä opintojaksoja on tarjolla pe-
rus-, aine- ja syventävissä opinnoissa. 
 

 Syventävät opinnot 

Arki Mobility and Borderless Care 

Etnisyys Racism, Prejudice and Cultural Discrimination 

Koulutus Koulutussosiologia ja koulutuspolitiikka 

Työ ja talous Uuden työn tutkimus 

Muuttoliike Global change, local encounters 

Sukupuoli Sukupuoli yhteiskunnassa, kirjallisuus; 
Sukupuoli, työ, luokka ja tunteet 

Tieto ja teknologia Tieteen ja teknologian tutkimus 

Yhteiskunnallinen valta  
 

Valtateoriat ja -tutkimus 

Yleissivistävät Relationaalinen sosiologia: sosiaaliset suhteet ja eriarvoi-
suus; Yhteiskunnalliset erot ja jaot; Kuulumisen sidokset 
ja rajat; Sosiaalinen kestävyys tutkimuskohteena; SOTE-
opintokokonaisuus 

 
I Kori 
Arki 
5515307  Mobility and Borderless Care 5 op 

Etnisyys 

5516122  Racism, Prejudice and Cultural Discrimination 5 op 

Koulutus 

5514321 Koulutussosiologia ja koulutuspolitiikka 5 op 

Työ ja talous 
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5515363   Uuden työn tutkimus/seminaari TAI 5515364 Uuden työn tutkimus/essee 

 
II Kori 
Muuttoliike 

5515301  Global change, local encounters 5 op 

Sukupuoli 
5515323  Sukupuoli, työ, luokka ja tunteet 5 op 

5515324  Sukupuoli yhteiskunnassa, kirjallisuus 5 op 

Tieto ja teknologia 

5514329  Tieteen ja teknologian tutkimus 5 op 

Yhteiskunnallinen valta 

5514325  Valtateoriat ja -tutkimus 5 op 

 
III Kori 
5514331 Kuulumisen sidokset ja rajat 5 op 

5514330  Relationaalinen sosiologia: sosiaaliset suhteet ja eriarvoisuus (Kuopiossa) 5 
op 

5524011 Sosiaalinen kestävyys tutkimuskohteena 5 op (Kuopiossa) 
5514326  Yhteiskunnalliset erot ja jaot 5 op 

SOTE-opintokokonaisuus 5 op: 5426101 Johdatus sosiaali- ja terveysjärjestelmään 3 op JA 
5426103 Näkökulmia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 2 op (Kuopiossa) 
Muut mahdolliset temaattisten opintojen opintojaksot, ilmoitetaan opetusohjelmassa. 
 
Syventävien opintojen tutkimusmenetelmäopinnot 15 op, opiskelija valitsee kolme seu-
raavista (4.−5.vuosi) 
Laadullisten menetelmien opintojaksot 
5514315 Etnografinen tutkimus 5 op (Joensuussa) 
5514316 Haastattelututkimus 5 op (Joensuussa) 
5010105J Haastattelu- ja tekstiaineistojen tietokoneavusteinen analyysi 5 op (Joen-

suussa)  
5524032 Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi sosiaalitieteissä 5 op (Kuopiossa) 
5524033 Luovat, toiminnalliset ja osallistuvat tutkimusmenetelmät yhteiskuntatie-

teissä 5 op (Kuopiossa) 
5525302 Retoriikan tutkimus 5 op (Joensuussa)  
Tilastollisten menetelmien opintojaksot 
5010104J Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 1 5 op (Joensuussa) 
5010104K Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 1 5 op (Kuopiossa)  
5010106K Tilastollisten menetelmien työpaja 5 op (Kuopiossa) 
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Muut menetelmäopintojaksot 
5515335 Yhteiskuntatutkimuksen metodologia 5 op (kirjatentti, Joensuussa ja Kuopi-

ossa) 
2120213 Kulttuurintutkimuksen valinnaisia opintoja: Autoetnografia tutuksi 5 op 

(verkkokurssi) 
5410168 Sosiaali- ja terveyspalvelujen arviointi 5 op (Kuopiossa) 
Muut mahdolliset menetelmäopintojen opintojaksot, ilmoitetaan opetusohjelmassa. 
 
Tutkielmaopinnot 55 op 

5514350  Tutkielmaa tukevat opinnot 5 op (4.−5.vuosi)                      
5525350 Tutkielmaseminaari 10 op (4.-5. vuosi) 
5514355  Pro gradu -tutkielma (sosiologia) 40 op (5. vuosi) 

 
Kuopion kampus 

Sosiologian syventävien opintojen rakenne ja ohjeellinen ajoittuminen: 
 
Kaikille yhteiset opinnot 

5514301 Sosiologian syventävät teoriat 5 op (4. vuosi) 
5514302  Sosiologian klassikot 5 op (4.vuosi)  
5514303  Ajankohtaista sosiologista keskustelua 5 op (4. vuosi) 
5514310  Harjoittelu (sosiologia) 10 op (4.-5. vuosi) 
 
Temaattiset opinnot 25 op, opiskelija valitsee viisi seuraavista (4.−5. vuosi) 
5515307  Mobility and Borderless Care 5 op  
5516122  Racism, Prejudice and Cultural Discrimination 5 op (Joensuussa) 
5514321  Koulutussosiologia ja koulutuspolitiikka 5 op  
5515363  Uuden työn tutkimus/seminaari (Joensuussa) TAI 5515364 Uuden työn tut-

kimus/essee 5 op 

5515301  Global change, local encounters 5 op (Joensuussa) 
5514330 Relationaalinen sosiologia: sosiaaliset suhteet ja eriarvoisuus 5 op 

5515323  Sukupuoli, työ, luokka ja tunteet 5 op 

5515324  Sukupuoli yhteiskunnassa, kirjallisuus 5 op 

5514329  Tieteen ja teknologian tutkimus 5 op 

5514325  Valtateoriat ja -tutkimus 5 op 

5514326  Yhteiskunnalliset erot ja jaot 5 op 
5514331 Kuulumisen sidokset ja rajat 5 op 

5524011 Sosiaalinen kestävyys tutkimuskohteena 5 op 
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SOTE-opintokokonaisuus 5 op: 5426101 Johdatus sosiaali- ja terveysjärjestelmään 3 op JA 
5426103 Näkökulmia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 2 op 

Muut mahdolliset temaattisten opintojen opintojaksot, ilmoitetaan opetusohjelmassa. 
 
Syventävien opintojen tutkimusmenetelmäopinnot 15 op, opiskelija valitsee kolme seu-
raavista (4.−5.vuosi)  
Laadullisten menetelmien opintojaksot 
5514315 Etnografinen tutkimus 5 op (Joensuussa) 
5514316 Haastattelututkimus 5 op (Joensuussa) 
5010105J Haastattelu- ja tekstiaineistojen tietokoneavusteinen analyysi 5 op (Joen-

suussa)  
5524032 Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi sosiaalitieteissä 5 op (Kuopiossa) 
5524033 Luovat, toiminnalliset ja osallistuvat tutkimusmenetelmät yhteiskuntatie-

teissä 5 op (Kuopiossa) 
5525302 Retoriikan tutkimus 5 op (Joensuussa)  
Tilastollisten menetelmien opintojaksot 
5010104J Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 1 5 op (Joensuussa) 
5010104K Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 1 5 op (Kuopiossa)  
5010106K Tilastollisten menetelmien työpaja 5 op (Kuopiossa) 
Muut menetelmäopintojaksot 
5515335 Yhteiskuntatutkimuksen metodologia 5 op (kirjatentti, Joensuussa ja Kuopi-

ossa) 
2120213 Kulttuurintutkimuksen valinnaisia opintoja: Autoetnografia tutuksi 5 op 

(verkkokurssi) 
5410168 Sosiaali- ja terveyspalvelujen arviointi 5 op (Kuopiossa) 
Muut mahdolliset menetelmäopintojen opintojaksot, ilmoitetaan opetusohjelmassa. 
 
Tutkielmaopinnot 55 op 

5514350  Tutkielmaa tukevat opinnot 5 op (4.−5. vuosi) 
5525350 Tutkielmaseminaari 10 op (4.-5. vuosi) 
5514355  Pro gradu -tutkielma (sosiologia) 40 op (5. vuosi) 

6.6 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 
Yhteiskuntapolitiikka sopii pääaineeksi niille, joita kiinnostaa yhteiskunnallinen muutos 
ja sen hallinta kaikilla elämän tasoilla: niin maailmanpolitiikassa kuin arkielämässä ja 
kaikkialla siinä välissä. Yhteiskuntapolitiikassa haetaan käsitteitä ja ymmärrystä sille, mi-
ten yhteiskunnista on tullut sellaisia kuin ne ovat nyt ja miten niitä voi muuttaa. Millaisia 
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erilaisia aatteita, ideoita ja oppeja on sille, miten hyvinvointia parhaiten edistetään? Keille 
kaikille hyvinvointi kuuluu? Keitä tipahtaa tahallisesti ja tahattomasti ulos? Millainen on 
ideaali kansalainen ja millaiset keskustelut siihen ovat johtaneet? Kuuluuko sosiaaliturva 
ja hyvinvointi ansaita ja miten? Yhteiskuntapolitiikka-oppiaineesta saa tietoa ja ymmär-
rystä globalisoitumisesta ja sen erilaisista paikallisista ilmenemismuodoista. Kuinka glo-
baaleja uhkia – esimerkiksi ympäristökysymystä tai työmarkkinoita - voidaan säädellä? 
Keskeinen yhteiskuntapolitiikan osa on arkisen selviytymisen tutkiminen ja sen analyysi, 
kuinka sitä voitaisiin parantaa. Pohjoismainen hyvinvointimalli on vielä hallitseva, mutta 
siihen tulee jatkuvasti uusia elementtejä ja sitä haastetaan. Mikä ero on resursseilla ja oi-
keuksilla? Onko tasa-arvo tavoiteltavaa ja jos, millainen tasa-arvo? Kuinka ihmiset "teke-
vät" yhteiskuntapolitiikkaa joka päivä yhdessä ja erikseen, erilaisissa ryhmissä, yhdistyk-
sissä ja instituutioissa? Mitä on ylirajainen yhteiskuntapolitiikka? Miten globalisoitumi-
nen, liikkuvuus ja ylirajainen elämäntapa haastavat kansallisvaltion ja sen yhteiskunta-
politiikan? 

 
Yhteiskuntapoliittista lähestymistapaa voi soveltaa miltei mihin tahansa ilmiöön lähtien 
ilmastonmuutoksesta päätyen sisustusblogeihin. Siinä tarkastellaan, mitä nuo ilmiöt tar-
koittavat, miten ne tuntuvat ja kuinka ne koetaan, miten niihin voi puuttua ja kuinka niitä 
on mahdollista muuttaa. Yhteiskuntapolitiikka tarjoaa käsitteellisiä keinoja ymmärtää 
maailmaa sekä laajan valikoiman erilaisia menetelmiä saada tarvittavaa tietoa ja muokata 
se analyysiksi. 
 
YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO 

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija  
 Tunnistaa yhteiskuntapoliittisen kysymyksen ja osaa sijoittaa sen erilaisiin ta-

poihin ymmärtää yhteiskuntapolitiikan, hyvinvoinnin ja tasa-arvoisuuden ke-
hitys 

 Osaa hankkia uutta tietoa yhteiskunnasta, ihmisistä, palveluista, etuuksista ja 
niiden suunnittelusta sekä hallinnan keinoista 

 Osaa tarkastella erilaisten yhteiskunnallisten rakenteiden ja niiden muutoksen 
seurauksia tai mahdollisia seurauksia ihmisille 

 Osaa kerätä ja analysoida ihmisten yhteiskuntaa ja politiikkaa koskevia koke-
muksia ja ideoita 

 Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida tutkimuksen 

 Tuntee tavat tehdä yhteistyötä kansalaisten, ryhmien ja muiden asiantuntijoi-
den kanssa 

 Kykenee tekemään omaperäisiä ja kyseenalaistavia kysymyksiä siitä, kuinka 
yhteiskunta muuttuu ja sitä hallitaan 
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 Pystyy perustelemaan kantansa perustuen tietoon ja päättelyyn 

 Tunnistaa puutteellisen informaation ja tuntee tutkimuseettiset säännöt 
 Saa valmiuden tieteellisen jatkokoulutukseen omalla alallaan 

 
5515300 Yhteiskuntapolitiikan syventävät opinnot 120 op  
Yhteiskuntapolitiikan maisteriopinnot koostuvat kokonaan pääaineopinnoista. 
 
Pakolliset opinnot 30 op 

5515301  Global Change, Local Encounters: Themes and Keywords Concepts 5 op  

 (4. vuosi) 
5515302  Yhteiskuntatieteiden ja yhteiskuntatieteellisten kysymysten taustat 5 op
 (4. vuosi)  
5515303  Hallinta ja ohjaus arjessa, luento 5 op tai kirjallisuus 5515341 5 op (4. vuosi) 
5515307 Mobility and borderless care 5 op (4. vuosi) 
5515305  Harjoittelu ja sen raportointi 10 op (4.−5. vuosi)  
Temaattiset opintojaksot, 25 op seuraavista (4.−5. vuosi) 
5516104 Approaching Culture: Encounters, Representations, Cultural Identities 5 op 

5516129 Gender, State and the Labour Market 5 op  
5516127 Introduction to Global Ethics 5 op  
5514321  Koulutus ja koulutuspolitiikka 5 op 

5515349  Harvaan asutut alueet yhteiskunnassa 5 op  
5516115  Orient Meets Occident: Culture, Knowledge and Hegemony 5 op  
5515319 Osallistumisen paikat 5 op 

5516122  Racism, Prejudice and Cultural Discrimination 5 op  
5515363  Uuden työn tutkimus/seminaari 5 op TAI 5515364 Uuden työn tutkimus es-

see 5 op 

5516134  Sociology of Migration 5 op  
5515323  Sukupuoli, työ, luokka ja tunteet 5 op 

5515324  Sukupuoli yhteiskunnassa, kirjallisuus 5 op 

5514329  Tieteen ja teknologian tutkimus 5 op 

5514325  Valtateoriat ja -tutkimus 5 op 

5515331  Muu erikseen sovittava opintosuoritus  
Syventävien opintojen menetelmäopinnot, 15 op seuraavista (4. vuosi) 
Laadullisten menetelmien opintojaksot 
5514315 Etnografinen tutkimus 5 op  
5514316 Haastattelututkimus 5 op  
5010105J Haastattelu- ja tekstiaineistojen tietokoneavusteinen analyysi 5 op   
5525302 Retoriikan tutkimus 5 op  
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Tilastollisten menetelmien opintojaksot 
5010104J Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 1 5 op 

Muut menetelmäopintojaksot 
5515335 Yhteiskuntatutkimuksen metodologia 5 op  
2120213 Kulttuurintutkimuksen valinnaisia opintoja: Autoetnografia tutuksi 5 op  
5515336  Erikseen sovittavat pro gradu -tutkielmaa tukevat opinnot 5−10 op 

Tutkielmaopinnot 50 op (4.-5. vuosi) 
5525350 Tutkielmaseminaari 10 op   

5515338  Pro gradu -tutkielma 40 op 

 
Yhteiskuntapolitiikan syventävien opintojen temaattiset opinnot on jaettu kolmeen ko-
riin. 

 Ensimmäisen korin teemat ovat arki, etnisyys, koulutus sekä työ ja talous. 

 Toisen korin teemat ovat muuttoliike, sukupuoli, tieto ja teknologia sekä yhteiskun-
nallinen valta.  

 Kolmannen korin teemat ovat ns. yleissivistäviä eli yksittäisiä opintojaksoja jois-
takin teemoista. 

 
Ensimmäisen korin teemoihin liittyviä opintojaksoja on tarjolla perus-, aine- ja syventä-
vissä opinnoissa. Toisen korin teemoihin liittyviä opintojaksoja on tarjolla aine- ja syven-
tävissä opinnoissa. Kolmanteen koriin kuuluvia yksittäisiä opintojaksoja on tarjolla pe-
rus-, aine- ja syventävissä opinnoissa. 

 
Syventävissä opinnoissa temaattisen opintojen korien opintojaksot ovat: 

 Syventävät opinnot 
Arki Mobility and Borderless Care 

Etnisyys Racism, Prejudice and Cultural Discrimination 

Koulutus Koulutussosiologia ja koulutuspolitiikka 

Työ ja talous Uuden työn tutkimus 

Muuttoliike Global Change, Local Encounters: Themes and Concepts 

Sukupuoli Sukupuoli yhteiskunnassa, kirjallisuus; 
Sukupuoli, työ, luokka ja tunteet 

Tieto ja teknologia Tieteen ja teknologian tutkimus 

Yhteiskunnallinen valta Valtateoriat ja -tutkimus 
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Yleissivistävät Approaching Culture: Encounters, Representations, Cul-
tural Identities; Gender, State and the Labour Market; 
Introduction to Global Ethics; Harvaan asutut alueet 
yhteiskunnassa; Orient Meets Occident: Culture, 
Knowledge and Hegemony; Osallistumisen paikat; Sociol-
ogy of Migration; Muu erikseen sovittava opintosuoritus. 

Osa temaattisista opinnoista kaikille yhteisissä opinnoissa. 

6.7 YHTEISKUNTATIETEET, JOENSUU 
 
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) 
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto Joensuun kampuksella rakentuu sosiologian 
ja yhteiskuntapolitiikan tieteenalaopinnoista. Opetus sisältää yhteiskuntatieteiden perus-
valmiudet: tärkeimmät teoriat ja tiedonhankinnan menetelmät. Näitä sovelletaan yhteis-
kunnallisesti keskeisiin kysymyksiin työstä, koulutuksesta, hoivasta, liikkuvuudesta ja 
monikulttuurisuudesta sekä näiden välisistä suhteista. Opetuksessa painottuvat globaa-
lin koulutusyhteiskunnan ja muuttuvien työmarkkinoiden prosessit ja niiden hallitsemi-
nen sekä arkisen hyvinvoinnin kysymykset.  
 
Pääaine valitaan kandidaatin tutkinnon aikana ennen sosiologian tai yhteiskuntapolitii-
kan kandidaattiseminaarin aloittamista. Kandidaatintutkintoa haettaessa tarvitaan pää-
aine. Valittu pääaine ilmoitetaan yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisöstä saata-
valla lomakkeella. Täytetty lomake palautetaan Itä-Suomen yliopiston opintopalvelui-
hin. Pääaineen valitsemiseen liittyvissä kysymyksissä neuvoo yhteiskuntatieteiden 
amanuenssi. Maisterin tutkinto suoritetaan valitussa pääaineessa, ja se sisältää pääaineen 
tieteenalaopintoja sekä syventää kandidaatin tutkinnon erityisalojen tietämystä.  
 
Yhteiskuntatieteellinen koulutus Joensuun kampuksella tarjoaa mielenkiintoista ja työ-
elämän tarpeita vastaavaa yhteiskuntatieteellistä opetusta. Joensuun kampus tarjoaa 
opiskelijalle laajan sivuainevalikoiman. 
 
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tietoa, 
jäsentää sitä ja käyttää erilaisissa tehtävissä.  Hän hallitsee yhteiskuntatieteellisen tutki-
muksen perusteet tieteellisen työskentelytavan. Hän myös osaa soveltaa hankkimaansa 
tietoa työelämässä. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tietää, kuinka uusia 
asioita voi oppia, mistä tietoa haetaan ja kuinka tehdään työtä erilaisia asiantuntemuksia 
edustavien yhteistyönä. 
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Yhteiskuntatieteiden perusopinnot ja yhteiskuntatieteiden aineopinnot eivät ole valitta-
vissa sivuainekokonaisuuksiksi, vaan sivuaineopiskelija voi valita joko sosiologian tai 
yhteiskuntapolitiikan sivuainekokonaisuuden.  
 
Tutkinnon rakenne ja pääaineopintojen ohjeellinen ajoittuminen 

Katso tarkemmat opintojaksokuvaukset ja opintojaksojen vastuuhenkilöt WebOodista 
(weboodi.uef.fi). 
 

Yhteiskuntatieteiden perusopinnot 25 op 

Kaikille yhteiset opinnot 15 op Valinnaiset temaattiset opintojaksot 10 
op 

Yhteiskuntatieteiden aineopinnot 60 op 

Yhteiskuntatieteel-
linen ajattelu 10 op 

Tutkimus-
menetelmät 10 op 

Temaattiset 
opintojaksot 30 op 

 

Kandidaattisemi-
naari, kandidaatin-
tutkielma ja kyp-
syysnäyte 10 op  
valitussa pääai-
neessa  

Kieli- ja viestintäopinnot 11 op sekä muut kaikille yhteiset opinnot 19 op 

Suomen kieli ja viestintä 4 op 

Toinen kotimainen kieli: ruotsi 3 op 

Vieras kieli: englanti 4 op 

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 
(HOPS), yhteiskuntatieteet 1 op 

Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op 

Modernin Suomen rakennemuutokset 5 
op 

Johdatus empiirisen tutkimuksen mene-
telmiin 3 op 

Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen lu-
keminen ja kirjoittaminen 5 op 

Työelämäopinnot 3 op 

Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku 1 op 

Sivuaineopinnot 
Joko kahden aineen perusopintoko-
konaisuudet 

Tai yhden aineen perus- ja aineopintoko-
konaisuudet 

Muita opintoja tarvittaessa, jotta tutkintoon vaadittava 180 op täyttyy 
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5525100  Yhteiskuntatieteiden perusopinnot 25 op 

Opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee yhteiskuntatieteiden tavan tarkastella elämää ja 
maailmaa, ne peruskäsitteet, joilla ilmiöihin tartutaan, tärkeimmät teoriat sekä keskeiset 
nyky-yhteiskuntien alueet (kuten talous, työ, koulutus, liikkuvuus, arki ja hoiva). Opis-
kelija on harjaantunut omaksumaan tieteellistä tietoa. 
 
Kaikille yhteiset opinnot 15 op 

5514101 Sosiologian perusteet 5 op (1. vuosi) 
5515101 Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op (1. vuosi) 
5525101 Yhteiskuntatieteiden käytännöt 5 op (1. vuosi) 
 
Temaattiset opintojaksot 10 op, 1. vuosi 
Temaattiset opinnot on jaettu kolmeen koriin.  

 Ensimmäisen korin teemat ovat arki, etnisyys, koulutus sekä työ ja talous.  

 Toisen korin teemat ovat muuttoliike, sukupuoli, tieto ja teknologia sekä yhteiskun-
nallinen valta.  

 Kolmannen korin teemat ovat ns. yleissivistäviä eli yksittäisiä opintojaksoja 
joistakin teemoista.  

 
Ensimmäisen korin teemoihin liittyviä opintojaksoja on tarjolla perus-, aine- ja syventä-
vissä opinnoissa. Toisen korin teemoihin liittyviä opintojaksoja on tarjolla perus-, aine- ja 
syventävissä opinnoissa. Kolmanteen koriin kuuluvia yksittäisiä opintojaksoja on tarjolla 
perus-, aine- ja syventävissä opinnoissa. 
 

 Perusopinnot Aineopinnot Syventävät opinnot 
 

Arki Perhetutkimus Hoivan käytännöt Mobility and Borderless 
Care 

Etnisyys Rasismin sosiolo-
gia TAI Rasismi, 
antirasismi ja mo-
nikulttuurisuus 
yhteiskunnassa ja 
koulussa 

Yhteiskunnan etniset ja 
kulttuuriset suhteet 

Racism, Prejudice and 
Cultural Discrimination 

Koulutus Suomalainen 
koulu 

Kasvatus ja koulutus 
yhteiskunnassa 

Koulutussosiologia ja 
koulutuspolitiikka 
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Työ ja 
talous 

 

Työpolitiikka Työelämä murroksessa Uuden työn tutkimus  

Muuttoliike  Muuttoliike ja rajan-
käynti 
 

Global change, local en-
counters 

Sukupuoli  Sukupuoli yhteiskun-
nassa, lukupiiri 

Sukupuoli yhteiskun-
nassa, kirjallisuus; 
Sukupuoli, työ, luokka 
ja tunteet 

Tieto ja 
teknologia 

Numerotiedon 
politiikka 

 

Tiede ja teknologia yh-
teiskunnassa 

Tieteen ja teknologian 
tutkimus 

Yhteiskun-
nallinen 
valta  
 

 Valta ja hallinta Valtateoriat ja -tutkimus 

Yleissiv-
istävät 

Jälkimoderni yh-
teiskunta ja sen 
rajankäynnit; 
Kriminologia TAI 
Oikeussosiologia 
ja kriminologia; 
Sosiaaliturvapoli-
tiikka; 
Talouspolitiikka; 
Tytöstä naiseksi; 
vuosittain vaihtu-
vat opintojaksot, 
jotka ilmoitetaan 
WebOodissa ole-
vassa opetusoh-
jelmassa 

Tasa-arvopolitiikka, 
Uskonnon sosiologia; 
vuosittain vaihtuivat 
opintojaksot, jotka il-
moitetaan WebOodissa 
olevassa opetusohjel-
massa. 

Katso maisterin 
tutkintojen opetussuun-
nitelmat 
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Valitaan kaksi seuraavista opintojaksoista (kummasta tahansa korista): 
I Kori  
Arki  
5515106 Perhetutkimus 5 op  
Etnisyys 

5514122 Rasismin sosiologia 5 op 

Koulutus  
5514123 Suomalainen koulu 5 op 

Työ ja talous  
5515107 Työpolitiikka 5 op 

 
II Kori 
Tieto ja teknologia 

5514133 Numerotiedon politiikka 5 op 

 
III Kori  
5514132 Kriminologia 5 op TAI 5311419J Oikeussosiologia ja kriminologia 5 op 

5515102 Sosiaaliturvapolitiikka 5 op 

5515105 Talouspolitiikka 5 op 

5514124 Tytöstä naiseksi 5 op 

Muut mahdolliset temaattiset opintojaksot ilmoitetaan opetusohjelmassa. 
 
5525200  Yhteiskuntatieteiden aineopinnot 60 op 

Yhteiskuntatieteiden aineopinnot on ryhmitelty kolmeen kokonaisuuteen, jotka käsitte-
levät yhteiskuntatieteellistä ajattelua, yhteiskuntatutkimuksen menetelmiä ja yhteiskun-
tatutkimuksen teemoja. Kunkin opintojakson kohdalla mainitaan kyseisisen opintojen 
suositeltu suorittamisajankohta. 
 
Yhteiskuntatieteellinen ajattelu 10 op    

5525210 Yhteiskuntatieteiden paradigmat, luennot 2 op (2. vuosi) 
5525211 Yhteiskuntatieteiden paradigmat, kirjallisuus 3 op (2. vuosi) 
5525205  Yhteiskuntatieteiden klassikot 5 op (2.−3. vuosi) 
 
Tutkimusmenetelmät 10 op 

5010102J   Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op  
 (2. vuosi) 

5525202 Tilastolliset menetelmät yhteiskuntatieteissä 2 op (2. vuosi) 
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5010103J   Laadullisten menetelmien perusteet  
 yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op (2. vuosi) 

5525203  Laadullinen tutkimus yhteiskuntatieteissä 2 op (2. vuosi) 
 
Temaattiset opintojaksot 30 op, valitaan kuusi seuraavista opintojaksoista (mistä ta-
hansa korista): 2.-3.vuosi   
I Kori 
Arki  
5515211 Hoivan käytännöt 5 op TAI 5515264 Hoivan käytännöt, kirjallisuus 5 op 

Etnisyys  
5514231  Yhteiskunnan etniset ja kulttuuriset suhteet 5 op 

Koulutus 

5514223 Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa 5 op 

Työ ja talous 

5515221 Työelämä murroksessa 5 op TAI 5515263 Työelämä murroksessa, kirjallisuus 
5 op 

 
II Kori 
Muuttoliike  
5515213 Muuttoliike ja rajankäynti 5 op 

Sukupuoli 
5515203 Sukupuoli yhteiskunnassa, lukupiiri 5 op 

Tieto ja teknologia  
5514239 Tiede ja teknologia yhteiskunnassa 5 op 

Yhteiskunnallinen valta  
5514245 Valta ja hallinta 5 op  
 
III Kori 
5514263 Jälkimoderni yhteiskunta ja sen rajankäynnit 5 op 

5515224  Tasa-arvopolitiikka 5 op 

5514229  Uskonnon sosiologia 5 op 

Vuosittain vaihtuva opintojakso, ilmoitetaan opetusohjelmassa 

Muut mahdolliset temaattiset opintojaksot ilmoitetaan opetusohjelmassa. 
 
Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op, 3. vuosi 
Kandidaattiseminaarit järjestetään pääaineittain, sosiologiassa ja yhteiskuntapolitiikassa, 
ja valitsemalla seminaarin opiskelija valitsee kandidaatintutkinnon pääaineen. Valittu 
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pääaine ilmoitetaan yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisöstä löytyvällä lomak-
keella. Pääaineen valitsemiseen liittyvistä käytännöistä tarkempaa tietoa yhteiskuntatie-
teiden amanuenssilta.  
 
5514250  Sosiologian kandidaattiseminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 

op 

tai 
5515205 Yhteiskuntapolitiikan kandidaattiseminaari, kandidaatintutkielma ja kyp-

syysnäyte 10 op 

 
Kieli- ja viestintäopinnot 11 op 

Kieli- ja viestintäopintojen sekä muiden kaikille yhteisten opintojen tavoitteina on antaa 
opiskelijalle yleisvalmiuksia ja perustietoa opiskelusta sekä kehittää opiskelijan kielitai-
toa.  
 
Suomen kieli ja viestintä 4 op    

8011954    Kirjoitusviestintää yhteiskuntatieteiden opiskelijoille 2 op (3. vuosi)  
8011978 Puheviestintää yhteiskuntatieteiden opiskelijoille 2 op (3. vuosi) 
Toinen kotimainen kieli: ruotsi 3 op  
8012954  Ruotsia yhteiskuntatieteiden opiskelijoille, kirjallinen ja suullinen taito 3 op 

(2. vuosi) 
 Tehdään opintojaksot: 
 8012954A Ruotsin kirjallinen taito yhteiskuntatieteiden opiskelijoille, 1.5 op 

 8012954B Ruotsin suullinen taito yhteiskuntatieteiden opiskelijoille, 1.5 op 

Vieras kieli: englanti 4 op  
8013957  English Academic Reading Skills for Social Sciences 2 op (1. vuosi) 
8013958  English Academic and Professional Communication for Social Sciences 2 op 

(1. vuosi)  
 
Muut kaikille yhteiset opinnot 19 op 

5525010 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (HOPS), yhteiskuntatieteet 1 op (1. 
vuosi) 
1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op (1. vuosi) 
5111414 Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op (1. vuosi)  
5010101J Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op (1. vuosi) 
5525004 Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen lukeminen ja kirjoittaminen 5 op (1. 
vuosi) 
8020060 Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku 1 op (3. vuosi) 
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5525003 Työelämäopinnot 3 op (1. -2. vuosi) 
 
Sivuaineopinnot, 1.-3. vuosi 
Opiskelija voi valita sivuaineet vapaasti oman kiinnostuksensa pohjalta. Sivuaineista 
suoritetaan joko kaksi vähintään 25 opintopisteen kokonaisuutta (= kaksi perusopintoko-
konaisuutta) tai yksi vähintään 60 opintopisteen kokonaisuus (= yksi aineopintokokonai-
suus, ml. perusopinnot). Lisäksi tehdään muita sivuaineopintoja niin, että yhteiskunta-
tieteiden kandidaatin tutkintoon vaadittava 180 op täyttyy (jos 180 op ei täyty mainituista 
kokonaisuuksista). Sivuaineena voi olla mikä tahansa Itä-Suomen yliopiston tai muun 
yliopiston oppiaine. HUOM. Kaikki Itä-Suomen yliopiston oppiaineet eivät ole vapaasti 
valittavissa sivuaineiksi.  

6.8 SOSIAALITIETEET, KUOPIO 
 

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op 
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto Kuopion kampuksella rakentuu sosiaalipeda-
gogiikan, sosiaalipsykologian ja sosiologian tieteenalaopinnoista. Yhteiskuntatieteiden 
kandidaatin koulutus Kuopion kampuksella on sekä tieteellisesti kiinnostavaa että työ-
elämään sovellettavaa. Opetus sisältää yhteiskuntatieteiden perusvalmiudet: tärkeimmät 
teoriat ja tiedonhankinnan menetelmät. Koulutuksessa painotetaan erityisesti tietoa hy-
vinvoinnin yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista osatekijöistä ja niiden suh-
teista.  
 
Pääaine valitaan kandidaatin tutkinnon aikana. Maisterin tutkinto suoritetaan valitussa 
pääaineessa, ja se sisältää pääaineen syventäviä tieteenalaopintoja sekä hyvinvointiasi-
antuntemusta laajentavia sivuaineopintoja 

 
Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op 

Sosiaalitieteiden aineopinnot 60 op 

Temaattiset 
opintojaksot 30 
op 

Tutki-
musmenetelmät 
10 op 

Sosiaalitieteellinen 
ajattelu 10 op 

Kandidaattisemi-
naari, kandidaatin 
tutkielma ja kyp-
syysnäyte 10 op 
valitussa pääai-
neessa  

Kieli- ja viestintäopinnot sekä muut kaikille yhteiset opinnot 35 op 
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Suomen kieli ja viestintä 4 op 

Toinen kotimainen kieli: ruotsi 3 op 

Vieras kieli: englanti 4 op 

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 
(HOPS), sosiaalitieteet 1 op 

Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op 

Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op 

Johdatus empiirisen tutkimuksen menetel-
miin 3 op 

Sosiaalitieteellisen tutkimuksen analysoimi-
nen 2 op 

Johdatus sosiaalitieteelliseen kirjoittamiseen 
5 op 

Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku 1 op 

Filosofian opinnot 4 op 

Työelämäopinnot 2 op 

Sivuaineopinnot 

Joko kahden aineen perusopintoko-
konaisuudet 

Tai yhden aineen perus- ja aineopintokoko-
naisuudet 

Muita opintoja tarvittaessa, jotta tutkintoon vaadittava 180 op täyttyy 

 
5524100  Sosiaalitieteiden perusopinnot (25op) (1 vuosi) 
5524106 Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä 5 op 

 5524106a Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä, luennot 3 op  
 5524106b Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä, opintopiiri 2 op 

5511101  Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op    

5512101  Sosiaalipsykologian perusteet 5 op    

5524101  Sosiologian perusteet 5 op     

5524107  Hyvinvoinnin tutkimuksen perusteet 3 op 

5524105  Näkökulmia ihmiseen 2 op     
 
5524200  Sosiaalitieteiden aineopinnot (60 op) (1.−3. vuosi) 
Sosiaalitieteiden aineopinnot on ryhmitelty kolmeen kokonaisuuteen, jotka käsittelevät 
hyvinvoinnin ulottuvuuksia (temaattiset opinnot), sosiaalitieteellistä tutkimusta sekä 
sosiaalitieteellistä ajattelua. 
 
Temaattiset opinnot:  
Hyvinvoinnin ulottuvuuksia  

(Opiskelija valitsee yhden opintojakson alakohdista A, B ja C, lisäksi vapaavalintaisesti 
kolme opintojaksoa kohdista A–F). Yhteensä 30 op. 
A. Ihmisen sosiaalisuus 
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5524201  Ryhmät ja vuorovaikutus 5 op (2. vuosi) 
5512305  Minuus ja elämänkulku 5 op (2. tai 3. vuosi) 
B. Kasvu ja osallistuminen yhteiskunnassa 
5524202  Osallisuus ja kansalaisuus 5 op (2. vuosi) 
5524203  Kasvu ja kasvatus yhteiskunnassa 5 op (2. vuosi) 
C. Hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet yhteiskunnassa 
5524206  Hyvinvointia mahdollistavat ja estävät rakenteet 5 op (1. tai 2. vuosi) 
5514231  Yhteiskunnan etniset ja kulttuuriset suhteet 5 op (1. tai 2. vuosi) 
D. Työelämä ja terveys 
5524204  Työelämä, organisaatiot ja hyvinvointi 5 op (2. tai 3. vuosi) 
5524205  Sosiaalitieteellinen terveystutkimus 5 op (2. vuosi) 
E. Erityiskysymyksiä 
Vaihtuvat ajankohtaiset teemat, vierailuluentosarjat ym. 
5514245  Valta ja hallinta 5 op (3.vuosi) 
Kohdassa E voi hyödyntää myös toisen kampuksen temaattisia aineopintotasoisia opintojaksoja 
sekä soveltuvia filosofian opintoja.   
F. Harjoittelu / vapaaehtoistyö 

5524208 Valinnainen harjoittelu tai vapaaehtoistoiminta 5 op 

 
Muut mahdolliset temaattiset opintojaksot ilmoitetaan opetusohjelmassa. 
 
Tutkimusmenetelmät (10 op) 
Kaikille pakolliset opintojaksot: 
5010103K  Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op 

(2. vuosi) 
5524003  Sosiaalitieteiden laadullisten menetelmien harjoituskurssi 2 op (2. vuosi) 
Vaihtoehtoiset opintojaksot: 
5010102K  Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op 

(2.vuosi) SEKÄ 

5524002  Sosiaalitieteiden tilastollisten menetelmien harjoituskurssi 2 op (2. vuosi) 
 
Sosiaalitieteellinen ajattelu (10 op): 
5524214  Sosiaalitieteiden klassikot 5 op (2. vuosi) 
 
Opiskelija valitsee yhden seuraavista: 
5511301  Sosiaalipedagogiikan teoriat 5 op (3. vuosi) 
5512303  Sosiaalipsykologian teoriat 5 op (3. vuosi) 
5524210  Sosiologian teoriat 5 op (3. vuosi) 
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Kandidaattiseminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (3.vuosi) 
Kandidaattiseminaarit järjestetään pääaineittain sosiaalipedagogiikassa, sosiaalipsyko-
logiassa ja sosiologiassa. Opiskelija osallistuu kandidaatintutkintonsa pääaineen kandi-
daattiseminaariin. Pääaineen valinnasta ilmoitetaan yhteiskuntatieteiden laitoksen si-
vuilta löytyvällä lomakkeella. Pääaineen valitsemiseen liittyvistä käytännöistä saa tar-
kempaa tietoa sosiaalitieteiden amanuenssilta. 
 
5511310  Sosiaalipedagogiikan kandidaattiseminaari, kandidaatintutkielma ja kyp-

syysnäyte 10 op  
TAI 
5512310  Sosiaalipsykologian kandidaattiseminaari, kandidaatintutkielma ja kyp-

syysnäyte 10 op 
TAI 
5514255K  Sosiologian kandidaattiseminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 

op  
 
Kieli- ja viestintäopinnot 11 op (1.−2. vuosi) 
Kieli- ja viestintäopintojen sekä muiden kaikille yhteisten opintojen tavoitteina on antaa 
opiskelijalle yleisvalmiuksia ja perustietoa opiskelusta sekä kehittää opiskelijan kielitai-
toa.  
Suomen kieli ja viestintä 4 op 

8011975 Puheviestintää yhteiskuntatieteiden opiskelijoille 2op (2. vuosi)  

8011951  Kirjoitusviestintää yhteiskuntatieteiden opiskelijoille 2op (3. vuosi) 
Toinen kotimainen kieli: ruotsi 3 op 

8012951  Ruotsia sosiaalitieteiden opiskelijoille 3 op (1. vuosi)   

Vieras kieli: englanti 4 op 

8013951  English Academic Reading Skills for Social Sciences 2 op (2. vuosi) 
8013952  English Academic and Professional Communication for Social Sciences 2 op 

(1. vuosi)  

 
Muut opinnot 24 op (1.−3. vuosi) 
5524006  Henkilökohtainen opintojen suunnittelu, sosiaalitieteet 1 op (1. vuosi) 
1131000  Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op (1. vuosi)    

5111414  Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op (1. vuosi)  

5010101K  Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op (2. vuosi)  

5524001  Sosiaalitieteellisen tutkimuksen lukeminen 2 op (2. vuosi)   

5524005  Johdatus sosiaalitieteelliseen kirjoittamiseen 5 op  (2. vuosi)  
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8020060  Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku 1 op (2.−3. vuosi) 
5524007  Työelämäopinnot sosiaalitieteilijöille 2 op (3. vuosi) 
 Filosofian opintoja 4 op 

 
Sivuaineopinnot ((1.−3. vuosi) 
Opiskelija voi valita sivuaineet vapaasti oman kiinnostuksensa pohjalta. Sivuaineista 
suoritetaan joko kaksi vähintään 25 opintopisteen kokonaisuutta (= kaksi perusopinto-
kokonaisuutta) tai yksi vähintään 60 opintopisteen kokonaisuus (= yksi aineopintokoko-
naisuus, ml. perusopinnot). Lisäksi tehdään muita sivuaineopintoja niin, että yhteiskun-
tatieteiden kandidaatin tutkintoon vaadittava 180 op täyttyy (jos 180 op ei täyty maini-
tuista kokonaisuuksista). Sivuaineena voi olla mikä tahansa Itä-Suomen yliopiston 
(paitsi sosiologia, sosiaalipsykologia ja sosiaalipedagogiikka opetussuunnitelmissa ole-
vien päällekkäisyyksien vuoksi) tai muun yliopiston oppiaine. HUOM. Kaikki Itä-Suo-
men yliopiston oppiaineet eivät tarjoa vapaata sivuaineopinto-oikeutta. 
 

6.9 YHTEISKUNTATIETEIDEN LAITOKSEN TARJOAMAT SIVUAINEET 

6.9.1 Sosiaalitieteet sivuaineena 

 
Sosiaalitieteet sivuaineena rakentuu sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian ja sosio-
logian tieteenalaopinnoista. Sosiaalitieteiden sivuaineopinnoissa painottuu erityisesti 
tieto hyvinvoinnin yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista osatekijöistä ja nii-
den suhteista. Opetus järjestetään Kuopion kampuksella.  
 
HUOM! Sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian ja sosiologian pääaineopiskelijat ei-
vät voi ottaa kokonaisuuksia tutkintoonsa. Lisätietoja antaa amanuenssi Anna-Maija 
Pyykönen (anna-maija.pyykonen@uef.fi).  
 
5524150  Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op  
5511101  Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op   
5512101  Sosiaalipsykologian perusteet 5 op 

5524101  Sosiologian perusteet 5 op   
5524151  Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin, sivuaineopiskelijat 5 op 

5524154  Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä, sivuaineopiskelijat 5 op   
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5524250  Sosiaalitieteiden aineopinnot (sivuaine) 35 op 

Kaikille pakollinen opintojakso: 
5524214  Sosiaalitieteiden klassikot 5 op 

 
Temaattiset opinnot:  
Hyvinvoinnin ulottuvuuksia (yksi opintojakso kustakin alakohdasta A, B, C, lisäksi va-
paavalintaisesti kolme opintojaksoa kohdista A–E) Yhteensä 30 op.  
A. Ihmisen sosiaalisuus  
5524251 Ryhmät ja vuorovaikutus, sivuaineopiskelijat 5 op 

5512252  Minuus ja elämänkulku, sivuaineopiskelijat 5 op 

B. Ihminen yhteiskunnassa 

5524202  Osallisuus, kansalaisuus ja osallistuminen 5 op 

5524203  Kasvu ja kasvatus yhteiskunnassa 5 op 

C. Hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet yhteiskunnassa 

5524206  Hyvinvointia mahdollistavat ja estävät rakenteet 5 op  
5514231  Yhteiskunnan etniset ja kulttuuriset suhteet 5 op 

D. Työelämä ja terveys 

5524204  Työelämä, organisaatiot ja hyvinvointi 5 op  
5524205  Sosiaalitieteellinen terveystutkimus 5 op 

E. Erityiskysymyksiä 

Vaihtuvat ajankohtaiset teemat, vierailuluentosarjat ym. 
5514245  Valta ja hallinta 5 op 

Muut mahdolliset temaattiset opintojaksot ilmoitetaan opetusohjelmassa. 
Huom! Tähän voi hyödyntää myös toisen kampuksen temaattisia aineopintotasoisia 
opintojaksoja. 

6.9.2 Filosofia  
Filosofia on sopiva sivuaine kaikille oman tieteenalansa perustavista käsitteellisistä, me-
todologisista ja tasa-arvo-ongelmista kiinnostuneille. Erityisesti jatko-opintoja ajatellen 
filosofian opinnot antavat hyödyllisiä ajattelutaitoja ja –tekniikoita, joita voi soveltaa pe-
rinteisen filosofian alueen ulkopuolle. Filosofian kursseja voivat suorittaa kaikki perus- 
ja jatkotutkinto-opiskelijat rajoituksetta. Filosofian perusopinnot ovat laajuudeltaan 30 
op ja aineopinnot 40 op. 
 
Yleistä filosofian opiskelusta 

Filosofian perus- ja aineopintoja suoritetaan osallistumalla luento-opetukseen, tentti-
mällä kirjallisuutta sekä kirjoittamalla esseitä. 
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Filosofiassa luento- ja kirjatentit suoritetaan pääsääntöisesti samalla kertaa. Tämä tarkoit-
taa käytännössä sitä, että opiskelija käy luennolla, mutta luentojen päätyttyä ei välttä-
mättä järjestetä erillistä luentotenttiä. Tiettyihin "yleissivistäviin" kursseihin - kuten etiik-
kaan, yhteiskuntafilosofiaan ja tieteenfilosofiaan - liittyy jatkossakin erilliset luentokuu-
lustelut, jotka on tarkoitettu niille muiden oppiaineiden opiskelijoille, jotka suorittavat 
pelkät luennot.  
 
Filosofian perus- ja aineopintojen kirjatentit suoritetaan sähköisessä tenttijärjestelmässä 
Joensuun tai Kuopion. 
Opintojaksojen kuvaukset ilmoitetaan Web 

Oodissa. Vastuuhenkilöt, opetukset aikataulut ja tentit ilmoitetaan WebOodissa. 
 
Filosofian opintokokonaisuudet ja opintoneuvonta: amanuenssi Minna Paronen. 
 
Filosofian perusopinnot 30 op (5313100)/Basic Studies in Philosophy 

Filosofian perusopinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista ja niihin liittyvistä va-
paaehtoisista luennoista ja kirjatenteistä. Opintojaksojen tarkat sisällöt löytyvät WebOo-
dista. 
5313110 Filosofian perusteet 6 op 

 5313111 Johdatus filosofiaan, luennot 2 op 

 5313115 Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2 op 

5313120 Käytännöllisen filosofian perusteet 8 op  
 5313121 Yhteiskuntafilosofia, luennot 2 op 

 5313118 Yhteiskuntafilosofia, kirjatentti 2 op 

 5313122 Etiikka 1, luennot 2 op 

 5313116 Etiikka 1, kirjatentti 2 op 

5313150 Tieteenfilosofian perusteet 4 op  
 5313131 Tieteenfilosofia 1, luennot 2 op 

 5313117 Tieteenfilosofia 1, kirjatentti 2 op 

5313160 Filosofian menetelmät 6 op 

5313170 Metafysiikka 6 op  

 
Filosofian aineopinnot 40 op (5313201)/Subject Studies in Philosophy 

Filosofian sivuaineopiskelijan filosofian aineopinnot koostuvat kahdeksasta valinnaisesta opin-
tojaksosta (yht. 40 op).  
Opintojaksoihin voi sisältyä luentoja. Opintojaksojen tarkat sisällöt löytyvät WebOodista. 
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Valinnaiset opintojaksot 

5313211 Etiikka2, 5 op 

5313262 Soveltava etiikka 5 op 

5313221 Yhteiskuntatieteiden filosofia 5 op 

5313222 Poliittinen filosofia 5 op 

 5313223 Poliittinen filosofia, luennot 2 op 

5313242 Ympäristöfilosofia 5 op 

5313243 Eläinfilosofia 5 op 

5311922 Oikeusfilosofia 5 op 

5313251 Tieteenfilosofia 2, 5 op 

5313281 Filosofian historia 5 op 

5313282 Filosofian klassikko 5 op 

5313283 Filosofinen ihmistutkimus 5 op 

5311937 Hyvinvoinnin filosofia 5 op 

 5313237 Hyvinvoinnin filosofia, luennot 2 op 

Opiskelija voi myös ehdottaa omia hyvin perusteltuja ja yksityiskohtaisia esityksiään va-
linnaisten opintojaksojen kirjatenttien sisällöksi.  

6.9.3 Sosiaalipedagogiikka  
Sosiaalipedagogiikka sijoittuu tieteenalana kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden välimaas-
toon. Se tarkastelee kasvun ja kasvatuksen yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia kytkentöjä ja 
tuo pedagogista näkökulmaa sosiaaliseen työhön. Sosiaalipedagogiikan tutkimuskenttää 
ovat esimerkiksi kansalaisuuteen, kansalaisyhteiskunnan toimintaan, yhteisöihin ja yh-
teisöllisyyden tukemiseen sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen, syrjimiseen ja syrjäy-
tymiseen liittyvät kysymykset. 
Sosiaalipedagogiikkaa voi opiskella Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitok-
sella pitkänä sivuaineena eli siitä voi suorittaa perus- ja aineopinnot, yhteensä 60 op. 
Opiskelija voi suorittaa sosiaalipedagogiikan opetustarjonnasta myös yksittäisiä opinto-
jaksoja. Opetus tapahtuu Kuopion kampuksella, mutta perusopinnot on suunniteltu niin, 
että niitä voi osin suorittaa myös etäopiskelijana.  
Sosiaalipedagogiikka sopii esimerkiksi täydentämään kasvatustieteiden ja sosiaalityön 
opiskelijoiden oman pääaineen näkökulmia ammatillisuuden kehittymisessä tai tuo-
maan yhteiskunta- ja humanististen tieteiden opiskelijoille näkökulmia ihmisenä olemi-
sen ja toimimisen erityiskysymyksiin.  
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HUOM! Sosiaalitieteet, Kuopio tai Yhteiskuntatieteet Kuopio hakukohteessa aloittaneet 
eivät voi tehdä sivuaineeksi sosiaalipedagogiikan perus- ja/tai aineopintokokonaisuutta, 
rakenteissa olevien päällekkäisyyksien vuoksi!   
 
Sosiaalipedagogiikan sivuaineopinnot 
5511150  Sosiaalipedagogiikan perusopinnot (sivuaine) 25 op 

5511101  Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op 

5511151  Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta 5 op  
5511155  Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka 5 op 

5511154 Sosiaalipedagogiikan traditiot 5 op  
5511152  Sosiaalipedagogiikan käytäntö 5 op 

 
5511250  Sosiaalipedagogiikan aineopinnot (sivuaine) 
5524203  Kasvu ja kasvatus yhteiskunnassa, 5 op 

5524202  Osallisuus ja kansalaisuus, 5 op 

5511301 Sosiaalipedagogiikan teoriat 5 op 

5524214 Sosiaalitieteiden klassikot 5 op 

5511514  Luovuus ja toiminnallisuus sosiaalipedagogisessa työssä 5 op 

5511254  Sosiaalipedagogiikan aineopintoseminaari, 10 op 

6.9.4 Sosiaalipsykologia  
 
Sosiaalipsykologia tarkastelee ihmisten toiminnan, ajattelutapojen, tunteiden ja identi-
teetin muodostumista suhteessa sosiaalisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan samoin kuin ih-
misten väliseen vuorovaikutukseen ja ryhmäprosesseihin liittyviä ilmiöitä. Itä-Suomen 
yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen tutkimuspainotusten mukaisesti erityisenä 
kiinnostuksen kohteena ovat hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät kysymykset. Sosiaali-
psykologiaa voi opiskella Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella pitkänä 
sivuaineena eli siitä voi suorittaa perus- ja aineopinnot, yhteensä 60 op. Opetus järjeste-
tään Kuopion kampuksella.  
 
HUOM! Sosiaalitieteet, Kuopio hakukohteessa aloittaneet eivät voi tehdä sivuaineeksi 
sosiaalipsykologian perus- ja/tai aineopintoja, rakenteissa olevien päällekkäisyyksien 
vuoksi!   
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5512150 Sosiaalipsykologian perusopinnot (sivuaine) 25 op  
5512101  Sosiaalipsykologian perusteet 5 op  
5524151  Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin 5 op  
5524251  Ryhmät ja vuorovaikutus, sivuaineopiskelijat 5 op  
5512252  Minuus ja elämänkulku, sivuaineopiskelijat 5 op  
5524154  Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä, sivuaineopiskelijat 5 op  
 

5512250 Sosiaalipsykologian aineopinnot (sivuaine) 35 op 

Kaikille pakolliset opintojaksot: 
5524204  Työelämä, organisaatiot ja hyvinvointi 5 op 

5524205  Sosiaalitieteellinen terveystutkimus 5 op  
5524214  Sosiaalitieteiden klassikot 5 op 

5512303  Sosiaalipsykologian teoriat 5 op 

5524231 Yhteiskunnan etniset ja kulttuuriset suhteet 5 op 

Valinnaiset opintojaksot:  
Opiskelija valitsee 10 op seuraavista: 
5512517  Ohjauksen ja neuvonnan teoria 5 op  
5512538  Monikulttuurisuuden sosiaalipsykologia 5 op  
5512518  Terveyden sosiaalipsykologia 5 op  
5512532  Mielenterveyden sosiaalipsykologia 5 op  
5512534  Sosiaaliset konfliktit 5 op 

5512521  Sosiaalipsykologisen identiteettitutkimuksen kysymyksiä 5 op  
5512509  Toiminta, vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet 5 op  
5512524  Tunteiden, kehollisuuden ja hyvinvoinnin teoriat 5 op 

5512522  Narratiivinen sosiaalipsykologia 5 op 

6.8.5 Sosiaalityö 

 
Sosiaalityön perus- ja aineopintoja voi opiskella vapaasti sivuaineena. Nämä opinnot ei-
vät tuota sosiaalityön ammatillista pätevyyttä. 1.3.2016 tuli voimaan laki sosiaalialan am-
mattihenkilöistä (L817/2015). Lain tarkemmasta sisällöstä näet täältä: http://www.fin-
lex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150817.   

 
Lain (817/2015) mukaan oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia Suomessa suori-
tetun koulutuksen perusteella: ”Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää 
hakemuksesta oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammatti-

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150817
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150817
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henkilönä henkilölle, joka on suorittanut Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon, jo-
hon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yli-
opistolliset opinnot sosiaalityössä.” (7§) Sosiaalityön ammatillisen pätevyyden tuottaviin 
opintoihin pääsy on rajoitettua ja se tapahtuu hakemalla sosiaalityön pääaineopiskeli-
jaksi. Sosiaalityön syventäviä opintoja voivat suorittaa vain sosiaalityön pääaineopiske-
lijat. Opetus järjestetään Kuopion kampuksella. Listätietoja antaa amanuenssi.  
 
Sosiaalityön perusopinnot sivuaineopiskelijoille ovat saman sisältöiset pääaineopiskeli-
joiden perusopintojen kanssa. Sosiaalityön aineopinnot on mahdollista tehdä 35 op:n laa-
juisena seuraavasti: 
 
5513100 Sosiaalityön perusopinnot  
(samansisältöiset pääaineopiskelijoiden perusopintojen kanssa) 
5513106  Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op 

5513107  Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op 

5513105  Sosiaalityön käytäntö 1: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op 

5513109  Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op 

5513108  Tutkiva sosiaalityö 5 op  
 
5513350 Sosiaalityön aineopinnot, sivuaineopiskelija 

5513312  Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina 5 op 

5513302  Sosiaalityön käytäntö 2: Vuorovaikutteisen sosiaalityön prosessit 10 op 

5513315  Sosiaalinen kuntoutus elämänkaaren eri vaiheissa 5 op 

5513304  Sosiaalioikeus sosiaalityössä 5 op 

5513306  Sosiaalityön käytännön työmenetelmät 5 op 

5513314  Sosiaalityön etiikka 5 op 

6.9.6 Sosiologia  
 
Sosiologiaa voi vapaasti opiskella sivuaineena. Yhteiskuntatieteet, Joensuu hakukoh-
teessa tai yhteiskuntatieteet, Kuopio/sosiaalitieteet, Kuopio -hakukohteessa aloittaneet 
opiskelijat eivät voi tehdä sivuaineeksi sosiologian perus- ja/tai aineopintokokonaisuuk-
sia opetussuunnitelmissa olevien päällekkäisyyksien vuoksi.  
 
Jos sosiologiaa sivuaineena opiskeleva haluaa aineopintojen jälkeen vaihtaa pääaineeksi 
sosiologian, hänen tulee olla yhteydessä sosiologian oppiaineeseen sosiologian aineopin-
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tojen täydentämisestä. Alla esitellään sivuaineopiskelijoiden perusopintojen sekä aine-
opintojen rakenne. Katso tarkemmat opintojaksokuvaukset ja opintojaksojen vastuuhen-
kilöt WebOodista (weboodi.uef.fi). 

 
Sosiologian sivuainekokonaisuuksien rakenne 

 
5514199 Sosiologian perusopinnot (sivuaine) 25 op 

 
JOENSUUN KAMPUKSELLA 

OPISKELEVAT 

 
Kaikille yhteiset opintojaksot 15 op: 
5514101 Sosiologian perusteet 5 op 

5111414 Modernin Suomen rakenne-
muutokset 5 op*** 

5514110 Sosiologian teoriakirjallisuus, si-
vuaineopiskelijat 5 op 

 
Valinnaiset temaattiset opintojaksot 10 
op, opiskelija valitsee kaksi seuraavista: 
5514132 Kriminologia 5 op TAI 5311419 
Oikeussosiologia ja kriminologia 5 op 

5514122 Rasismin tutkimus 5 op TAI 
2320469 Rasismi, antirasismi ja moni-
kulttuurisuus yhteiskunnassa ja kou-
lussa 5 op 

5514123 Suomalainen koulu 5op 

5514124 Tytöstä naiseksi 5op 

5514133 Numerotiedon politiikka 5 op 

Muut mahdolliset temaattiset opintojak-
sot, ilmoitetaan opetusohjelmassa. 

 
KUOPION KAMPUKSELLA 

OPISKELEVAT 

 
Kaikille yhteiset opintojaksot 15 op: 
5524101 Sosiologian perusteet 5 op  
5111414 Modernin Suomen rakennemuu-
tokset 5 op *** 

5514110 Sosiologian teoriakirjallisuus, si-
vuaineopiskelijat 5 op 

 
Valinnaiset temaattiset opintojaksot 10 
op, opiskelija valitsee kaksi seuraavista: 
5514132 Kriminologia 5 op TAI 5311419 
Oikeussosiologia ja kriminologia 5 op 

5514122 Rasismin tutkimus 5 op 

5514123 Suomalainen koulu 5op 

5514124 Tytöstä naiseksi 5op 

Muut mahdolliset temaattiset opintojak-
sot, ilmoitetaan opetusohjelmassa. 

*** Jos opintojakso Modernin Suomen rakennemuutokset kuuluu pääaineen/toisen 
sivuaineen opintoihin, suoritetaan opintojakson tilalla yksi sosiologian perusopinto-
jen temaattinen opintojakso. 
 

5514299 Sosiologian aineopinnot (sivuaine) 35 op 
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JOENSUUN KAMPUKSELLA 

OPISKELEVAT 

 
Kaikille yhteiset opintojaksot: 
5525210 Yhteiskuntatieteiden paradig-
mat, luennot 2 op  
5525211 Yhteiskuntatieteiden paradig-
mat, kirjallisuus 3 op  
5525205 Yhteiskuntatieteiden klassikot 5 
op *** 

5514210 Sosiologian menetelmäkirjalli-
suus, sivuaineopiskelijat 5 op  

5514215 Sosiologian proseminaari 5 op 

 
Valinnaiset temaattiset opintojaksot 15 
op, opiskelija valitsee kolme seuraa-
vista: 
5514223 Kasvatus ja koulutus yhteiskun-
nassa 5 op  
5514231 Yhteiskunnan etniset ja kulttuu-
riset suhteet 5 op 

5514263 Jälkimoderni yhteiskunta ja sen 
rajankäynnit 5 op 

5514239 Tiede ja teknologia yhteiskun-
nassa 5 op 

55515221 Työelämä murroksessa 5 op 
TAI 5515263 Työelämä murroksessa, kir-
jallisuus 5 op  
5514229 Uskonnon sosiologia 5 op 

5514245 Valta ja hallinta 5 op  
Muut mahdolliset temaattiset opintojak-
sot, ilmoitetaan opetusohjelmassa. 

 
KUOPION KAMPUKSELLA 

OPISKELEVAT 

 
Kaikille yhteiset opintojaksot: 
5524210 Sosiologian teoriat 5 op   

5524214 Sosiaalitieteiden klassikot 5 
op*** 

5514210 Sosiologian menetelmäkirjalli-
suus, sivuaineopiskelijat 5 op  

5514215 Sosiologian proseminaari 5 op 
(Kuopiossa proseminaari tehdään opinto-
jakson 5514225K Sosiologian kandidaattise-
minaari ja kandidaatin tutkielma yhtey-
dessä) 
 
Valinnaiset temaattiset opintojaksot 15 
op, opiskelija valitsee kolme seuraavista: 
5514231 Yhteiskunnan etniset ja kulttuuri-
set suhteet 5 op  
5514239 Tiede ja teknologia yhteiskun-
nassa 5 op 

5515263 Työelämä murroksessa, kirjalli-
suus 5op 

5514229 Uskonnon sosiologia 5 op 

5514245 Valta ja hallinta 5 op  
Muut mahdolliset temaattiset opintojak-
sot, ilmoitetaan opetusohjelmassa. 

**** Jos 5525205 Yhteiskuntatieteiden klassikot 5 op tai 5524214 Sosiaalitieteiden klassikot 5 
op kuuluu pääaineen/toisen sivuaineen opintoihin, suoritetaan klassikoiden tilalla yksi 
sosiologian aineopintojen valinnainen temaattinen opintojakso. 
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6.9.7  Yhteiskuntapolitiikka  
 
Yhteiskuntapolitiikkaa voi opiskella vapaasti sivuaineena. Yhteiskuntatieteet, Joensuu 
hakukohteessa aloittaneet opiskelijat eivät voi tehdä sivuaineeksi yhteiskuntapolitiikan 
perus- ja/tai aineopintokokonaisuuksia opetussuunnitelmissa olevien päällekkäisyyk-
sien vuoksi. Jos yhteiskuntapolitiikkaa sivuaineenaan opiskeleva haluaa vaihtaa aine-
opintojen jälkeen yhteiskuntapolitiikan pääaineekseen, hänen tulee olla yhteydessä yh-
teiskuntapolitiikan oppiaineeseen aineopintojen täydentämiseksi. 
 
Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja opintojaksojen vastuuhenkilöt WebOodista 
(https://weboodi.uef.fi/weboodi)  
 
5515100 Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op  
Huom. Osa kontaktiopetusta sisältävistä opintojaksoista järjestetään Joensuussa, osa 
Kuopiossa. Kirjatenttejä/esseitä voi tehdä molemmilla kampuksilla. 
 
Joensuun kampuksella suoritettavat opintojaksot: 
Kaikille yhteiset opinnot  
5515101    Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op 
5111414    Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op*** 
5515224  Tasa-arvopolitiikka 5 op 
Lisäksi 10 op perus- ja/tai aineopintojen seuraavista valinnaisista opintojaksoista 
5515211  Hoivan käytännöt 5 op tai 5515264 Hoivan käytännöt, kirjallisuus 5 op 
5515213    Muuttoliike ja rajankäynti 5 op 
5515106    Perhetutkimus 5 op 
5515102    Sosiaaliturvapolitiikka 5 op 
5515105    Talouspolitiikka 5 op 
5515221  Työelämä murroksessa 5 op tai 5515263 Työelämä murroksessa, kirjallisuus 

5 op  
5515107  Työpolitiikka 5 op 
Tai jokin muu erikseen sovittava opintojakso 
 
Kuopion kampuksella suoritettavat opintojaksot: 
Kaikille yhteiset opinnot  
5515101    Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op  
5111414    Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op*** 
5515224  Tasa-arvopolitiikka 5 op 
  

https://weboodi.uef.fi/weboodi
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Lisäksi 10 op perus- ja/tai aineopintojen seuraavista valinnaisista opintojaksoista 
5515264  Hoivan käytännöt, kirjallisuus 5 op 
5515153    Hyvinvointipolitiikka 5 op 
5515222    Perhetutkimus 5 op  
5515154  Sosiaaliset ongelmat 5 op 
5515102    Sosiaaliturvapolitiikka 5 op 
5515105  Talouspolitiikka 5 op 
5515263  Työelämä murroksessa, kirjallisuus 5 op 
5515155  Työvoimapolitiikka 5 op 
Tai jokin muu erikseen sovittava opintojakso 
*** Jos Modernin Suomen rakennemuutokset on suoritettu muuhun oppiaineeseen, suo-
ritetaan tilalle perus- tai aineopintojen valinnainen opintojakso 

 
5515280 Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot (sivuaineopiskelijat) 35 op  
Huom. Osa kontaktiopetusta sisältävistä opintojaksoista järjestetään vain Joensuussa, osa 
vain Kuopiossa. Kirjatenttejä esseitä voi tehdä molemmilla kampuksilla. 
 
Joensuun kampuksella suoritettavat: 
5525210  Yhteiskuntatieteiden paradigmat, luennot 2 op  
5525211  Yhteiskuntatieteiden paradigmat, kirjallisuus 3 op 
5525205  Yhteiskuntatieteiden klassikot 5 op**** 
5515205    Yhteiskuntapolitiikan kandidaattiseminaari, kandidaatintutkielma ja kyp-

syysnäyte 10 op 
5515107  Työpolitiikka 5 op  
Lisäksi 10 op perus- ja/tai aineopintojen seuraavista valinnaisista opintojaksoista, joita ei ole käy-
tetty yhteiskuntapolitiikan perusopintokokonaisuuteen 
5515211  Hoivan käytännöt 5 op tai 5515264 Hoivan käytännöt, kirjallisuus 5 op 
5515213    Muuttoliike ja rajankäynti 5 op 
5515222    Perhetutkimus 5 op 
5515102    Sosiaaliturvapolitiikka 5 op 
5515105  Talouspolitiikka 5 op 
5515221  Työelämä murroksessa 5 op tai 5515263 Työelämä murroksessa, kirjallisuus 

5 op  
5515107  Työpolitiikka 5 op 
Tai jokin muu erikseen sovittava opintojakso 
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Kuopion kampuksella suoritettavat:  
5515225  Empiirisen sosiaalitutkimuksen lukupiiri 2 op 
5525211  Yhteiskuntatieteiden paradigmat, kirjallisuus 3 op 
5524214  Sosiaalitieteiden klassikot 5 op **** 
5515205    Yhteiskuntapolitiikan kandidaattiseminaari, kandidaatintutkielma ja kyp-

syysnäyte 10 op 
5515155  Työvoimapolitiikka 5 op 
 
Lisäksi 10 op perus- ja/tai aineopintojen seuraavista valinnaisista opintojaksoista, joita ei ole käy-
tetty yhteiskuntapolitiikan perusopintokokonaisuuteen 
5515264  Hoivan käytännöt, kirjallisuus 5 op 
5515153    Hyvinvointipolitiikka 5 op 
5515222    Perhetutkimus 5 op  
5515154  Sosiaaliset ongelmat 5 op 
5515102    Sosiaaliturvapolitiikka 5 op 
5515105  Talouspolitiikka 5 op 
5515263  Työelämä murroksessa, kirjallisuus 5 op 
5515155  Työvoimapolitiikka 5 op 
Tai jokin muu erikseen sovittava opintojakso 
  
**** Jos Yhteiskuntatieteiden klassikot tai Sosiaalitieteiden klassikot on suoritettu muu-

hun oppiaineeseen, suoritetaan tilalle perus- tai aineopintojen valinnainen opinto-
jakso 

6.9.8 Nuorisotutkimus 

 
Nuorisotutkimuksen sivuaineopinnot 
Nuorisotutkimuksen perusopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelija tun-
nistaa erilaisia nuoruuden tulkintaperspektiivejä ja tietää nuoruuden olevan itsessään 
tärkeä elämänvaihe ja yhteiskunnallinen suhde. Opiskelija on saanut monitieteisen sekä 
teoreettisen että empiiristen tutkimusten avaaman yleiskuvan nuorten konkreettisista 
elämänolosuhteista, oppinut kiinnittämään huomiota nuorten omiin kokemuksiin nuo-
ruudesta ja nuorena ihmisenä olemisesta sekä uudelleenarvioinut nuorten ja muiden su-
kupolvien välisiä suhteita sekä nuorten keskinäisten ryhmäjäsenyyksien dynamiikkaa.  
 
Nuorisotutkimuksen perusopintokokonaisuus on Joensuun kampuksella suoritettava 
opintokokonaisuus. 
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HUOM! Nuorisotutkimuksen opintoja voi suorittaa vain kevätlukukauden 2019 lop-
puun saakka. Lukuvuoden 2019-2020 alusta alkaen nuorisotutkimuksen opintoja ei 
voi suorittaa. 
 
Lisätietoja Joensuun kampuksella antavat: Päivi Armila (paivi.armila@uef.fi) ja Mari 
Käyhkö (mari.kayhko@uef.fi) 
 
Kokonaisuusmerkintäpyynnöt: Minna Paronen (minna.paronen@uef.fi) 
 
5519500 Nuorisotutkimuksen perusopinnot 25 op 
5519501  Nuorisotutkimuksen perusteet 4 op 
5519502  Nuoruuden oppimisympäristöt 4 op 

5514701 Nuoriso yhteiskunnassa 4 op 
5514123 Suomalainen koulu 5 op 
5514124 Tytöstä naiseksi 5 op 
2230803 Psyykkinen kehitys nuoruusiässä 3 op 
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7 Opinto-oikeudet 
7.1 TIEDEKUNNASSA SUORITETTAVAT TUTKINNOT JA 

KAMPUSTEN VÄLINEN SIIRTYMINEN 
 
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa voi suorittaa hallintotieteiden, 
humanististen tieteiden, kauppatieteiden, luonnontieteiden, terveystieteiden ja yhteis-
kuntatieteiden kandidaatin sekä oikeusnotaarin tutkinnot, ja lisäksi filosofian, hallinto-
tieteiden, kauppatieteiden, oikeustieteen, terveystieteiden ja yhteiskuntatieteiden mais-
terin tutkinnot. Eri pääaineiden tutkintonimikkeet käyvät ilmi laitosten opetussuunnitel-
mista (luvuista 2-6). 
 
Kahdella kampuksella toimivia pääaineita ovat kauppatieteet ja sosiologia. Sosiologian 
opiskelija, joka on saanut opinto-oikeutensa ennen 1.8.2011 voi vaihtaa opiskelukampus-
taan ilmoittamalla siitä yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisöstä löytyvällä lomak-
keella opintopalveluihin. 
 
Kauppatieteellisen koulutusalan sisällä päävalinnassa valitut opiskelijat voivat vaihtaa 
kampusta kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen (yliopiston hal-
lituksen päätös 25.2.2009). Suuntautumisen ja kampuksen vaihto on osa opiskelijavalin-
taa. Maisterin tutkintoon vaadittavien valmiuksien saavuttamiseksi voidaan uuteen 
suuntautumisvaihtoehtoon siirretylle opiskelijalle määritellä täydentäviä opintoja.  

7.2 OPINTO-OIKEUDEN MUUTTAMINEN JA OPINTOJEN 
SUORITTAMINEN VALMISTUMISEN JÄLKEEN 

 

Siirto suorittamaan pelkkää maisterin tutkintoa  

Opiskelija, joka on valittu suorittamaan sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa, voi-
daan siirtää suorittamaan ainoastaan maisterin tutkintoa (maisteriopintoja), jos hänellä 
on soveltuva aiempi yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto sekä muita opintoja siten, 
että hänellä on täydentävät opinnot (enintään 60 op) huomioiden valmiudet maiste-
riopintojen suorittamiseen. Täydentävät opinnot eivät sisälly maisterin tutkintoon. So-
veltuvaksi katsottavat tutkinnot on määritelty laitosten opetussuunnitelmissa. 
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Hammaslääketiedettä ja lääketiedettä opiskelevat ovat kelpoisia siirtymään pelkästään 
maisterin tutkintoon, kun he ovat saaneet hammaslääketieteen tai lääketieteen kandidaa-
tin arvon ja suorittaneet vähintään 60 opintopistettä pääaineen tai vastaavan kokonaisuu-
den opintoja. 
 
Opinto-oikeuden siirtoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella tai yliopiston hakulo-
makkeella, joka löytyy Kamusta > Opiskelijan käsikirja (kamu.uef.fi). Lisätietoja antavat 
tiedekunnan koulutuspäällikkö ja opintokoordinaattori. 
 

Erilliset opinnot tutkinnon suorittamisen jälkeen 

Opiskelijalla on valmistuttuaan oikeus suorittaa opintoja sen lukukauden loppuun asti, 
jonka aikana hän on valmistunut (tutkintosääntö 15 §). 

7.3 TUTKINTOJEN TAVOITTEELLISET SUORITUSAJAT JA LISÄAJAN 
HAKEMINEN 

 
Korkeakoulututkintojen tavoitteellisista suorittamisajoista ja opiskeluoikeudesta sääde-
tään yliopistolain (558/2009) 40 ja 41 §:ssä. Tutkinnoille säädetyt tavoiteajat koskevat 
opiskelijoita, jotka ovat valittu tutkinto-opiskelijoiksi 1.8.2005 tai sen jälkeen. Tavoiteajat ei-
vät koske niitä opiskelijoita, jotka ovat siirtyneet vanhan tutkintoasetuksen mukaisesta 
tutkintorakenteesta uuden tutkintoasetuksen mukaiseen tutkintoon. 
 
Kandidaatin tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kolme lukuvuotta. Maisterin tut-
kinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kaksi lukuvuotta. Sekä alempaa että ylempää kor-
keakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot vii-
meistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pidem-
mässä ajassa. Opiskelijoilla, jotka on valittu suorittamaan sekä alemman että ylemmän 
korkeakoulututkinnon, on oikeus suorittaa tutkinnot yhteensä seitsemässä lukuvuodessa.  

 
Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suo-
rittaa tutkinto viimeistään yhtä vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä 
ajassa eli yhteensä neljässä lukuvuodessa. Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiske-
lemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen 
tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa eli neljässä lukuvuodessa.  
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Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluk-
sen tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittamisesta, taikka äitiys-, isyys- tai vanhem-
painvapaan pitämisestä. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa muuta enintään kahden 
lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. 
Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opis-
kelija vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa.  
 
Mikäli opinnot viivästyvät muista kuin edellä mainituista syistä, yliopisto voi hakemuk-
sesta myöntää lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Hakemuksessa opiskelijan tulee 
esittää tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojen loppuun saatta-
miseksi. Suunnitelmassa yksilöidään suoritettavat opinnot ja aikataulu tutkinnon lop-
puun saattamiselle. Suunnitelman tekoon voi pyytää apua oman pääaineen opettajilta ja 
amanuenssilta. Lisäajan hakemisesta tarkempia ohjeita saa Kamusta. Lisäaikaa tutkinnon 
suorittamiseen haetaan sähköisellä lomakkeella, joka on UEF-asiointipalvelussa (asi-
ointi.uef.fi) Opiskelijan palvelut –osiossa.  
 
Lisäaikaa myönnetään, jos opiskelijalla on mahdollisuus saattaa opintonsa loppuun kohtuul-
lisessa ajassa. Lisäajan myöntämisessä otetaan huomioon opiskelijan voimassa olevien ja 
puuttuvien opintosuoritustensa määrä ja laajuus sekä aikaisemmat päätökset lisäajan 
myöntämisestä. Lisäajan myöntämistä puoltaa opiskeluaikaan ajoittuva sairaus tai muu 
opiskelijasta riippumaton vaikea elämäntilanne, yhteiskunnallinen aktiivisuus, kansain-
väliseen opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon osallistuminen sekä systemaattinen huippu-
urheilu. Lisäajan myöntämisessä otetaan huomioon myös lakiin perustuvat, tutkinnon 
suoritusaikaa kuluttamattomat poissaolot (äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa sekä va-
paaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittaminen). 
 

7.4 JOO-OPINNOT 
 
Valtakunnallisen JOO-sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamis-
oikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa 
tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa. Hakuaika Itä-
Suomen yliopiston puoltokäsittelyä varten päättyy vuosittain 31.3. ja 30.9. Opiskelijan 
täytyy itse ottaa selvää kohdeyliopiston hakuajoista. JOO-opinto-oikeutta ei myönnetä, 
mikäli haettua ainetta opetetaan kotiyliopistossa.  
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Joustavan opinto-oikeuden valtakunnallinen verkkopalvelu (JOOPAS) löytyy www-
osoitteesta joopas.fi. Kaikki yliopistot eivät käytä sähköistä hakua eivätkä JOOPAS-
palvelua. Jos haet opiskeluoikeutta johonkin näistä alla olevista yliopistoista, sinun tulee 
käyttää paperista hakulomaketta (löytyy JOOPAS-palvelusta) ja ohjeet ko. yliopiston 
www-sivuilta.  

 Jyväskylän yliopisto 

 Lapin yliopisto 

 Oulun yliopisto 

 
Lisätietoja JOO-opinnoista saa tiedekunnasta Tuula Honkaselta (Joensuu) ja Sirkka Tuo-
viselta (Kuopio), etunimi.sukunimi@uef.fi. 
 

7.5 PÄÄAINEEN VALINTA JA VAIHTAMINEN 
 

Pääaineen valinta 

Opiskelija valitaan yleensä suoraan johonkin pääaineeseen suorittamaan tutkintoa. Yh-
teiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa poikkeuksen muodostavat seuraa-
vat hakukohteet: julkisoikeus, kauppatieteet, maantiede ja ympäristöpolitiikka, sosiaali-
tieteet ja yhteiskuntatieteet. Opiskelijat valitaan edellä mainittuun hakukohteeseen ja he 
valitsevat pääaineensa seuraavasti:  
 
Kauppatieteissä kandidaatin tutkintoa suorittavat valitsevat kauppatieteiden maisterin 
tutkinnon suuntautumisvaihtoehdon oman kampuksen tarjonnasta kolmannen opinto-
vuoden kevätlukukaudella tai kun opiskelija on saavuttanut n. 120 opintopistettä. Mikäli 
johonkin suuntautumiseen ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin siihen voidaan ot-
taa, opiskelijoiden valinnan perusteena käytetään ensisijaisesti määrällistä ja tarvittaessa 
laadullista opintomenestystä. 
 
Maantiede ja ympäristöpolitiikka -hakukohteeseen kuuluu kolme pääainetta: Maan-
tiede, yhteiskuntamaantiede ja ympäristöpolitiikka. Hakukohteeseen hyväksytyt valitse-
vat pääaineensa ja samalla tavoitetutkintonsa viimeistään kandidaattityön yhteydessä. 
Jokaisella hakukohteeseen valitulla on oikeus osallistua maantieteen aineenopettajava-
lintaan (kiintiö 10 opiskelijaa). Niille enintään kymmenelle opiskelijalle, jotka pääsevät 
opettajaopintoihin, tulee pääaineeksi maantiede. 
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Julkisoikeudessa kandidaatin tutkintoa suorittava opiskelija valitsee pääaineensa vii-
meistään toisen opiskeluvuoden syksyllä ilmoittamalla sen oikeustieteiden laitoksen 
www-sivuilta löytyvällä lomakkeella opintopalveluihin. Ilmoituksen pääaineesta voi 
tehdä milloin vain ja pääainetta hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon sisällä voi vaih-
taa useastikin. Myös pääaineen muutoksesta ilmoitetaan opintopalveluihin oikeustietei-
den laitoksen www-sivuilta löytyvällä lomakkeella. Pääaineen vaihtaminen hallintotie-
teiden maisterin tutkintoa suorittaessa on mahdollista, jos opiskelijalla on suoritettuna 
hakemansa pääaineen aineopinnot. 
 
Sosiaalitieteisiin valittujen pääaine voi olla sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia tai 
sosiologia. Oppiaineiden kandidaattiseminaarit ja teoriakurssit järjestetään pääaineittain 
ja valitsemalla yhden seminaarin opiskelija valitsee samalla kandidaatin tutkinnon pää-
aineen. Lisäksi opiskelijan tulee ilmoittaa pääainevalinnastaan laitoksen opintoyhteisöstä 
löytyvällä lomakkeella.  
 
Yhteiskuntatieteisiin valittujen pääaine voi olla sosiologia tai yhteiskuntapolitiikka. Op-
piaineiden kandidaattiseminaarit järjestetään pääaineittain ja valitsemalla toisen semi-
naarin opiskelija valitsee samalla kandidaatin tutkinnon pääaineen. Lisäksi opiskelijan 
tulee ilmoittaa pääainevalinnastaan laitoksen opintoyhteisöstä löytyvällä lomakkeella. 
 
Pääaineen vaihtaminen 

Pääaineen vaihtaminen Itä-Suomen yliopistossa koulutusalalta toiselle (esimerkiksi sosio-
logiasta kauppatieteisiin) on mahdollista yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiede-
kunnan lähes kaikissa pääaineissa. Pääaineen vaihto käsitellään opiskelijavalintana ja 
sille on asetettu valintakriteerejä pääaineittain. Hakuajat ja valintakriteerit löytyvät osoit-
teesta haeyliopistoon.fi. 
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8 Opintoja koskevia ohjeita 
8.1 OPISKELUN EETTISET OHJEET 
 
Itä-Suomen yliopiston opetuksessa ja opinnoissa noudatetaan Itä-Suomen yliopiston 
Opetuksen ja opintojen eettisiä ohjeita (Kamu > Opiskelijan käsikirja, kamu.uef.fi). Opin-
toja suorittaessa tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja muita opiskelun eettisiä 
periaatteita. 
 
Hyvän tieteellisen käytännön loukkauksilla tarkoitetaan: 
1) Piittaamattomuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä (esimerkkejä): muiden tutki-

joiden osuuden vähättely, puutteellinen viittaaminen aikaisempiin tutkimustulok-
siin, tulosten ja menetelmien harhaanjohtava raportointi, samojen tulosten kaksois-
julkaisu ja yleisön harhaanjohtaminen. 
 

2) Vilppiä tieteellisessä tutkimustoiminnassa, eli sepittämistä, vääristelyä, luvatonta 
lainaamista (plagiointia) tai anastamista. 
Sepittäminen 

on keksittyjen havaintojen tai tulosten esittäminen tiedeyhteisölle, kun havaintoja 
ei ole tehty tutkimusraportissa kuvatulla tavalla tai menetelmällä tai tekaistuja tu-
loksia esitetään raportissa. 

 
Vääristely 

on alkuperäisten havaintojen tarkoituksellista muokkausta/esittämistä niin, että 
havaintoihin perustuva tulos muuttuu (perusteeton tutkimustulosten muuttami-
nen ja valikointi ja johtopäätösten kannalta olennaisten tulosten esittämättä jättä-
minen).  
 
Luvaton lainaaminen eli plagiointi 
on toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun 
tekstin tai sen osan, kuvallisen ilmaisun tai käännöksen esittämistä omanaan. Pla-
giointia on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi.  
 
Anastaminen 

on toisen henkilön tutkimustuloksen, -idean, -suunnitelman, -havaintojen tai -ai-
neistojen oikeudetonta esittämistä tai käyttämistä omissa nimissä.  
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Internetin käyttö 

Tietoverkon käyttäjille on laadittu oma Netiketti-niminen eettinen säännöstö. Tietover-
kon käyttäjän tulee välttää tekemästä vahinkoa toisille. Tietoverkon käyttäjän tulee lukea 
kriittisesti tietoverkossa olevaa tietoa sekä toimia itse tietoverkonkäyttäjänä huolellisesti 
ja vastuullisesti. Myös tietoverkossa olevaa aineistoa koskevat tekijänoikeudet. Niitä ei 
siis saa luvatta lainata tai kopioida. Tietoverkon käyttöön liittyviä ohjeita löytyy osoit-
teessa internetopas.com/netiketti/ sekä Opiskelijan tietoturvaoppaasta (Tietotekniikka-
palveluiden julkaisema). 
 

Opiskelun etiikka 

Opiskelijan eettinen toiminta perustuu siihen, että hän tekee opintosuorituksensa itse tai 
aktiivisena työryhmän jäsenenä. Yliopisto-opiskelu vaatii itsenäistä, omatoimista ja pit-
käjänteistä työskentelyä. Opiskelijan on hallittava laajoja kokonaisuuksia sekä kyettävä 
ymmärtämään vaikeitakin asioita. Houkutus käyttää huijaamista tai vääriä suoritusta-
poja on suuri, vaikka vakavampi rikkomus pahimmassa tapauksessa voi johtaa yliopis-
tosta erottamiseen.  
 
Hyvä tieteellinen käytäntö opitaan opiskeluaikana. Ryhmätyöskentelyssä yhteisistä peli-
säännöistä sopiminen ja niiden kirjaaminen etukäteen vähentää väärinkäsityksiä. Vastuu 
ryhmän toiminnasta on kaikilla, sillä yhdenkin jäsenen epäeettinen käyttäytyminen joh-
taa koko ryhmän toiminnan kriittiseen tarkasteluun. Opiskelijalla on oikeus huomauttaa 
opiskelutoverinsa vilpillisestä toiminnasta. 
 
Huijaamiseksi katsotaan mm. 

- kiellettyjen muistiinpanojen ja apuvälineiden käyttäminen tentissä (lunttaus) 
- jo arvostellun työn muuttaminen 

- toisen tekemän työn palauttaminen omanaan 

- saman työn palauttaminen useammalle kuin yhdelle kurssille 

- internetistä tai muualta otetun tekstin tai tekstin osan käyttäminen omissa nimis-
sään (=plagiointi) 

 
Lisäksi akateemiseksi epärehellisyydeksi voidaan lukea 

- tentin tekeminen toisen puolesta 

- tenttivastausten viestittäminen tai viestien vastaanottaminen tentin aikana 

- vastausten katsominen tentissä toiselta tenttijältä 

- tulevan tentin kysymysten katsominen esim. tentaattorilta kopiokoneeseen jää-
neestä paperista 
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- harjoitustyön tai muun itse tehtäväksi tarkoitetun opintosuorituksen teettäminen 
toisella 

- muiden opiskelijoiden töiden varastaminen tai tuhoaminen 

- suoritusmerkinnän saaminen ryhmätyöstä ilman että on tehnyt omaa osuuttaan 

 
Toimenpiteet vilppitapauksissa 

Valvoja voi välittömästi poistaa kuulustelutilaisuudesta opiskelijan, joka syyllistyy vilp-
piin. Tällöin hänen suorituksensa hylätään. Opintosuoritus hylätään myös kun vilppi ha-
vaitaan vasta tenttitilaisuuden jälkeen. Jos valvoja keskeyttää opiskelijan kuulustelun 
häiriön tai vilppiepäilyn vuoksi, valvoja merkitsee vastauspapereihin keskeytyksen syyn 
ja sen, myöntääkö vai kiistääkö opiskelija häiriön tai vilpin. Myös muu opintosuoritus 
voidaan hylätä, mikäli opiskelija on sitä suorittaessaan syyllistynyt opetus- tai tutkimus-
toimintaan kohdistuvaan rikkomukseen.  
 
Opettajan velvollisuus on puuttua välittömästi ja asianmukaisesti, mikäli hän epäilee 
opiskelijaa opetus- tai tutkimustoimintaan kohdistuvasta rikkomuksesta. Opettaja voi 
ohjata tai neuvoa opiskelijaa, mikäli rikkomus on vähäinen ja se johtuu opiskelijan tietä-
mättömyydestä. Muutoin opettaja on velvollinen ilmoittamaan epäilemästään rikkomuk-
sesta kirjallisesti laitoksen johtajalle, opintoasiainpäällikölle ja dekaanille.  
 
Opiskelijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi asiassa joko suullisessa tilaisuudessa tai 
kirjallisesti. Kuulemisen jälkeen dekaani ratkaisee, onko rikkomusta tapahtunut (jos ei, 
asia raukeaa) ja onko kyseessä lievä tai vakava rikkomus, sekä päättää mahdollisista jat-
kotoimenpiteistä. Mikäli dekaani katsoo vakavamman rikkomuksen tapahtuneen, hän il-
moittaa asiasta kirjallisesti akateemiselle rehtorille. 
 
Opiskelijaa, joka on syyllistynyt yliopiston opetus- tai tutkimustoimintaan kohdistuvaan 
rikkomukseen tai muutoin rikkonut yliopiston järjestystä, voidaan kurinpidollisesti ran-
gaista rikkomuksen vakavuudesta riippuen varoituksella tai erottamalla määräajaksi, 
enintään yhdeksi vuodeksi. 
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8.2 OPISKELIJOIDEN OHJAUS JA NEUVONTA 
YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN 
TIEDEKUNNASSA 

 

Ohjauksen ja neuvonnan organisointi 
Ohjaus ja neuvonta kuuluvat muodossa tai toisessa koko henkilökunnan tehtäviin. Tie-
dekunnan opetustoiminnan kokonaisuudesta, johon ohjauskin sisältyy, vastaa dekaani. 
Tiedekuntatasolla opintoasiainpäälliköt antavat opiskelijoille opintoja ja opiskelua kos-
kevaa yleistä ohjausta ja neuvontaa omaan tehtäväkenttäänsä liittyvissä asioissa, joita 
ovat mm. lisäajat, pääaineen vaihdot, opetuksen erityisjärjestelyt ja opinto-oikeuksien 
muuttamiset. Tiedekunnan hallintosihteerit neuvovat todistuksia, opinnäytteitä ja JOO-
opintoja koskevissa asioissa. 
 
Laitoksilla erikseen nimetyt ohjaajat auttavat henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli 
HOPS:n laatimisessa. Opintojaksojen suorittamista koskevaa ohjausta antavat opintojak-
sojen opettajat tai vastuuhenkilöt. Kandidaatintutkielmia ohjaavat kandidaattiseminaa-
rin opettajat, ja pro gradu -tutkielmien laatimista graduseminaarien opettajat sekä pro 
gradu -tutkielmien ohjaajat. Harjoitteluasioissa ohjausta antavat harjoittelun yhdyshen-
kilöt ja harjoittelu-opintojakson vastuuopettaja. Kansainvälistä opiskelijavaihtoa koske-
vissa asioissa voi kääntyä laitoksen tai oppiaineen kv-koordinaattorin puoleen. Opinto-
asioita hoitavat sihteerit neuvovat opiskelijoita omaan tehtäväkenttäänsä, usein opinto-
suoritusten kirjaamiseen, kurssiaikatauluihin ja tentteihin, liittyvissä asioissa.  
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Ohjauksen yleisiä tavoitteita ovat mm., että  

- opiskelija sitoutuu yliopistoyhteisöön, opiskeluun ja opintoihin 

- opiskelija suorittaa opintonsa mielekkäässä järjestyksessä ja valmistuu tavoi-
teajassa  

- tavoitetutkinto on sisällöltään mielekäs, vastaa opiskelijan henkilökohtaisia 
tavoitteita sekä edistää työelämään sijoittumista ja siellä toimimista 

 
Ohjauksen työvälineitä ja keskeisiä informaationlähteitä ovat tiedekunnan yhteinen 
opinto-opas, Oodi-oppaat, laitosten/oppiaineiden opintoyhteisöt sekä laitosten www-si-
vut. Tiedekunnan opinto-oppaaseen on koottu laitosten opetussuunnitelmat (tutkintora-
kenteet, opintojaksoluettelot ja määräykset) sekä tiedekunnan määräykset ja ohjeet. Opas 
on luettavissa Kamusta. Lisäksi laitosten opetussuunnitelmat, opetuksen aikataulut ym. 
ajankohtaiset ohjeet on viety WebOodiin. Lisäksi laitoksilla on Yammer-ryhmiä, jakelu-
listoja ja/tai viestiryhmiä, joilla ne viestivät opiskelijoille ajankohtaisista asioista. Ks. tar-
kemmin laitosten opetussuunnitelmat. 
 
On hyvä tutustua myös uudelle opiskelijalle tarkoitettuun sivustoon Kamussa 
(kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/uudelle-opiskelijalle). Sieltä löydät mm. Smart  Start –op-
paat ja muuta opiskeluun, opintoihin ja opiskelijaelämään liittyvää tietoa. 
 
  

Koulutuspäällikkö, opintokoordinaattori ja hallintosihteerit 
Kaikkia opiskelijoita koskevat opintohallinnolliset asiat 

Opiskelijavalinta ja valmistuminen 
Erityistilanteet 

Oikeusturva 
Yleinen ohjaus ja neuvonta 

 HOPS-ohjaajat, amanuenssit, opinnäytteiden ohjaajat,  
muut opettajat ja opintosihteerit 

 Laitoksen ja oppiaineiden opintoja ja opiskelua koskeva ohjaus 

Opiskeluaika, työelämä, urasuunnitelmat  
Substanssit 

Opinnäytteet 
Sivuaineet ja opiskelijavaihto 

Harjoittelu 

Opintojaksot 

LAITOS-
JOHTAJA 

Opetuksen 
johtaminen 
laitoksella 

DEKAANI 
Opetuksen 
johtaminen 
tiedekun-

nassa 
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Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS & HOPS-ohjaus 

Opintojen alussa jokainen opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
eli HOPS:n. HOPS on opintojen suunnittelun väline, jonka tavoitteena on auttaa opiske-
lijaa hahmottamaan opintojen kokonaisuus sisällöllisesti, ajallisesti ja suoritustavoiltaan.  
Opintojen suunnittelu on olennainen osa opiskelua, ja sen lähtökohtana on tutkinnon ta-
voitteiden ja opiskelijan omien tavoitteiden saavuttaminen. Suunnittelu alkaa jo silloin, 
kun opiskelija saa tiedon opiskelupaikan saamisesta ja hyväksymiskirjeen mukana pe-
rustietoja yliopiston, tiedekunnan ja laitoksen toiminnasta. Konkreettisemmin opinnot ja 
opiskelua koskevat suunnitelmat hahmottuvat ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana, 
ja työ jatkuu tilannetarkistusten muodossa läpi koko opiskeluajan. Opiskelusuunnitel-
man kruunaa tutkinnon suorittaminen ja sijoittuminen työelämään. Suunnittelussa on 
siis kyse prosessista.  
 
Ohjaajan ja opiskelijat vastuut 
HOPS:n laatimista varten jokaiselle opiskelijalle nimetään HOPS-ohjaaja, jonka tehtä-
vänä on toimia opintojen suunnittelun tukihenkilönä. HOPS-ohjaaja mm.  

- auttaa hahmottamaan ja jäsentämään tutkinnon kokonaisuuden siten, että 
HOPS täyttää opetussuunnitelman vaatimukset  

- auttaa opiskelijaa tunnistamaan oman osaamisensa ja selkiyttämään omat ta-
voitteensa  

- tukee valintojen tekemisessä ja ongelmatilanteissa 

- antaa oikea-aikaista ohjausta opintojen eri vaiheissa ja kannustaa opinnoissa 
eteenpäin 

- selvittää opiskelijalle opiskeluun liittyvät eettiset kysymykset ja esteettömän 
opiskelun periaatteet 

- hyväksyy opiskelijan HOPS:n 

 
Opiskelijan tehtävänä on mm. 

- laatia HOPS ja päivittää sitä tarvittaessa opintojen aikana 

- päättää opintojen koskevista valinnoista.  Valintoja tehdessä kannattaa muistaa, 
ettei aina ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua, sillä tavoitteet voi saavut-
taa monella eri tavalla.  

- suorittaa opinnot ja tutkinto tavoiteajassa 

- hyödyntää ohjausta ja hakea sitä tarvittaessa HOPS-ohjaajalta tai muilta ohjaus-
tahoilta, ks. Kamu > Opiskelijan käsikirja (kamu.uef.fi). 

- noudattaa opiskelun eettisiä ohjeita 
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HOPS-ohjauksessa opiskelija saa tiedot ainakin seuraavista asioista:    

- tutkinnon tavoitteet, rakenne ja suoritusaika 

- aineyhdistelmät (sivuainevaihtoehdot, vapaasti valittavat ja valinnaiset kurssit) 
- opiskelukäytännöt, opiskelun etiikka ja esteetön opiskelu 

- AHOT eli aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (opintojen korvaavuu-
det, sisällyttämiset ja muut tunnustamiskäytännöt) 

- opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja opiskelun aikataulu  
- kansainvälistymisvalmiudet 
- ura- ja työllistymissuunnitelmat 
- ohjaus- ja neuvontapalvelut  

 
Opiskelijat laativat ja päivittävät HOPS:n laitosten ohjeistamalla tavalla, yleensä WebOodissa. 
HOPS:iin kirjataan vain opintojen suorittamista koskevat asiat, mm. hyväksiluetut opin-
tosuoritukset, suoritettavat opintojaksot, sivuainevalinnat ja opiskeluaikataulu. Opinto-
jen alussa hahmotellaan opiskelun yleisiä suuntaviivoja ja laajempia kokonaisuuksia. 
Myöhemmin suunnitelmaa tarkistetaan ja tarkennetaan ja sitä voidaan tarvittaessa myös 
muuttaa. HOPS on suunnitelma tutkinnon muodostumisesta ja sen tulee noudattaa tiedekunnan 
hyväksymää opetussuunnitelmaa. 
 
HOPS- ja muiden ohjauskeskustelujen (esim. tutkielman ohjausta koskevien keskustelu-
jen) lisäksi ohjausta saa opiskelijainfoissa ja -tapaamisissa, seminaareissa ja päättökeskus-
teluissa, ja tarvittaessa suunnittelu- ja keskusteluapua voi pyytää myös muilta opintoasi-
oiden parissa työskenteleviltä henkilöiltä. Opintojen suunnitteluun liittyy myös muita 
kuin opiskelua koskevia asioita, esim. asuminen, opintotuki ja terveydenhoito. Tämän 
vuoksi kannattaa tutustua yliopiston yhteisiin opiskelun tukipalveluihin, jotka on esitelty 
opinto- ja opetuspalveluiden www-sivuilla. 
 
Huomaathan, että ohjauskäytännöt vaihtelevat laitoksittain. Tutustu oman laitoksesi 
käytäntöihin laitoksen opetussuunnitelmasta, www-sivuilta tai opintoyhteisöstä ja laito-
sinfoissa. 
 
Sivuaineopiskelijoiden ohjaus ja neuvonta  
Myös yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sivuaineopiskelijat saavat sivuainevalintoja ja -
opiskelua sekä opetusjärjestelyjä koskevaa ohjausta ja neuvontaa. Lisätietoja löydät 
WebOodista, opetuksen järjestävän laitoksen opetussuunnitelmasta, ks. Erilliset opintoko-
konaisuudet. 
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Ohjausta ja neuvontaa antavat laitoksen tai oppiaineen amanuenssit (sivuainevalinnat ja 
-opiskelu) ja sihteerit (opetusjärjestelyt).   

8.3 OPETUKSEN ERITYISJÄRJESTELYT 
 
Itä-Suomen yliopistossa on laadittu Ohjeet erityisjärjestelyistä esteettömän opiskelun tu-
eksi, joita noudatetaan tiedekunnan laitosten opetuksen erityisjärjestelyjä harkittaessa 
(Kamu > kamu.uef.fi/student-book/opintojen-esteettomyys).  
 
Opiskelija voi hakea erityisjärjestelyjä lomakkeella, joka toimitetaan tiedekunnan yhteis-
kuntatieteiden laitoksen amanuenssille joko Joensuuhun tai Kuopioon. Erityisjärjestelyt 
voivat koskea tentti- tai muita opetustilanteita. Muita opetustilanteita ovat opetuksen li-
säksi opiskeluun liittyvä ohjaus ja siihen kuuluvat palvelut. Hakemuksessa tulee perus-
tella, miksi erityisjärjestelyitä tarvitaan sekä millaisia erityisjärjestelyitä opiskelija tarvit-
see. Ensimmäistä kertaa erityisjärjestelyjä hakevan opiskelijan tulee esittää vaatimuksel-
leen tarvittavat selvitykset erityisjärjestelyiden tarpeesta.   
 
Yleisiä opiskelijalle myönnettäviä erityisjärjestyjä ovat mm. lisäaika tentin suoritta-
miseksi tai lupa käyttää tentissä tietokonetta tai suorittaa opintojakso muulla kuin opin-
tojaksokuvauksessa kuvatulla tavalla, esimerkiksi oppimistehtävillä tai esseellä. Opetus-
suunnitelman mukaisesta opintojaksokuvauksesta voidaankin poiketa, jos opiskelijan es-
teetön opiskelu sitä edellyttää ja opintojakson osaamistavoite sekä resurssit mahdollista-
vat erilaiset suoritusmuodot.  

8.4 TENTTIKÄYTÄNNÖT JA TENTTEIHIN ILMOITTAUTUMINEN 
 
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa järjestetään laitoskohtaisia tai lai-
tosten yhteisiä tenttejä. Laitokset antavat tarkemmat ohjeet siitä, mitä kursseja ko. tent-
tipäivinä voi suorittaa. Oppiaineet voivat lisäksi järjestää luentokuulusteluja ja antavat 
niistä tarkemmat ohjeet. Yleisiin/laitostentteihin on ilmoittauduttava WebOodissa vii-
meistään 10 päivää ennen tenttiä. Luentokuulusteluihin ilmoittautumisesta tarkemmat 
ohjeet antaa opetuksen järjestävä laitos. Lukuvuonna 2018-2019 eri yksiköiden ja oppiai-
neiden järjestämät tentit vahvistetaan opetusohjelman yhteydessä. 
 
Tenttitilaisuuksissa noudatetaan seuraavia määräyksiä:  

- Erityisjärjestelyjä tarvitsevan opiskelijan on pyydettävä erityisjärjestelyjä tenttiin 
ilmoittauduttaessa. 
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- Tenttijällä, joka saapuu 30 minuutin kuluessa kuulusteluajan alkamisesta, on oi-
keus osallistua kuulusteluun. Kuulusteluajan katsotaan alkavan aina tasatunnilta. 

- Kuulustelutilaisuudesta ei saa poistua ennen kuin on kulunut 30 minuuttia kuu-
lusteluajan alkamisesta. 

- Kuulustelutilaisuuteen saa tuoda vain kuulustelussa tarvittavat välineet. 
- Kuulustelutilaan saa mennä vasta sitten, kun valvoja antaa siihen luvan.  
- Tenttijän on valvojan niin vaatiessa todistettava henkilöllisyytensä.  
- Kuulustelussa jaetut kysymykset on aina palautettava vastauspaperin mukana, jos 

kysymyspaperissa ei muuta ilmoiteta. 

- Etätentti voidaan hylätä sillä perusteella, että tenttijärjestelyt eivät ole olleet asian-
mukaiset.  

- Suoritusvilpin (mm. huijaaminen, akateeminen epärehellisyys) tullessa ilmi opis-
kelijan suoritus hylätään. 

 
Osalla yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan laitoksista on käytössä säh-
köinen tentti (EXAM). Sähköisestä tenttijärjestelmästäja sen käytännöistä lisätietoja Ka-
mussa (kamu.uef.fi). 
 
Etätenttiminen 

Opiskelijan tulee varmistaa tentistään vastaavalta laitokselta, onko etätenttiminen mah-
dollista.  
 
Itä-Suomen yliopiston sisäiset etätentit (eli tentti suoritetaan jollain Itä-Suomen yliopiston 
kampuksella) ovat pääsääntöisesti mahdollisia siten, että opiskelija selvittää jollain kam-
puksella (Joensuu, Kuopio) mahdollisesti kuulustelunsa kanssa samanaikaisesti pidettä-
vät kuulustelut ja pyytää saada suorittaa oman kuulustelunsa toisen kampuksen tentin 
järjestäjän valvomana. Opiskelijan velvollisuutena on valvonnan järjestämisen lisäksi il-
moittaa tenttipaikasta ja valvojasta (yhteyshenkilöstä) kuulusteluun ilmoittautuessaan 
WebOodin lisätietokentässä tai laitoksen muuten määräämällä tavalla. Sisäiset etätentit 
ovat maksuttomia. 
 
Itä-Suomen yliopiston ulkoiset etätentit (tentti suoritetaan muun tahon kuin Itä-Suomen 
yliopiston valvonnassa) ovat mahdollisia joidenkin laitosten kuulusteluissa. Laitokset 
antavat tarkempia ohjeita etätenttien mahdollisuudesta, etätenttiin ilmoittautumisesta ja 
tenttipaikoista. Tällöin opiskelija vastaa mahdollisista kustannuksista. Opiskelijan tulee 
ilmoittaa WebOodissa tenttiin ilmoittauduttaessa tentin suorituspaikka, yhteyshenkilö ja 
yhteyshenkilön yhteystiedot. 
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Muiden yliopistojen opiskelijat voivat suorittaa oman yliopistonsa tenttejä vain yleisissä 
tenteissä. Tentin suorittamiseksi tulee ottaa yhteyttä kuulustelun järjestävän laitoksen 
amanuenssiin. 

8.5 OPINTOSUORITUSTEN, OPINNÄYTTEIDEN JA 
OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVOSTELU 
 
Opintojaksojen työmäärän mittana käytetään opintopistettä. Yhden lukuvuoden opinto-
jen suorittamiseen vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. Työmäärää 
arvioitaessa on otettu huomioon annettavan opetuksen lisäksi opiskelijan oman työn 
osuus. 
 

Opintojaksot 

Opintojaksojen suoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0–5. 
Hyväksiluetut (sisällytetyt ja korvatut) opintojaksot arvostellaan aina arvosanalla hyväk-
sytty. 
 

Opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija hallitsee 50 % opintojak-
sokuvauksessa asetetusta tavoitteesta (vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta). Kun 
opintosuoritus arvostellaan asteikolla 0−5, arvosanoittain vaadittavat % -määrät enim-
mäispistemäärästä ovat seuraavat: 
 
arvosana 1 = noin 50 % enimmäispistemäärästä 

arvosana 2 = noin 60 % enimmäispistemäärästä 

arvosana 3 = noin 70 % enimmäispistemäärästä 

arvosana 4 = noin 80 % enimmäispistemäärästä 

arvosana 5 = noin 90 % enimmäispistemäärästä 

 
Kun opintosuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty, hyväksymisen rajana pi-
detään 50 %:n hallitsemista vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta.  
Opintosuoritusta arvosteltaessa otetaan lisäksi huomioon, osoittaako opintosuoritus ky-
kyä arvioida ja soveltaa teoreettista ja metodologista tietoa. Täysin erheelliset väittämät 
voidaan ottaa huomioon kokonaisarvostelussa.  
Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty – hylätty. Toisen kotimaisen kielen taito 
(yleensä ruotsi) arvostellaan asteikolla tyydyttävä – hyvä. 
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Opinnäytteet 

Kandidaatin tutkielmat arvostellaan asteikolla 0–5 tai hyväksytty–hylätty.  
 
Pro gradu -tutkielmat arvostellaan asteikolla approbatur, lubenter approbatur, non sine 
laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum 
laude approbatur ja laudatur.  
 
Pro gradu -tutkielmien arvosanakriteereiden viitteellinen kuvaus: 
 

Approbatur  
(hyväksytty) 
 

 Työ sisältää tutkimuksen peruselementit. 
 Työ on itsenäisesti suunniteltu ja laadittu. 
 Työ on toteutettu tutkimuseettisten normien mukaisesti. 
Peruselementeissä esiintyy seuraavia heikkouksia: 

o Tutkimuksen lähtökohdat ovat tutkittavan ilmiön kannalta 
puutteelliset. 

o Tutkimuksen tarkoitus on epäselvä. Kysymyksenasettelu 
on tehty, mutta sitä ei ole perusteltu riittävästi. 

o Tutkimusmenetelmien valinta ja hallinta ovat puutteellisia, 
ja menetelmien käyttö on teknistä. 

o Käytetty empiirinen aineisto on niukkaa tai sitä ei osata 
hyödyntää. 

o Tutkimustulosten esittäminen on pinnallista ja suppeaa 
ja/tai ei vastaa kysymyksenasettelua. 

o Yhteenveto ja pohdinta ovat heikkoa tasoa. Tuloksista ei 
tehdä päätelmiä. 

o Tutkimuksen tieteellinen esitystapa on heikkoa, ja käytetty 
kirjallisuus on tasoltaan tai laadultaan vaatimatonta. 

o Tutkimuskokonaisuuden hallinta on puutteellista. 
 

Lubenter  
approbatur  
(mielihyvin 
hyväksytty) 
 

 Vähintään yksi tutkimuksen peruselementti on selkeästi 
approbatur-tasoa vahvempi. 

 

Non sine laude ap-
probatur  
(ei aivan ilman kii-
tosta hyväksytty) 

 Tutkielma täyttää osin cum laude -tason kriteerit. 
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Cum laude  
approbatur  
(kiitoksin hyväk-
sytty) 
 

 Tutkielma tuottaa tieteellisyyden kriteerit täyttävää tie-
toa. 

 Mahdolliset puutteet jossakin tutkimuksen peruselemen-
tissä kompensoituvat cum laude -tasoa ylittävillä ansi-
oilla. 

 Tutkimuksen lähtökohdat ovat tarkoituksenmukaiset ja 
asialliset. 

 Tutkielmassa on käytetty laadultaan hyvää tutkimuskir-
jallisuutta, myös kansainvälistä. 

 Tutkimuksen tarkoitus ja kysymyksenasettelu on rajattu 
ja perusteltu hyvin. 

 Tutkimusmenetelmien valinta on perusteltu hyvin, ja nii-
den käyttö on hallittua. 

 Tulosten esittäminen on selkeää ja johdonmukaista. 
 Yhteenvedossa ja pohdinnassa tuloksia on tarkasteltu 

asiallisesti. 
 Tieteellinen esitystapa on asiallista ja selkeää. 
 Tutkimuskokonaisuuden hallinta on hyvää. 

 
Magna cum laude 
approbatur (suurin 
kiitoksin hyväk-
sytty) 
 

 Tutkimuksen lähtökohdat perustuvat aikaisemman tut-
kimustiedon synteesiin. 

 Tutkija osoittaa tieteellistä mielikuvitusta. 
 Osa tutkimuksen peruselementeistä ylittää selkeästi cum 

laude -tason. 
 

Eximia cum laude 
approbatur  
(mitä suurimmin 
kiitoksin hyväk-
sytty) 
 

 Tutkimuksen lähtökohdat on kuvattu monipuolisesti ja 
vakuuttavasti. 

 Tutkimuksen tarkoitus ja kysymyksenasettelu ovat sel-
keitä ja innovatiivisia. 

 Tutkimusmenetelmien valinta ja hallinta on erinomaista. 
 Tulosten esittäminen osoittaa erinomaista tutkijan työ-

otetta. 
 Yhteenveto ja pohdinta ovat johdonmukaisia ja kriittisiä. 
 Tieteellinen esitystapa on vakuuttavaa. 
 Tutkimuskokonaisuuden hallinta on eheää. 
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Laudatur  
(ylistäen 
hyväksytty) 
 

 Tutkielma täyttää selkeästi eximia -tason kriteerit, ja li-
säksi sillä on menetelmällisiä tai teoreettisia erityisansi-
oita. 
 

Eri tieteenalojen ja laitosten määrittelemät kriteerit ovat ensisijaisia suhteessa edellä esi-
tettyihin viitteellisiin arvosanakriteereihin. 
 
Opintokokonaisuudet 

Opintokokonaisuuksien arvosteluasteikko on 0−5 tai hyväksytty – hylätty. Opintokoko-
naisuuden arvostelussa ei huomioida arvosanalla hyväksytty suoritettuja opintoja. Jos 
opintokokonaisuuteen kuuluvista opinnoista yli puolet on hyväksiluettu, arvostellaan 
opintokokonaisuus arvosanalla hyväksytty. Sisällytetty opintokokonaisuus arvostellaan 
sillä arvosanalla, millä se on alun perin suoritettu. Jos sisällytettävä opintokokonaisuus 
on arvosteltu kolmiportaisella asteikolla (tyydyttävät, hyvät, erinomaiset tiedot), muun-
netaan arvosana asteikolle 0-5 seuraavasti: TT = 2/5, HT = 3/5, ET = 5/5. 
 
Jos opintokokonaisuuden arvostelussa käytetään asteikkoa 0-5, opintokokonaisuuden ar-
vosana määräytyy opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona (kaikista 
opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista kerrotaan opintojakson op-määrä ar-
vosanalla; saadut tulot lasketaan yhteen; saatu summa jaetaan opintokokonaisuuden yh-
teisopintopistemäärällä) seuraavasti: 
 

keskiarvo 1.00–1,49 = 1/5 (välttävä) 
1.50–2,49 = 2/5 (tyydyttävä) 
2.50–3,49 = 3/5 (hyvä) 
3.50–4,49 = 4/5 (kiitettävä) 
4.50–5,00 = 5/5 (erinomainen) 

 
Laitokset voivat antaa tarkempia määräyksiä opintokokonaisuuksien arvostelusta. Pro 
gradu -tutkielman arvolause ei vaikuta syventävien opintojen arvosanaan.  
Muutoksenhausta määrätään Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä (50 §). 

8.6 AIEMMIN TAI MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN 
HYVÄKSILUKEMINEN 

 
Opintojen hyväksilukeminen käsittää opintojen korvaamisen ja sisällyttämisen. Hyväksiluet-
tavilla opinnoilla tarkoitetaan yleensä opiskelijan (aiemmin) toisessa korkeakoulussa 
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suorittamia opintoja. Mikäli opiskelijalle hyväksiluettavat opinnot vastaavat täysin yli-
opiston opetussuunnitelmassa vahvistettuja opintojaksoja tai -kokonaisuuksia, kysymys on 
opintojen korvaamisesta. Korvaavuus voi olla myös osittainen (esim. hyvityspisteitä ko. 
opintojakson tenttiin). Jos opintoja ei voida korvata, ne voidaan pääsääntöisesti sisällyttää 
suoritteilla olevaan tutkintoon sellaisenaan.  
 
Laitokset määrittelevät tarkemmat kriteerit opintojen hyväksilukemiselle ja ohjeistavat 
hyväksilukemisen hakemisessa.  
 
Hyväksilukemisen hakemisesta 

Korvaavuutta ja sisällyttämistä voivat hakea Itä-Suomen yliopistossa tutkintoa suoritta-
vat, läsnä olevat opiskelijat. Myös avoimen yliopiston opiskelijat voivat hakea hyväksi-
lukemisen siitä aineesta, johon heillä on opinto-oikeus. Hakemukseen on liitettävä todis-
tus suoritetuista opinnoista sekä tiedot opintosuoritusten laajuudesta, sisällöstä ja vaati-
vuustasosta (ote opinto-oppaasta tms.). Opintojen hyväksilukua haetaan sähköisillä ha-
kulomakkeilla, jotka löytyvät asiointipalvelusta (asiointi.uef.fi). Poikkeustapauksessa on 
edelleen mahdollista käyttää paperilomaketta. Tiedekunnan AHOT-ohje löytyy laitosten 
www-sivuilta tai opintoyhteisöistä. Muutoksenhausta määrätään Itä-Suomen yliopiston 
tutkintosäännössä 51 §). 
Opintojen korvaaminen 

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opintojaksoja voidaan korvata, mi-
käli muualla suoritettu opintojakso vastaa tasoltaan ja sisällöltään tiedekunnan opetus-
suunnitelmassa olevaa opintojaksoa. (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 
794/2004, 25 §).  
Pro gradu -tutkielma tarkastetaan ja arvostellaan aina yhteiskuntatieteiden ja kauppatie-
teiden tiedekunnassa, eikä sitä voi korvata aiemmilla opintosuorituksilla tai opinnäyt-
teillä.  
 
Opintojen korvaavuudesta päättää ko. opintojakson vastuuyksikkö, joka antaa myös kor-
vaavuutta koskevat tarkemmat määräykset. Kieliopintojen hyväksilukemisesta päättää 
kielikeskus (Itä-Suomen yliopiston johtosääntö 19 §).  
 
Opintojen korvaavuuksia arvioitaessa tulee aina selvittää opiskelijan edellytykset siirtyä 
pelkästään maisterin tutkinnon suorittajaksi. Ks. luku Opinto-oikeuden muuttaminen. 
 
Opintojen sisällyttäminen 

Aiemmin suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää tutkintoon seuraavien periaatteiden 
mukaisesti: 
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- Suoritettavan tutkinnon tulee täyttää tutkintoasetuksen ja opetussuunnitelman 
mukaiset osaamistavoitteet. 

- Kandidaatin tutkintoon voidaan sisällyttää opintoja siinä laajuudessa kuin tut-
kintorakenne sallii. Opintokokonaisuudet voidaan kuitenkin sisällyttää ko-
konaisuudessaan, vaikka tutkinnon laajuus ylittyisikin. 

- Aiemmin suoritetusta yliopistotutkinnosta voidaan hyväksi lukea opintokoko-
naisuuksia, jos kokonaisuudet ylittävät aiemman tutkinnon vähimmäislaajuu-
den ts. ovat tutkinnossa vapaasti valittavia ylimääräisiä opintoja.   

- Aiemmasta ammattikorkeakoulututkinnosta tai ammatillisesta toisen asteen 
tutkinnosta voidaan lukea hyväksi opintoja laitoksen tai oppiaineen opetus-
suunnitelman mukaisesti.  

- Yliopistotutkinnoista annetun asetuksen tarkoittamat kieli- ja viestintäopinnot 
voidaan pääsääntöisesti sisällyttää kahteen tutkintoon. 

- Aiemmin suoritettuja opintoja ei sisällytetä, jos suoritettavana olevaan tutkin-
toon kuuluu sisällöltään vastaavat opinnot. Tällöin hyväksilukeminen käsitel-
lään korvaavuutena.  

 
Opintojakson sisällyttäminen kahteen tai useampaan opintokokonaisuuteen 

- Saman Itä-Suomen yliopiston opintojakson voi sisällyttää useaan opintokokonai-
suuteen laitosten tai oppiaineiden opetussuunnitelmien mukaisesti, jos kyseessä 
on opintokokonaisuuksiin kuuluva pakollinen opintojakso, jonka asemesta ei voi 
suorittaa muita opintoja eikä useasti kiinnittämistä ole opetussuunnitelmassa 
erikseen rajattu. Kun kyseessä on vapaavalintainen opintojakso, joka kuuluu use-
ampaan opintokokonaisuuteen, opiskelijan tulee suorittaa muita vapaavalintai-
sia, jotta opintokokonaisuuden sisältövaatimukset täyttyvät. Laitokset antavat 
asiasta tarkempia määräyksiä opetussuunnitelmissaan. 

- Jos opiskelija haluaa suorittaa kelpoisuuden tuottavan opintokokonaisuuden, jo-
hon kuuluvia opintojaksoja sisältyy useaan muuhun opintokokonaisuuteen, hän 
voi halutessaan saada erillistodistuksen kelpoisuuden tuottavista opinnoista. 
Kelpoisuuden tuottavia opintoja ei tässä tapauksessa koosteta kokonaisuudeksi.  

 
Muuta huomioitavaa 
- Opintoviikkoina suoritetut opinnot muutetaan opintopisteiksi kertoimella 

kaksi. 
- Opintojen sisällyttämisestä päättää opiskelijan pääainelaitoksen johtaja tai hä-

nen määräämänsä henkilö (tutkintosääntö 38 § ja tiedekunnan sisäinen dele-
gointipäätös 17.2.2010). 
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Muun kuin opintojen yhteydessä hankitun osaamisen tunnustaminen 

Laitokset antavat ohjeet muusta kuin opintojen yhteydessä hankitun osaamisen tunnus-
tamisesta. Lisätietoja AHOT-menettelyistä saa laitosten amanuensseilta. 

8.7 TUTKINTOJEN KIELITAITOVAATIMUKSET 
 
Tutkintojen kielitaitovaatimuksista säännellään tutkintoasetuksen 6 §:ssä (valtioneuvos-
ton asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004). Asetuksen mukaan opiskelijan tulee alem-
paan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla 
osoittaa saavuttaneensa: 
 

1)  suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaaditta-
vasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaadi-
taan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen 
oman alan kannalta; sekä 

2)  vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman 
alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. 

 
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä 
muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyk-
sensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto. 
Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan säädetyistä kielitaitovaatimuksista 
osittain tai kokonaan.  Kieliopinnoista vapauttamisesta päättää tiedekunnan dekaani ja 
hakemukset toimitetaan tiedekunnan koulutuspäällikölle tai opintokoordinaattorille 
(Itä-Suomen yliopiston johtosääntö 12§). 
 
Kohdassa kaksi tarkoitettu vieras kieli on yleensä englanti. Englannin kielen opinnot voi-
daan tiedekunnan harkinnan mukaan korvata myös muulla vieraalla kielellä, esimerkiksi 
ranskalla tai saksalla. Halutessasi suorittaa vieraan kielen opinnot muussa kuin englan-
nin kielessä, ota ensin yhteyttä pääaineesi amanuenssiin asian varmistamiseksi. Englan-
nin kielen opintojen korvaaminen on mahdollista vain sellaisen Itä-Suomen yliopiston 
kielikeskuksen opettaman kielen opinnoilla, joka mahdollistaa opiskelijan oman alan ke-
hityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen tai aiempien suori-
tusten hyväksiluvun tai AHOT-näyttökokeiden perusteella.  
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Kielikeskus vastaa tutkintoon kuuluvien kielten opetuksesta ja todistusten antamisesta 
asetuksessa vaadituista kielitaitovaatimusten täyttämisestä. Kieliopintoja koskevia lisä-
tietoja saa kielikeskuksen toimistosta ja www-sivuilta osoitteesta: uef.fi/kielikeskus.  

 
Jos opiskelijan kielitaito on heikko tai aikaisemmista kieli- ja viestintäopinnoista on ku-
lunut aikaa, tiedekunta suosittelee kertauskurssin suorittamista aikuislukiossa, kesäyli-
opistossa tai kielikeskuksessa. 

8.8 KANSAINVÄLISYYS OPINNOISSA JA OPISKELUSSA 
 
Opiskelijoiden on mahdollista ja toivottavaa edistää kansainvälisyysvalmiuksiaan (mm. 
kieli- ja monikulttuurisuustaitojaan kehittämällä).  
 
Eräs mahdollisuus on opiskelu ulkomaisessa yliopistossa. Ulkomailla tapahtuvaa opis-
kelua harkitessa suunnitelmista ja tavoitteista on hyvä keskustella opettajatuutorin tai 
kv-koordinaattorin kanssa. Lähdön suunnitteluun tulee varata mielellään puoli vuotta 
aikaa. Ulkomailla suoritetuilla opinnoilla voi korvata pääaineopintoja, niitä voi käyttää 
sivuaineopintoina tai vapaasti valittaviin opintoina. Tutkintoon sisältyvän harjoittelun 
voi suorittaa myös ulkomailla. Lisäksi on mahdollista lähteä ulkomaille kirjoittamaan pro 
gradu -tutkielmaa. Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen tapahtuu lai-
tosten antamien ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja mahdollisuuksista vaihto-opiskeluun 
saat kansainvälisistä opiskelijapalveluista ja laitokseltasi. 
Jos opiskelu tai harjoittelu ulkomailla ei ole mahdollista, kansainvälisyyttä ja kieltä voi 
harjoitella suorittamalla vieraskielisiä opintojaksoja. Lisäksi kieltenopetus, joka on sa-
malla myös kulttuuritietouden opetusta, tarjoaa väylän kansainvälisyyteen. Kielikeskuk-
sen opetukseen on hyvä osallistua, sillä opiskeluaika on usein viimeinen tilaisuus saada 
hyvin suunniteltua kieltenopetusta ilmaiseksi. Kansainvälistymistaitojasi voi kehittää 
myös toimimalla esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden tuutorina tai osallistumalla 
heille järjestettyyn ystäväperhetoimintaan.  

 
Kansainväliset maisteriohjelmat 

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa voi suorittaa maisterin tutkin-
non seuraavissa kansainvälisissä maisteriohjelmissa:  

- Environment, Natural Resources and Climate Change: MDP in Environmen-
tal Policy and Law, uef.fi/envlawandpolicy  

- International Master's Degree in Border Crossings: Global and Local Societies 
in Transition, uef.fi/bordercrossings   

http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus
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- Master’s Degree Programme in Innovation Management, www.uef.fi/mdp-
innovation-management  

- Master’s Degree Programme in International Business and Sales Manage-
ment, uef.fi/ibs  

- Master's Degree Programme in Tourism Marketing and Management, 
uef.fi/tmm 

 
Kansainväliset opintokokonaisuudet (voi suorittaa sivuaineena)  
Tiedekunnassa voi suorittaa opintoja seuraavissa kansainvälisissä opintokokonaisuuk-
sissa: 

- Int. Study Programme on Karelia, Russia and the Baltic Area (Joensuun kam-
pus), www.uef.fi/geohistoria/-karelia-russia-and-the-baltic-area-study-pro-
gramme 

- Int. Study Programme in Law (Joensuun kampus), uef.fi/oikeustieteet/courses-
for-exchange-students 

- Int. Study Programme in Social Sciences (including Business and Management) 
(Joensuun kampus), www.uef.fi/socscie  

- Int. Study Programme in Social Work (Kuopion kampus), 
www.uef.fi/socscie/isp-in-social-work   

- Int. Study Programme in Health Policy and Management (Kuopion kampus,) 
weboodi.uef.fi 

- Future Studies (Joensuun kampus), weboodi.uef.fi 
- Basic Studies in Russian Law (Joensuun kampus), weboodi.uef.fi 

 
Lisäksi Kuopion kampuksella voi suorittaa englanninkielisiä opintojaksoja seuraavissa tiedekun-
nan oppiaineissa: 

o Business and Management (osana Social Sciences -ohjelmaa) 
o Accounting and Finance 

o Innovation Management 
o Social Sciences 

o Health and Human Services Informatics 

o Health and Social Management Sciences 

 
Tarkemmat tiedot yllämainituista tiedekunnan kansainvälisistä maisteriohjelmista ja 
opintokokonaisuuksista löytyvät Itä-Suomen yliopiston kv-oppaasta. 
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8.9 TYÖHARJOITTELU 
 
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin kuu-
luu yleensä joko pakollinen tai vapaaehtoinen työharjoittelu.  
 
Tiedekunta jakaa vuosittain määrärahan, jolla laitokset voivat tukea opiskelijoidensa työ-
harjoittelua. Laitoksen julistavat tuetut harjoittelutukikuukaudet opiskelijoidensa haetta-
vaksi yleensä syyslukukauden puolivälissä tai lopulla. Laitos myös päättää harjoittelutu-
kikuukausien myöntämisestä opiskelijoilleen. Jokaisella laitoksella on harjoitteluyhdys-
henkilö, joka vastaa ko. laitoksen harjoitteluasioista. 
 
Tiedekunnan tukeman harjoittelun keskeisenä tavoitteena on koulutuksen ja työelämän 
lähentäminen ja opiskelijoiden työllisyyden edistäminen. Harjoittelutuki on siis tarkoi-
tettu ensisijaisesti asiantuntijavaihtoehdon valinneille Itä-Suomen yliopiston perustut-
kinto-opiskelijoille. Harjoittelutukea voi saada korkeintaan kerran opintojen aikana. Har-
joittelu voidaan suorittaa joko Suomessa tai ulkomailla. 

8.10 OPINNÄYTTEET JA KYPSYYSNÄYTE 

8.10.1 Kandidaatin tutkielma  
 
Kandidaatin tutkielma on kandidaatin tutkintoon pakollisena kuuluva opinnäyte. Kan-
didaatin tutkielma voi olla pakollinen myös sivuaineopiskelijalle, jos opiskelija suorittaa 
aineopintokokonaisuutta. Tässä on kuitenkin oppiainekohtaisia eroja.  
 
Kandidaatin tutkielman tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia 

1)  tieteelliseen kirjoittamiseen, 
2)  tieteellisen tiedonhankintaan ja käsittelyyn sekä tieteenalan argumentoinnin 

hahmottamiseen, 
3)  tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliseen työskentelytapaan. 

 
Tutkielman ohjeellinen laajuus on noin 20−30 sivua ja se laaditaan lähtökohtaisesti yksi-
lötyönä. Tarkempia ohjeita kandidaatin tutkielmasta antaa laitos. 
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8.10.2 Pro gradu -tutkielma 
 
Pro gradu -tutkielman tavoite on kehittää tutkimuksen perusvalmiuksia, joita ovat kyky  

1) itsenäiseen tiedonhankintaan,  
2) olemassa olevan tiedon analysointiin ja kriittiseen arviointiin 

3) tutkimustyön suunnitteluun ja toteuttamiseen  
4) itsenäisen tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen. 

 
Tutkielman ohjeellinen laajuus voi vaihdella tieteenaloittain, mutta on yleensä n. 60–100 
sivua. Pro gradu -tutkielman suorituskieli on suomi tai englanti. Muun kielen käyttämi-
sestä päättää tutkintosäännön 26 §:n mukaisesti tiedekunnan dekaani. Yhteiskuntatietei-
den ja kauppatieteiden tiedekunnassa päätöksen muun kielen käyttämisestä tekee työn 
ohjaaja (dekaanin delegointipäätös 17.5.2011). 
 
Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on osoittaa opiskelijan  

- kykyä rajata ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa  
- valmiutta tieteelliseen ajattelutapaan  
- työssään tarvitsemien teorioiden ja tutkimusmenetelmien hallintaa  
- perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen  
- kykyä tieteelliseen viestintään,  
- valmiutta työskennellä pitkäjänteisesti ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.  

Lisäksi tieteenalat voivat asettaa alakohtaisia tavoitteita.  
 
Pro gradu -tutkielma laaditaan lähtökohtaisesti yksilötyönä. Pro gradu -tutkielman laati-
minen kahden tai useamman opiskelijan ryhmätyönä on mahdollista oppiaineen niin sal-
liessa. Asiassa on tieteenala- ja oppiainekohtaisia eroja. Jos pro gradu -tutkielma on laa-
dittu yhteistyönä, kunkin opiskelijan osuus arvostellaan erikseen. Pro gradu -tutkielma 
voidaan erittäin perustellusta syystä tehdä myös artikkelimuotoisena, jolloin laitos tai 
ohjaava professori antaa asiasta tarkemmat ohjeet.  
 
Opiskelijan on laadittava pro gradu-tutkielmasta tiivistelmä. Tiivistelmän pituus on 1 sivu 
ja se liitetään pro gradu-tutkielmaan kansilehden ja sisällysluettelon väliin. Tiivistelmä 
laaditaan suomen lisäksi sillä kielellä, millä pro gradu -tutkielma on laadittu. Laitos voi 
edellyttää tiivistelmän laatimista myös muulla kielellä, jolloin siitä mainitaan laitoksen 
opetussuunnitelmassa. Tiivistelmän laatimiseksi lisätietoja löytyy laitosten www-
sivuilta. 
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Arviointialueet  
Pro gradu -tutkielmia arvioitaessa huomiota kiinnitetään seuraaviin arviointialueisiin: 

 
Tutkimusasetelma 

 
- kysymyksenasettelu 

- tutkimusongelma ja sen muotoilu 

- rajaukset 
- yhteiskunnallinen ja tieteellinen relevanssi 
- tutkimuksen paikantaminen 

- taustoitus 

Viitekehys 

 
- käsitteiden määrittely 

- perehtyminen aikaisempaan tutkimukseen  
- perehtyminen tieteenalan tutkimusperintee-

seen 

- kirjallisuuden monipuolisuus ja olennaisuus 

- aiempien tutkimustulosten problematisointi, 
tieteellinen kritiikki 
 

Aineisto ja menetelmät 
 

- aineiston relevanssi ja riittävyys 

- aineiston hankinnan ja käytön kuvaus 

- menetelmien valinta ja soveltuvuus  
- menetelmien hallinta 

 
Tulokset ja johtopäätökset 
 

- tulosten selkeä esittäminen 

- tulosten uskottavuus 

- kytkeminen tutkimusongelmaan ja aiem-
paan tutkimukseen  

- argumentoinnin ja päättelyn selkeys, johdon-
mukaisuus, perusteellisuus ja oivaltavuus 

- tutkielman tieteellinen ja/tai käytännöllinen 
merkittävyys 

 
Tutkimuksen raportointi 
 

- tutkielman itsenäisyys ja omaperäisyys 

- rakenne, kieliasu ja ulkoasu 

- lähdeluettelot ja muut luettelot 
- lähdeviittaukset 
- esittämisen johdonmukaisuus ja kurinalai-

suus 

- hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen 
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Katso arvosanakohtaiset kriteerit luvusta 8.5 (alkaen s. 189). Laitokset voivat tarkentaa 
arviointialueiden sisältöjä oman tieteenalansa näkökulmasta. 
 
Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma 

Sivuaineen syventävien opintojen tutkielman vaatimukset ovat samat kuin pro gradu -
tutkielman, sillä myös sivuaineen syventävien opintojen tulee tuottaa aineen jatkokoulu-
tuskelpoisuus.  
 
Pro gradu -tutkielman jättäminen arvosteltavaksi 
Pro gradu -tutkielma jätetään tarkastajien määräämistä varten sähköisenä pdf-muodossa. 
Tarkemmat ohjeet palauttamisesta löytyvät Kamusta sekä laitosten opintoyhteisöistä/ 
www-sivuilta.  

 
Tutkielmalle määrätään kaksi tarkastajaa ja heidän tulee antaa lausuntonsa pro gradu -
tutkielmasta kuukauden kuluessa. Toisen tarkastajan tulee olla ohjaaja. Ennen tutkiel-
man arvostelemista opiskelijalle toimitetaan tiedoksi tarkastajien lausunnot ja opiskeli-
jalle annetaan tilaisuus esittää niistä vastineensa. Opiskelija ilmoittaa, hyväksyykö hän 
lausunnon, haluaako saattaa tutkielmansa tiedekuntaneuvoston arvosteltavaksi vai ha-
luaako keskeyttää arviointiprosessin.  

 
Arviointiprosessin keskeyttäminen 

Opiskelija voi keskeyttää tarkastajien hyväksytyksi arvosteleman pro gradu -tutkielman 
arviointiprosessin kerran. Opiskelijan käynnistäessä arviointiprosessin uudelleen, on hä-
nen täytynyt kirjoittaa opinnäyte ainakin osin uudelleen tai tehdä siihen laajoja korjauk-
sia. Ohjaaja arvioi muutosten ja korjausten laajuuden ennen uutta arviointiprosessia. Kun 
työ jätetään toisen kerran arvosteltavaksi, se arvostellaan opiskelijan kuulemisen jälkeen 
tarkastajien lausuntojen perusteella.  

 
Pro gradu -tutkielma arvostellaan asteikolla approbatur, lubenter approbatur, non sine 
laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum 
laude approbatur ja laudatur. Dekaani arvostelee pro gradu -tutkielman tarkastajien lau-
suntojen pohjalta, jos tarkastajat päätyvät samaan arvosanaan. Jos tarkastajat esittävät eri 
arvosanoja tutkielmasta tai opiskelija niin haluaa, saatetaan tutkielma tiedekuntaneuvos-
ton arvosteltavaksi. Opiskelijalle lähetetään tutkielman arvostelusta kirjallinen päätös, 
jossa työtä koskevat lausunnot ovat liitteinä. 
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8.10.3 Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö 
 
Itä-Suomen yliopistossa on käytössä sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä Turnitin. 
Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteille sekä lisensiaatintutkimuk-
sille ja väitöskirjoille tulee tehdä alkuperäisyyden tarkastus käyttäen sähköistä plagiaa-
tintunnistusjärjestelmää. Muissa kirjallisissa opintosuorituksissa järjestelmää voidaan 
käyttää, mikäli käytöstä mainitaan opetussuunnitelmassa (opintojaksokuvauksessa) tai 
opintojakson alussa. Ryhmäopetuksessa plagiaatintunnistus koskee kaikkia opintojaksoa 
suorittavia opiskelijoita. Jos kuitenkin herää perusteltu epäily plagioinnista (tai muusta 
vilpistä), myös yksittäisen kirjallisen työn alkuperäisyys voidaan selvittää. Opiskelija voi 
myös aina halutessaan itse tarkistaa kirjallisen tehtävänsä alkuperäisyyden ilman, että 
raportti menee ohjaajalle/opettajalle. 
 
Kandidaatintutkielman alkuperäisyys tarkistetaan kandidaattiseminaarissa seuraavasti: 

- Tarkistus tehdään opponoinnin jälkeen ennen tutkielman arvostelemista, jos 
opiskelijan on mahdollista korjata tutkielmaansa opponoinnin jälkeen.  

- Tarkistus tehdään ennen opponointia, jos tutkielmaa ei opponoinnin jälkeen saa 
korjata. 

 
Pro gradu -tutkielman alkuperäisyys tarkistetaan aina ennen sen jättämistä tarkastuspro-
sessiin.  
 
Opiskelijan on suositeltavaa tarkistaa opinnäytteensä alkuperäisyys itsenäisesti kirjoitus-
prosessin aikana. 
 
Mikäli plagiaatintunnistusjärjestelmän tuottaman raportin perusteella syntyy epäily vil-
pistä, se tutkitaan. Jos havaitaan vilppi, ohjaaja arvioi vilpin vakavuusasteen. Mikäli löy-
detyt vastaavuudet eivät ole vakavia, ohjaaja antaa opiskelijalle palautetta opinnäytteen 
korjaamiseksi. Korjatun työn voi jättää vain kerran uudelleen plagiaatintunnistukseen. 
Vakavissa tapauksissa ohjaaja ilmoittaa kirjallisesti vilppiepäilyistä ja havaituista vil-
peistä dekaanille, laitoksen johtajalle ja opintoasiainpäällikölle. Dekaani kuulee opiskeli-
jaa ja päättää kuulemisen jälkeen mahdollisista jatkotoimenpiteistä. 
 
Ohjeita plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttöön opiskelijalle ja opettajalle löytyy yli-
opiston Kamusta > Opiskelijan käsikirja (kamu.uef.fi). 



UEF // Opinto-opas 2018-2019 308 

8.10.4 Opinnäytetöiden julkaiseminen ja julkisuus 
 
Pro gradu -tutkielmat julkaistaan e-julkaisuna, mikäli opiskelija antaa julkaisuun luvan.  
Opiskelijoiden laatimat ja tutkintotodistuksen saamiseen johtaneet opinnäytetyöt ovat 
julkisuuslain nojalla pääsääntöisesti julkisia. Julkisia ovat myös opinnäytetöistä annetut 
numeeriset sekä sanalliset arvioinnit. Opinnäytteen julkisuus tarkoittaa käytännössä sitä, 
että opinnäyte on kaikkien luettavissa yliopiston kirjastossa. Tietynlainen sisältö saattaa 
poikkeuksellisesti tehdä opinnäytetyöstä kokonaisuudessaan tai joiltakin osin salassa pi-
dettävän. Jos opinnäytetyössä käsitellään esimerkiksi tietoja yrityssalaisuuksista tai joil-
lakin erityisaloilla yksittäisten henkilöiden terveydentilasta tai tekemistä rikoksista, saat-
taa opinnäytetyö olla julkisuuslaissa säädetyllä tavalla määritettävä salassa pidettäväksi 
(esim. julkisuuslaki 24.1 § 20 ja 25-26k). Opetusministeriö on antanut ohjeistuksen, jonka 
mukaan salaista opinnäytetyötä ei pidä ryhtyä laatimaan, tai se on laadittava siten, että 
salassapidon alaiset tiedot sijoitetaan ainoastaan varsinaisesta työstä erilliseen liitteeseen.  
 
Opiskelijan tulee hakea liitteiden salaiseksi määräämistä vapaamuotoisella hakemuk-
sella, joka osoitetaan tiedekunnan dekaanille ja toimitetaan hallintosihteeri Tuula Hon-
kaselle (Joensuun kampus) tai Sirkka Tuoviselle (Kuopion kampus). 
 

8.10.5 Kypsyysnäyte  

 
Kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyys opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin 
kielen taito. Kandidaatin tutkinnon kypsyysnäyte suoritetaan laitosten tai oppiaineiden 
opetussuunnitelmien mukaisesti kandidaatin tutkielman yhteydessä. Maisterin tutkin-
non kypsyysnäytteenä toimii pro gradu -tutkielmaan liitettävä tiivistelmä.  
 
Äidinkieleltään ruotsinkieliset opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä ruotsin 
kielellä, kirjoittavat varsinaisen kypsyysnäytteensä ruotsin kielellä. Tällöin heidän äidin-
kielekseen tutkintotodistuksessa merkitään ruotsi ja kielitaidon arvosanaksi erinomainen 
suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi he kirjoittavat toisen kypsyysnäytteen suomeksi, jolla 
he osoittavat hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa (Tiedekuntaneuvoston 
päätös 7.11.2011). 
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8.11 TUTKINNON HAKEMINEN 
 
Dekaani myöntää tutkinnon (tutkintotodistus) yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden 
tiedekunnan opiskelijalle, joka on suorittanut kaikki tutkintoa varten vaadittavat opin-
not. Opiskelijan on oltava yliopistossa läsnä olevana opiskelijana tutkintoa hakiessaan.  
 
Tutkintoa haetaan todistushakemuksella, jonka saa laitosten www-sivuilta tai laitosen 
opintoyhteisöistä. Ennen tutkinnon hakemista opintosuoritusrekisterissä on oltava koko-
naisuusmerkinnät suoritetuista opintokokonaisuuksista (perusopinnot, aineopinnot, sy-
ventävät opinnot). Kokonaisuusmerkinnät haetaan amanuenssilta siltä laitokselta, jonka 
oppiaineesta on kysymys. Todistushakemus jätetään oman pääaineen amanuenssille, 
joka tarkastaa, että tutkintovaatimukset täyttyvät. Tarkempia tutkinnon hakemiseen liit-
tyviä ohjeita voi tiedustella laitosten ja tiedekunnan toimistoista. Tutkinto myönnetään 
kolmen viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Kiireisinä aikoina toimitusaika voi olla 
pidempi. Dekaani myöntää tutkintoja lukukausien aikana viikoittain (lomakausien aika-
tauluista tiedekunta informoi erikseen). Tutkintotodistuksen voi noutaa tiedekunnasta 
tai todistus lähetetään postissa opiskelijan ilmoittamaan osoitteeseen. 
 
Kandidaatin tutkintotodistukseen merkitään pää- ja sivuaineet tai teema-alue (opintojen 
laajuus opintopisteinä ja vähintään perusopintotasoisista suorituksista arvostelu) sekä 
kypsyysnäyte ja suoritetut kielikokeet. Todistukseen tulee näkyviin kieli-, viestintä- ja 
muiden opintojen yhteisopintopistemäärä. Muita opintoja ovat opinnot, jotka eivät kuulu 
mihinkään opintokokonaisuuteen tai joista on suoritettu vähemmän kuin 15 opintopis-
tettä. 
 
Maisterin tutkintotodistukseen merkitään pää- ja sivuaineopintojen lisäksi pro gradu -
tutkielman nimi ja arvostelu. Kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja ei merkitä mais-
terin tutkintotodistukseen. Kauppatieteiden maisterin tutkintotodistukseen laitetaan li-
säksi maininta Ekonomin arvosta. 
 
Tiedekunta antaa tutkinnon saajille Diploma Supplementin, tutkintotodistuksen englan-
ninkielisen liitteen, joka on tarkoitettu käytettäväksi kansainvälisissä yhteyksissä.  
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9 Sivuaineopiskelu ja tiede-
kunnan tarjoama sivuai-
neopetus 
 
Sivuaineopiskelu 

Itä-Suomen yliopistossa on ns. vapaa sivuaineoikeus. Tämä tarkoittaa, että opiskelija voi 
opiskella yliopistossa tarjolla olevia aineita lähes rajoituksetta. Kuitenkin joissain oppiai-
neissa (esim. englannin kieli, psykologia, hoitotiede, lääketiede) sivuaineopiskelijoiden 
määrää on rajoitettu. Kaikkea opetusta ei Itä-Suomen yliopistossa voida kuitenkaan tar-
jota sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla. Suoritettavan tutkinnon rakenne määritte-
lee pitkälti sivuaineen valintaa ja laajuutta. Kattava kuvaus tarjolla olevista opinnoista ja 
opintokokonaisuuksista löytyy Kamussa olevasta Opiskelijan käsikirjasta sekä WebOo-
dista.  
 
Sivuaineet ovat tärkeä osa opintoja ja niiden valintaan on useita näkökulmia. Valinnan 
voi tehdä oman kiinnostuksen, laitoksen suositusten, tulevan ammatin tai työelämän 
yleisten odotusten mukaisesti taikka niin, että se luontevasti tukee pääainetta tai tutkiel-
man laatimista. Oleellista on, että tutkinnosta muodostuu mielekäs ja mielenkiintoinen 
kokonaisuus, joka tukee työelämään sijoittumista. 
 
Sivuaineen voi valita yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tai muun tie-
dekunnan oppiainevalikoimasta. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan 
oppiaineita voi opiskella sivuaineina melko vapaasti. Poikkeuksen muodostavat sosiaa-
lityön syventävät opinnot, joihin voi saada opinto-oikeuden vain opiskelijavalinnan 
kautta. Lisätietoja tiedekunnan oppiaineista saa laitosten amanuensseilta.  
 
Tiedekunnan tarjoama sivuaineopetus  
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan oppiaineita voi opiskella sivuai-
neina melko vapaasti. Poikkeuksen muodostavat sosiaalityön syventävät opinnot, joihin 
voi saada opinto-oikeuden vain opiskelijavalinnan kautta (haetaan pääaineopiskelijaksi). 
Syventävien opintojen suoritusmahdollisuuksista ja sivuaineopinnoista saat lisätietoja 
oppiaineen opetusta antavalta laitokselta. 
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Historia- ja maantieteiden laitos, Joensuun kampus  
Opinnot suoritetaan ja opetus annetaan Joensuun kampuksella  

•  Historia: perus-, aine- ja syventävät opinnot (25 op + 35 + 65 op)  
• Maantiede ja yhteiskuntamaantiede: perus- ja aineopinnot (25 op + 35 op) 
•  Ympäristöpolitiikka: perus- ja aineopinnot (25 op + 35 op)  
•  Geoinformatiikan opintokokonaisuus (25 op)  
•  Geospatiaalisen analyysin opintokokonaisuus (25 op)  
•  Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena (61 op)  
•  Venäjä- ja rajatutkimuksen opintokokonaisuus: perusopinnot (25 op)  

 
Kauppatieteiden laitos, Joensuun ja Kuopion kampukset  

•  Kauppatieteet, perus- ja aineopinnot (väh. 30−60 op) 
•  Johtaminen ja markkinointi (väh. 25−60 op) 
•  Laskentatoimi ja verotus (väh. 25–60 op) 
•  Laskentatoimi ja rahoitus (väh. 25–60 op) 
•  Johtaminen, perusopinnot (väh. 25 op)  
•  Laskentatoimi, perusopinnot (väh. 25 op)  
•  Markkinointi, perusopinnot (väh. 25 op)  
•  Rahoitus, perusopinnot (väh. 25 op)  
•  Yrittäjyys, perusopinnot (väh. 25 op)  
•  International Business and Sales Management, Minor (min. 25 ECTS) 
•  Innovation Management, Minor (min. 25 ECTS)  
•  Business Studies, Minor (min. 25 ECTS) 

 
Oikeustieteiden laitos, Joensuun kampus  
Opetus annetaan Joensuun kampuksella  

•  Oikeustieteiden perus- ja aineopinnot (25 op + 35 op) seuraavissa oppiaineissa:  
- Eurooppaoikeus, Finanssioikeus, Hallinto-oikeus, Lainsäädäntötutkimus, Rikos- 
ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, Siviilioikeus, Ympäristöoikeus  

•  Valtiosääntöoikeuden perusopinnot (25 op)  
•  Sosiaalioikeuden perusopinnot (25 op)  
•  Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot (väh. 25 op)  
•  Yritysjuridiikan perus- ja aineopinnot (väh. 25 + 35 op)  
•  Kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot (väh. 25 op)  
•  Metsäoikeuden perusopinnot (väh. 25 op)  
•  International Study Programme in Law (25 op)  
•  Empiirisen oikeustutkimuksen opintokokonaisuus (väh. 25 op)  
•  Oikeuspsykologian perusopintokokonaisuus (25 op)  
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•  Opetushallinto (väh. 25 op) 
 Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden perusopinnot (väh. 25 op)  
 Basic Studies in International Law (25 op) 
•  Filosofian perus- ja aineopinnot (30 op + 40 op) 
 Julkisten hankintojen perusopinnot (väh. 25 op) 
 Venäjän oikeuden perusopinnot väh. 25 op  
 Lainvalmistelun perusopinnot (väh. 25 op) 
 Kriminologian perusopinnot (väh. 25 op) 
 Basic Studies in Food Law and Policy (väh. 25 op) 
 Monitieteiset ympäristöopinnot (25 op + 35 op) 

 
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Joensuun ja Kuopion kampukset  

•  Kansantaloustiede: perusopinnot (25 op)  
•  Lääketaloustiede: perusopinnot (25 op), opetus annetaan Kuopion kampuksella 

•  Terveystaloustiede: perus- ja aineopinnot (25 op + 37 op), opetus annetaan Kuo-
pion kampuksella 

•  Sosiaali- ja terveyshallintotiede: perusopinnot (25 op) 
•  Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto: perusopinnot (25 op), avoimessa yli-

opistossa (UEF:n perusopiskelijat voivat hakea ilmaista opiskeluoikeutta kahdesti 
vuodessa) 

 
Yhteiskuntatieteiden laitos, Joensuun ja Kuopion kampukset  

•  Filosofian perus- ja aineopinnot (30 op + 40 op)  
•  Sosiaalipsykologia: perus- ja aineopinnot (25 op + 35 op), opetus annetaan Kuo-

pion kampuksella  
•  Sosiaalitieteet: perus- ja aineopinnot (25 op + 35 op), opetus annetaan Kuopion 

kampuksella  
•  Sosiaalipedagogiikka: perus- ja aineopinnot (25 op + 35 op), opetus annetaan Kuo-

pion kampuksella 

 Sosiologia: perus- ja aineopinnot (25 op + 35 op)  
 Sosiaalityö: perus- ja aineopinnot (25 op + 35 op), opetus annetaan Kuopion kam-

puksella  
 Yhteiskuntapolitiikka: perus- ja aineopinnot (25 op + 35 op), 
 Nuorisotutkimus: perusopinnot (25 op), opetus annetaan Joensuun kampuksella. 

HUOM. Opintoja voi suorittaa vain kevätlukukauden 2019 loppuun saakka. Luku-
vuoden 2018-2019 jälkeen nuorisotutkimuksen perusopintokokonaisuutta ei voi 
suorittaa.  
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Yhteiskuntatieteiden laitoksen pääaineopiskelija ei voi suorittaa sivuaineena kaikilta osin 
edellä mainittuja opintokokonaisuuksia. Lisätietoja saa laitoksen amanuensseilta.  
 
Kv. ohjelmat sivuaineena ks. luku 8.8. 

 
Verkostoyliopistot 

Verkostoyliopistoissa voi suorittaa sivuainekokonaisuuksia, jotka ovat usein monitietei-
siä. Tällaisia ovat muun muassa  
 Osuustoiminnan ja yhteisötalouden opintokokonaisuus 25 op (helsinki.fi/ru-

ralia/koulutus/coop/index.htm)  
 Rural Studies – monitieteiset maaseutuopinnot, yksittäisiä opintojaksoja tai opinto-

kokonaisuus väh. 25 op (ruralstudies.fi) 
 
Muut sivuainemahdollisuudet 
1131020 Kansainvälistymisen opintokokonaisuus 25–35 op on kaikille opiskelijoille va-
paasti valittava sivuaine. Opintokokonaisuuteen voi kiinnittää opintoja, jotka liittyvät 
neljään moduuliin: kotikansainvälistyminen, kansainvälinen harjoittelu, opinnot ulko-
mailla sekä kulttuurien moninaisuus ja kieliopinnot. Tarkempia tietoja Kamusta ja 
WebOodin oppaasta. 
 
Tietoa muiden tiedekuntien oppiaineista on saatavana mm. opinto-oppaista, Kamusta, 
laitosten amanuensseilta, tiedekuntien koulutuspäälliköiltä/opintokoordinaattoreilta 
sekä WebOodista. 
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10 Jatko-opiskelijaksi 
Jos pro gradu -tutkielman tekeminen tuntui kiinnostavalta ja innostavalta, ja lopputulos 
oli kiitettävä, sinussa on todennäköisesti ainesta tohtoriopiskelijaksi ja tutkijaksi. Tieteel-
linen jatkokoulutus järjestetään tohtoriohjelmina, joissa on useita pääainevaihtoehtoja. 
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta toimii seuraavissa tohtoriohjelmissa: 
 

- Kauppatieteiden tohtoriohjelma (kauppatieteiden laitos) 
- Oikeustieteiden tohtoriohjelma (oikeustieteiden laitos) 
- Aika, tila ja ympäristö yhteiskunnassa -tohtoriohjelma (historia- ja maantietei-

den laitos) 
- Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamisten tohtoriohjelma (filosofinen tiede-

kunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta; filosofinen tie-
dekunta koordinoi) 

- Welfare, Health and Management -tohtoriohjelma (filosofinen tiedekunta sekä 
yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta; yhteiskuntatieteiden ja 
kauppatieteiden tiedekunta koordinoi) 

 
Tohtoriohjelmissa voi suorittaa pääaineiden mukaiset tohtorin ja lisensiaatin tutkinnot. 
 
Tohtoriopinnot koostuvat 1) tieteen ja tutkimusalan opinnoista ja 2) yleisistä valmius-
taito-opinnoista sekä lisensiaatin- tai väitöskirjatutkimuksesta. Tieteen ja tutkimusalan 
opintoja tuottavat tohtoriohjelmat ja tohtoriohjelmista vastaavat laitokset. Yleisiä val-
miustaito-opintoja koordinoi yliopiston tohtorikoulu. 
 
Suunnitellessasi tohtoriopintoja ja hakemista, ota yhteyttä tohtoriohjelman ohjaajakun-
taan kuuluvaan professoriin. Varaudu keskustelemaan mm. tutkimusaiheestasi ja tutki-
mussuunnitelmastasi, ohjaajistasi sekä jatko-opintojen rahoittamisesta.  
 
Hakeminen tapahtuu lomakkeella, johon tulee liittää tutkimussuunnitelma, esitys jatko-
opintojen ohjaajista sekä oikeaksi todistetut jäljennökset tutkinto- ja opintotodistuksista. 
Tarkempia tietoja tohtoriohjelmista, niiden valintaperusteista ja opetussuunnitelmista 
saat tohtoriohjelmien www-sivuilta sekä WebOodissa (weboodi.uef.fi) olevista tohto-
riohjelmien opinto-oppaista. Lisätietoja antavat tohtoriohjelmien asioita hoitavat 
amanuenssit, koordinaattorit ja koulutuspäälliköt. 
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