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Tiedekunnan tervehdys
Tervetuloa uudet ja vanhat opiskelijat! Aloitamme ensimmäistä uutta lukuvuotta Itä-Suomen
yliopistona. Uskon, että monet siirtymävaiheen kitkatekijät on ratkaistu ja menettelytavat selkiytyneet. Uusille opiskelijoille opintojen aloittaminen on suuri, usein hämmentävä ja jopa
pelottavakin tapahtuma. Tiedekunnan ja laitosten henkilöstö ja opiskelijatutorit pyrkivät neuvomaan, tukemaan ja ohjaaman opiskelujen suunnittelussa. Tietoverkot, sisäiset ja ulkoiset,
ovat kanava saada tietoa. Verkon kautta myös hoidetaan hyvin monia opiskeluun liittyviä
ydinasioita, kuten ilmoittautuminen kursseille ja tenttiin, oppimisessa käytettävien aineistojen
välittäminen ja opintosuoritusten rekisteröinti.
Pedagogisesti yliopistoissakin ollaan siirtymässä asteittain perinteisestä opettajavetoisesta
luento-opetuksesta yhä enemmän opiskelijakeskeisiin menetelmiin. Oppiminen ja osaamisen
harjaantuminen on lopulta jokaisen yksilöllinen prosessi ja tapamme omaksua uutta tietoa ja
muuntaa sitä ajattelumme perustaksi vaihtelee merkittäväksi ja siksi sitä on myös mahdollistettava. Pedagogiselle uudistamiselle voi kuitenkin asettaa rajoituksensa muun muassa kursseille osallistuvien opiskelijoiden määrä. Suunta ja tavoite on kuitenkin selkeä ja kirkas.
Kokeneemmille opiskelijoille opiskelu arjen tasolla säilyy entisellään luentoineen, seminaareineen, verkkokursseineen ja ohjausprosesseineen. Lukemista ja kirjoittamista ei oppimisen
välineenä korvaa mikään. Uudenlainen monitieteinen Itä-Suomen yliopisto ja oma tiedekuntamme on pyrkinyt hyödyntämään parhaita aikaisempia toimintamalleja. Ja ne muuttavat
monia tuttuja asioita tiedekunnan ja laitosten tasolla. Esimerkiksi sivuainemahdollisuudet
laajenevat merkittävästi, kahden aikaisemman yliopiston kirjastopalvelut kokoelmineen ja
verkkojulkiasuineen ovat kaikkien opiskelijoiden ja tutkijoiden käytössä. Opiskelijoille nämä
ovat merkittäviä etuja. Jokainen voi aikaisempaa monipuolisemmin täydentää ja räätälöidä
koulutusrakenteensa rajoissa osaamista työelämään ja urasuunnitelmiin soveltuvaksi. Ja tämä
voidaan tehdä omaan perustutkintoon niveltyvänä ja se vähentää tarvetta esimerkiksi rinnakkaisten tutkintojen suorittamiseen. Hallinnolliset asiat on osittain keskitetty laitoksilta tiedekunnan hallintopalvelukeskukseen, millä haetaan paitsi tehokkuutta ja toimintavarmuutta, mutta
myös opiskelijoiden yhdenvertaisuuden turvaamista laitoksesta tai oppiaineesta riippumatta.
Tämä opas toimii sekä hakemistona että keittokirjana opintojen suunnittelussa. Toivon, että se
osaltaan tukee opintosi suunnitelmallista ja sujuvaa toteuttamista. Tiedekunta ja sen henkilöstö tekee parhaansa laadukkaan oppimisen turvaamiseksi.
Suuria oivalluksia ja elämyksiä uudelle lukuvuodelle.
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1 Tiedekunnan esittely ja neuvonta
1.1 Tiedekunta ja laitokset
Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät Itä-Suomen yliopistoksi 1.1.2010. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopistossa kolmella kampuksella, Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa.
Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekuntaan sijoittuu viisi laitosta ja kaksi erillislaitosta. Historia- ja maantieteiden- ja oikeustieteiden laitokset toimivat Joensuun kampuksella, sosiaali- ja
terveysjohtamisen laitos Kuopion kampuksella ja kauppatieteiden- ja yhteiskuntatieteiden
laitokset molemmilla kampuksilla. Kauppatieteiden, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan opinnoista osa onkin suoritettavissa molemmilla pääkampuksilla. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos sijaitsee Savonlinnassa ja Karjalan tutkimuslaitos Joensuussa.
Historia- ja maantieteiden laitos (toimii yhdellä kampuksella Joensuussa)
- historia, maantiede, yhteiskuntamaantiede, ympäristöpolitiikka ja -oikeus
- Master’s Degree Programme in Human Geography
Kauppatieteiden laitos (toimii kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa)
- pääaine liiketaloustiede, sisältää neljä teema-aluetta:
o palvelujohtaminen (Joensuun kampus)
o yritysoikeus ja -talous (Joensuun kampus)
o innovaatiojohtaminen (Kuopion kampus)
o taloushallinto ja rahoitus (Kuopion kampus)
Oikeustieteiden laitos (toimii yhdellä kampuksella Joensuussa)
- eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede, rikos- ja prosessioikeus, siviilioikeus, valtiosääntöoikeus, ympäristöoikeus
- eurooppaoikeus ja integraatiohallinto, kriminaalipolitiikka ja rikollisuuden tutkimus
- filosofia ja oikeusfilosofia
- kansantaloustiede
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos (toimii yhdellä kampuksella Kuopiossa)
- terveystaloustiede, terveyshallintotiede ja sosiaalihallintotiede
- sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma
- paikallistalouksien kehittämisen koulutusohjelma
Yhteiskuntatieteiden laitos (toimii kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa)
- sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalityö (Kuopion kampus)
- sosiologia (Joensuun kampus) ja sosiologia (erityisesti hyvinvointisosiologia, Kuopion
kampus)
- yhteiskuntapolitiikka (Joensuun kampus) sekä yhteiskuntapolitiikka (erityisesti sosiaalipolitiikka, Kuopion kampus)
- Master’s Degree in International Social Work (Kuopion kampus)
- Master’s Degree Programme in Cultural Diversity (Joensuun kampus)
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Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos (Savonlinna), opinto-opas saatavilla www-sivuilla
www.tourismuninet.org
Karjalan tutkimuslaitos (Joensuu)

1.2 Hallintopalvelukeskus
Tiedekunnassa toimii hallintopalvelukeskus, joka tuottaa opetus- ja tutkimustoiminnan tukipalveluita. Amanuenssit, sihteerit ja opintoasiainpäälliköt kuuluvat hallintopalvelukeskukseen,
vaikkakin heidän työpisteensä ovat yleensä jollain laitoksella. Hallintopalvelukeskuksen esimiehenä toimii johtava hallintopäällikkö.
Hallintopalvelukeskuksen henkilökunta ja työtehtävät on kuvattu tiedekunnan www-sivuilla
www.uef.fi/yhka/hallintopalvelukeskus.

1.3 Yhteystiedot
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Dekaani:
Johtava hallintopäällikkö:
Opintoasiainpäälliköt:
Postiosoite:
Katuosoite:
Puhelin:
Sähköposti:

Juha Kinnunen
Pirkko Elsinen
Annikki Honkanen, Kuopio
Miia Laukkanen, Joensuu
PL 111, 80101 Joensuu
PL 1627, 70211 Kuopio
Yliopistokatu 2, Joensuu
Savilahdentie 6 E, Kuopio
+358 13 251 111 (vaihde, Joensuu)
+358 207 87 2211 (vaihde, Kuopio)
etunimi.sukunimi@uef.fi

Opetusta antavien laitosten johtajat:
Historia- ja maantieteiden laitos, professori Jukka Korpela
Kauppatieteiden laitos, professori Matti Turtiainen
Oikeustieteiden laitos, professori Tapio Määttä
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, tutkimusjohtaja Anneli Ensio
Yhteiskuntatieteiden laitos, professori Juha Hämäläinen
Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, johtaja Antti Honkanen
Opintoasioissa kannattaa kääntyä ensisijaisesti oppiaineen laitoksen amanuenssin tai sihteerin puoleen. Heidän yhteystietonsa löytyvät laitosten www-sivuilta sekä hallintopalvelukeskuksen sivuilta www.uef.fi/yhka/hallintopalvelukeskus.
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2 Opinto-oikeudet
2.1 Tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot ja kampusten välinen
siirtyminen
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa voi suorittaa hallintotieteiden, humanististen tieteiden, kauppatieteiden, luonnontieteiden, terveystieteiden ja yhteiskuntatieteiden
kandidaatin sekä filosofian, hallintotieteiden, kauppatieteiden, terveystieteiden ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnot.
Luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoja voidaan suorittaa maantieteessä
(Joensuun kampus). Oikeustieteiden eri pääaineista valmistuu hallintotieteiden kandidaatteja
ja maistereita (Joensuun kampus). Suomen historiassa tai yleisessä historiassa voidaan
suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot (Joensuun kampus). Eri pääaineiden tutkintonimikkeet käyvät ilmi laitosten osuudesta.
Kahdella kampuksella toimivia pääaineita ovat kauppatieteiden lisäksi sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka. Sosiologian tai yhteiskuntapolitiikan opiskelija voi vaihtaa opiskelukampustaan
ilmoittamalla siitä yhteiskuntatieteiden laitoksen www-sivuilta löytyvällä lomakkeella opintopalveluihin.
Kauppatieteellisen koulutusalan sisällä opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä kampukselta toiselle kandidaattiopintojen jälkeen (yliopiston hallituksen päätös 25.2.2009). Opiskelijalta voidaan
edellyttää uuden teema-alueen aineopintojen (tai osan niistä) suorittamista, jotta opiskelijalla
on tarvittavat tiedolliset ja taidolliset valmiudet suoriutua syventävistä opinnoista.

2.2 Opinto-oikeuden muuttaminen ja opintojen suorittaminen
valmistumisen jälkeen
Opiskelijat valitaan suorittamaan sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa tai ainoastaan
maisterin tutkintoa. Opiskelija, joka on valittu suorittamaan sekä kandidaatin ja maisterin
tutkintoa, voidaan dekaanin päätöksellä siirtää suorittamaan ainoastaan maisterin tutkintoa
(maisteriopinnot),
1) jos hän opiskelijaksi valintahetkellä olisi voinut tulla valituksi maisteriopintoihin siten,
että täydentäviä opintoja olisi määritelty enintään 60 opintopistettä tai
2) jos valintaperusteita muutetaan siten, että opiskelija tulisi uudelleen hakiessaan valituksi suoraan maisterin tutkintoa suorittamaan.
Opiskelijalla on valmistuttuaan oikeus suorittaa opintoja sen lukukauden loppuun asti, jonka
aikana hän on valmistunut. Kelpoisuutta ja pätevyyttä tuottavissa opinnoissa opintojen suorittamisesta valmistumisen jälkeen antaa tarkemmat ohjeet tiedekunta (tutkintosääntö 15 §).
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2.3 Tutkintojen tavoitteelliset suoritusajat ja lisäajan hakeminen
Korkeakoulututkintojen tavoitteellisista suorittamisajoista ja opiskeluoikeudesta säädetään
yliopistolain (558/2009) 40 ja 41 §:ssä. Tutkinnoille säädetyt tavoiteajat koskevat opiskelijoita,
jotka ovat valittu tutkinto-opiskelijoiksi 1.8.2005 tai sen jälkeen. Tavoiteajat eivät koske niitä
opiskelijoita, jotka ovat siirtyneet vanhan tutkintoasetuksen mukaisesta tutkintorakenteesta
uuden tutkintoasetuksen mukaiseen tutkintoon.
Kandidaatin tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kolme lukuvuotta. Maisterin tutkinnon
tavoitteellinen suorittamisaika on kaksi lukuvuotta. Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta
vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä 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 suorittaa tutkinto viimeistään yhtä vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa eli
yhteensä neljässä lukuvuodessa. Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan
otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista
suorittamisaikaa pitemmässä ajassa eli neljässä lukuvuodessa.
Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen
tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittamisesta, taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan
pitämisestä. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa muuta enintään neljän lukukauden pituista
poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Opiskelijan katsotaan
aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa.
Silloin kun kyseessä eivät ole edellä mainitut vaan muut syyt, voi yliopisto hakemuksesta
myöntää lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Opiskelijan täytyy esittää tavoitteellinen ja
toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi. Suunnitelmassa opiskelijan tulee yksilöidä suoritettavat opinnot ja aikataulu tutkinnon loppuun saattamiselle. Suunnitelman teossa opiskelija saa apua oman pääaineen opettajilta ja amanuenssilta. Lisäajan
hakemisesta tarkempia ohjeita saa opintopalveluiden www-sivuilta. Lisäaikaa koskeva hakemus toimitetaan tiedekunnan hallintopalvelukeskukseen opintoasiainpäällikölle (tutkintosääntö
7 §).
Lisäaikaa myönnetään, jos opiskelijalla on huomioon ottaen hänen voimassa olevien ja puuttuvien opintosuoritustensa määrä ja laajuus sekä aikaisemmat päätökset lisäajan myöntämisestä, mahdollisuus saattaa opintonsa loppuun kohtuullisessa ajassa. Lisäajan myöntämistä
puoltaa opiskeluaikaan ajoittuva sairaus tai muu opiskelijasta riippumaton vaikea elämäntilanne, yhteiskunnallinen aktiivisuus, kansainväliseen opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon osallistuminen sekä systemaattinen huippu-urheilu (tutkintosääntö 7 §).
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2.4 JOO-opinnot
Valtakunnallinen JOO-sopimus joustavasta opinto-oikeudesta astui voimaan 1.8.2004. Sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus 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.
Joustavan opinto-oikeuden valtakunnallinen verkkopalvelu (JOOPAS) löytyy osoitteesta
www.joopas.fi. Sivuilla on valtakunnallisen JOO-hakulomakkeen tulostettava versio (pdf) täyttöohjeineen sekä tietoa valtakunnallisesta JOO-sopimuksesta ja JOOPAS-verkkopalvelusta. JOOopinto-oikeutta ei myönnetä, mikäli haettua ainetta opetetaan kotiyliopistossa.
Lisätietoja JOO-opinnoista saa opintopalveluista ja opintopalveluiden www-sivuilta.

2.5 Pääaineen valinta ja vaihtaminen
Pääaineen valinta
Opiskelija valitaan yleensä suoraan johonkin pääaineeseen suorittamaan tutkintoa. Poikkeuksena yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa ovat kauppatieteiden ja oikeustieteiden koulutukset, joissa opiskelija valitaan liiketaloustieteeseen (kauppatiede) ja oikeustieteeseen (julkisoikeuteen) oikeustieteissä.
Kauppatieteissä kandidaatin opintojen puolivälissä opiskelija valitsee oman kampuksensa
teema-alueen, johon erikoistuu. Kauppatieteiden laitos lähettää opiskelijalle kyselyn asiasta
toisen opiskeluvuoden syyslukukaudella. Mikäli johonkin teema-alueeseen ilmoittautuu
enemmän opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, opiskelijoiden valinnan perusteena käytetään
määrällistä ja laadullista opintomenestystä. Teema-alueen vaihtoa voi hakea kerran kandidaatin opintojen aikana omalla kampuksella. Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen toimitetaan laitoksen amanuenssille. Teema-alueen vaihtaminen on mahdollista kandidaatin tutkinnon myöntämisen jälkeen.
Oikeustieteissä HTK-tutkintoa suorittava opiskelija valitsee pääaineensa viimeistään toisen
opiskeluvuoden syksyllä ilmoittamalla sen oikeustieteiden laitoksen www-sivuilta löytyvällä
lomakkeella opintopalveluihin. Ilmoituksen pääaineesta voi tehdä milloin vain ja pääainetta
HTK-tutkinnon sisällä voi vaihtaa useastikin.
Edellä mainittujen koulutusten lisäksi opiskelija, joka on valittu filosofiaan tai oikeusfilosofiaan,
voi valita pääaineekseen joko filosofian tai oikeusfilosofian. Pääaineen muutoksesta ilmoitetaan opintopalveluihin oikeustieteiden laitoksen www-sivuilta löytyvällä lomakkeella.
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Pääaineen vaihtaminen
Pääaineen vaihtaminen koulutusalalta toiselle (esimerkiksi sosiologiasta filosofiaan) on mahdollista yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan lähes kaikissa pääaineisissa.
Pääaineen vaihto käsitellään opiskelijavalintana ja sille on asetettu valintakriteerejä pääaineittain. Hakuajat ja valintakriteerit vahvistetaan vuosittain ja seuraavan vuoden valintaopas
julkaistaan aina loppusyksystä. Pääaineen vaihtaminen on erillisvalintaa, josta lisätietoja löytyy
www.uef.fi/hae.

3 Opintoja koskevia ohjeita
3.1 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
Opintojen suunnittelu on olennainen osa opiskelua. Suunnittelu alkaa oikeastaan jo silloin, kun
opiskelija saa tiedon opiskelupaikan saamisesta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietoja
yliopiston, tiedekunnan ja laitoksen toiminnasta. Konkreettisemmin opinnot ja opiskelua koskevat suunnitelmat hahmottuvat ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana ja työ jatkuu tilannetarkistusten muodossa läpi koko opiskeluajan. Opiskelusuunnitelman kruunaa tutkinnon suorittaminen ja sijoittuminen työelämään. Suunnittelussa on siis kyse prosessista.
HOPS on opintojen suunnittelun väline, jonka tavoitteena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan
opintojen kokonaisuus sisällöllisesti, ajallisesti ja suoritustavoiltaan. Suunnittelun lähtökohtana
on tutkinnon tavoitteiden ja opiskelijan omien tavoitteiden saavuttaminen.
Opintojen suunnittelun tueksi on tarjolla ohjausta ja erilaisia työkaluja, yleisimmin käytössä on
WebOodi. Opiskelijat laativat HOPSin laitosten ohjeistamalla tavalla, yleensä WebOodissa.
HOPSiin kirjataan vain opintojen suorittamista koskevat asiat, mm. hyväksiluetut ja korvatut
opintosuoritukset, suoritettavat opintojaksot, sivuainevalinnat ja opiskeluaikataulu. Opintojen
alussa hahmotellaan opiskelun yleisiä suuntaviivoja ja laajempia kokonaisuuksia. Myöhemmin
suunnitelmaa tarkistetaan ja tarkennetaan ja sitä voi tarvittaessa myös muuttaa.
Jokaisella laitoksella toimii vähintään yksi opettajatuutori, jonka tehtävät tuutoroinnissa ja
opintojen suunnittelussa vaihtelevat eri laitoksilla. Laitokset antavat tarkemman kuvauksen
laitoksen tuutoritoiminnasta.
Yleisesti opettajatuutorin ja opiskelijan välisestä työnjaosta ja vastuista voidaan todeta, että
opettajatuutorit toimivat opintojen suunnittelun tukihenkilöinä. Tuutori auttaa mm. löytämään
erilaisia vaihtoehtoja opintosuunnittelussa ja neuvoo pulmatilanteissa. Opiskelijan vastuulla on
HOPSin laatiminen, opintojen suorittaminen ja valintojen tekeminen. Valintoja tehdessä kannattaa muistaa, ettei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua, sillä tavoitteet voi saavuttaa
monella eri tavalla. HOPS- ja muiden ohjauskeskustelujen (esim. tutkielman ohjausta koskevien keskustelujen) lisäksi ohjausta saa opiskelijainfoissa ja -tapaamisissa, seminaareissa ja
päättökeskusteluissa ja tarvittaessa suunnittelu- ja keskusteluapua voi pyytää myös muilta
opintoasioiden parissa työskenteleviltä henkilöiltä. Opintojen suunnitteluun liittyy myös muita
kuin opiskelua koskevia asioita, esim. asuminen, opintotuki ja terveydenhoito. Tämän vuoksi
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kannattaa tutustua yliopiston yhteisiin opiskelun tukipalveluihin, jotka on esitelty opintopalveluiden www-sivuilla.

3.2 Tenttikäytännöt ja tentteihin ilmoittautuminen
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa järjestetään laitoskohtaisia tai laitosten
yhteisiä tenttejä. Laitokset antavat tarkemmat ohjeet siitä, mitä kursseja ko. tenttipäivinä voi
suorittaa. Oppiaineet voivat lisäksi järjestää luentokuulusteluja ja antavat niistä tarkemmat
ohjeet. Yleisiin/laitostentteihin on ilmoittauduttava WebOodissa viimeistään 10 päivää ennen
tenttiä. Luentokuulusteluihin ilmoittautumisesta tarkemmat ohjeet antaa opetuksen järjestävä
laitos. Lukuvuonna 2010–2011 eri yksiköiden ja oppiaineiden tenttejä järjestetään seuraavasti:
Historia- ja maantieteiden laitostentit:
Päivämäärä
Joensuu, sali
pe 27.8.2010
C1
pe 24.9.2010
M100
pe 22.10.2010
M100
pe 19.11.2010
M100
pe 17.12.2010
M100
pe 28.1.2011
M100
pe 25.2. 2011
M100
pe 25.3.2011
M100
pe 29.4. 2011
M100
pe 27.5.2011
M100
pe 17.6.2011
M100
Tentit järjestetään klo 8.00-12.00
Kauppatieteiden, Sosiaali- ja terveysjohtamisen sekä Yhteiskuntatieteiden laitosten sekä Filosofian ja Kansantaloustieteen
yleiset-/laitostentit:
Päivämäärä
Joensuu
Kuopio
pe 27.8.2010
C1
SL, Snellmania
pe 24.9.2010
C1
SL, Snellmania
pe 22.10.2010
C1
SL, Snellmania
pe 26.11.2010
C1
SL, Snellmania
ke 15.12.2010
C1
SL, Snellmania
pe 28.1.2011
C1
SL, Snellmania
pe 25.2. 2011
C1
SL, Snellmania
pe 25.3.2011
C1
SL, Snellmania
pe 29.4. 2011
C1
SL, Snellmania
ke 25.5.2011
C1, klo 15.00-19.00
SL, klo 15.00-19.00
ke 15.6.2011
C1
SL, Snellmania
Tentit järjestetään klo 13.00-17.00, poikkeuksena 25.5.2011
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Oikeustieteiden laitostentit:
Päivämäärä
Joensuu
Päivämäärä
ma 16.8.2010
C1
ma 10.1.2011
pe 17.9.2010
C1
pe 21.1.2011
ma 4.10.2010
C1
ma 7.2.2011
pe 15.10.2010
C1
pe 18.2.2011
ma 25.10.2010
C1
ma 7.3.2011
pe 12.11.2010
C1
pe 25.3.2011
ma 22.11.2010
C1
ma 11.4.2011
pe 3.12.2010
C1
pe 29.4.2011
ma 13.12.2010
C1
ma 9.5.2011
Tentit ovat
pe 27.5.2011
perjantaisin klo 8.00-12.00 ja
ma 20.6.2011
maanantaisin klo 17.00-21.00

Joensuu
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

Tenttitilaisuuksissa on noudatettava seuraavia määräyksiä:
Erityisjärjestelyjä tarvitsevan opiskelijan on pyydettävä erityisjärjestelyjä kuulusteluun
ilmoittauduttaessa
Kuulusteluaika luetaan alkavaksi siitä hetkestä, jolloin kuulusteltavat näkevät tehtävät
Kuulusteltavalla, joka saapuu 30 minuutin kuluessa kuulusteluajan alkamisesta on
oikeus osallistua kuulusteluun
Kuulustelutilaisuudesta ei saa poistua ennen kuin on kulunut 30 minuuttia kuulusteluajan
alkamisesta
Kun 30 minuuttia kuulusteluaikaa on kulunut, saapuva kuulusteltava voi valvojan suostumuksella osallistua kuulusteluun siinä tapauksessa, että kukaan kuulusteluun osallistuvista ei ole poistunut kuulustelutilaisuudesta
Kuulustelutilaisuuteen saa tuoda vain kuulustelussa tarvittavat välineet
Kuulustelutilaan saa mennä vasta sitten, kun valvoja antaa siihen luvan.
Kuulusteltavan on valvojan niin vaatiessa todistettava henkilöllisyytensä
Kuulustelussa jaetut kysymykset on aina palautettava vastauspaperin mukana
Etätenttiminen
Itä-Suomen yliopiston sisäiset etätentit (eli tentti suoritetaan jollain Itä-Suomen yliopiston
kampuksella) ovat mahdollisia siten, että opiskelija selvittää jollain kampuksella (Joensuu,
Kuopio, Savonlinna) mahdollisesti kuulustelunsa kanssa samanaikaisesti pidettävät kuulustelut ja pyytää saada suorittaa oman kuulustelunsa toisen kampuksen tentin järjestäjän valvomana. Opiskelijan velvollisuutena on valvonnan järjestämisen lisäksi ilmoittaa tenttipaikasta ja
valvojasta (yhteyshenkilöstä) kuulusteluun ilmoittautuessaan WebOodin lisätieto -kentässä tai
laitoksen muuten määräämällä tavalla. Sisäiset etätentit ovat maksuttomia.
Itä-Suomen yliopiston ulkoiset etätentit (eli tentti suoritetaan muun tahon kuin Itä-Suomen
yliopiston valvonnassa) ovat mahdollisia joidenkin laitosten kuulusteluissa. Laitokset antavat
tarkempia ohjeita etätenttien mahdollisuudesta, etätenttiin ilmoittautumisesta ja tenttipaikoista.
Opiskelija vastaa mahdollisista kustannuksista. Itä-Suomen yliopisto linjaa Itä-Suomen yliopiston etätenttien järjestämiseen mahdollisesti liittyvät maksut 1.8.2010 alkaen.
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3.3 Opintosuoritusten ja opintokokonaisuuksien arvostelu
Opintojaksojen työmäärän mittana käytetään opintopistettä. Yhden lukuvuoden opintojen
suorittamiseen vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. Työmäärää arvioitaessa on otettu huomioon annettavan opetuksen lisäksi opiskelijan oman työn osuus.
Opintojaksot ja tutkielmat
Opintojaksojen suoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0–5. Opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija saa kuulustelussa noin 50 % enimmäispistemäärästä. Arvosanoittain vaadittavat % -määrät kuulustelun enimmäispistemäärästä 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 hylätty/hyväksytty, pidetään hyväksymisen rajana
50 %:n hallitsemista vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta.
Täysin erheelliset väittämät voidaan ottaa huomioon vastauksen kokonaisarvostelussa. Kuulusteluja arvosteltaessa otetaan lisäksi huomioon osoittaako vastaus kykyä arvioida ja soveltaa teoreettista ja metodologista tietoa.
Kandidaatin tutkielma arvostellaan asteikolla 0–5 tai HYV/HYL. Kypsyysnäyte arvostellaan
asteikolla hyväksytty-hylätty. 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. Toisen kotimaisen kielen taito (yleensä ruotsi) arvostellaan asteikolla tyydyttävä – hyvä.
Opintokokonaisuudet
Opintokokonaisuuksien arvosteluasteikko on 0-5 tai HYV/HYL.
Jos arvostelussa käytetään asteikkoa 0-5, opintokokonaisuuden arvosana määräytyy opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona (kaikista opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista kerrotaan opintojakson op-määrä arvosanalla; saadut tulot lasketaan
yhteen; saatu summa jaetaan opintokokonaisuuden 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)
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Opintokokonaisuuden arvostelussa ei huomioida arvosanalla HYV suoritettuja opintoja. Laitokset voivat antaa tarkempia määräyksiä opintokokonaisuuksien arvostelusta. Pro gradu tutkielman arvolause ei vaikuta syventävien opintojen arvosanaan.
Muutoksenhausta määrätään Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä (27 §).

3.4 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Aiemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen
Opintojen hyväksilukeminen käsittää opintojen korvaamisen ja sisällyttämisen. Hyväksiluettavilla opinnoilla tarkoitetaan yleensä opiskelijan aiemmin toisessa korkeakoulussa suorittamia
opintoja. Mikäli opiskelijalle hyväksiluettavat opinnot vastaavat täysin yliopiston opetussuunnitelmassa vahvistettuja opintojaksoja tai -kokonaisuuksia, kysymys on opintojen korvaamisesta.
Kysymys voi olla myös osittaisesta korvaavuudesta (esim. hyvityspisteitä ko. opintojakson
tenttiin). Korvaamisen edellytyksenä on opintojen samantasoisuus (Valtioneuvoston asetus
yliopistojen tutkinnoista 794/ 2004, 25 §). Jos opintoja ei voida korvata, ne voidaan pääsääntöisesti sisällyttää suoritteilla olevaan tutkintoon sellaisenaan.
Opintojen korvaavuudesta päättää ko. opintojakson vastuuyksikkö (tutkintosääntö 14 §).
Opintojen sisällyttämisestä suoritettavaan tutkintoon päättää opiskelijan pääaineen laitosjohtaja.
Muualla suoritettujen opintojen sisällyttämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita, jos erityinen syy ei muuta vaadi:
- Kandidaatin tutkintoon sisällytetään opintoja sen verran kuin tutkintorakenne sallii. Opintokokonaisuudet voidaan kuitenkin sisällyttää kokonaisuudessaan, vaikka tutkinnon vähimmäislaajuus ylittyisikin.
- Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet alemman yliopistotutkinnon (kandidaatin tutkinnon)
aiempien tutkintoasetusten mukaisesti opintoviikkoina, eivät pääsääntöisesti voi sisällyttää kandidaatin tutkintoon sisältyviä opintoja maisterin tutkintoon. Tästä pääsäännöstä
on kolme poikkeusta:
o kun aiempien tutkintoasetusten mukaisesti suoritettuun kandidaatin tutkintoon on sisällytetty maisterin tutkintoon pakollisena kuuluvia syventäviä opintoja, hyväksiluetaan ne maisterin tutkintoon,
o kun aiempien tutkintoasetusten mukaisesti suoritettuun kandidaatin tutkintoon on sisällytetty opintokokonaisuus (tai useampi), joka ei ole pakollinen osa kandidaatin
tutkintoa ja kandidaatin tutkinnon laajuus olisi 120 opintoviikkoa ilman ko. opintokokonaisuutta, hyväksiluetaan opintokokonaisuus maisterin tutkintoon sivuaineeksi,
o muu erityinen perusteltu syy.
- Muita toiseen tutkintoon sisältyviä opintokokonaisuuksia ei pääsääntöisesti sisällytetä
suoritteilla olevaan tutkintoon.
- Ammatillisen toisen asteen opintoja tai ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää suoritteilla olevaan tutkintoon, jos asiasta on valtakunnallisia linjauksia
tai erityinen syy sellaista vaatii.
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Yksittäisiä opintojaksoja voidaan sisällyttää tutkintoon, jos tutkintorakenne sen sallii ja
jos opintojaksot eivät sisälly aiemmin suoritettuun tutkintoon. Aiemmin suoritettuun tutkintoon sisältyviä opintojaksoja voidaan sisällyttää suoritteilla olevaan tutkintoon vain erityisestä syystä.
Jatkotutkintoihin voidaan sisällyttää toisessa yliopistossa suoritettuja opintoja, jos opinnot ovat osa opiskelijan hyväksyttyä jatko-opintosuunnitelmaa.
Opintoviikkoina suoritetut opinnot muutetaan opintopisteiksi kertoimella kaksi.

Laitokset määrittelevät tarkemmat kriteerit opintojen hyväksilukemiselle ja ohjeistavat hyväksilukemisen hakemisessa . Kieliopintojen korvaamisesta päättää Kielikeskus.
Yleistä hyväksilukemisen hakemisesta
Korvaavuutta ja sisällyttämistä voivat hakea Itä-Suomen yliopistossa tutkintoa suorittavat,
läsnä olevat opiskelijat. Myös avoimen yliopiston opiskelijat voivat hakea hyväksilukemisia
siitä aineesta, mihin heillä on opinto-oikeus. Hakemukseen on liitettävä todistus suoritetuista
opinnoista (oikeaksi todistettu jäljennös) sekä tiedot opintosuoritusten laajuudesta, sisällöstä ja
vaativuustasosta (ote opinto-oppaasta tms.). Hakemuslomakkeita löytyy tiedekunnan ja laitosten www-sivuilta.
Muutoksenhausta määrätään Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä (28 §).
Muun kuin opintojen yhteydessä hankitun osaamisen tunnustaminen
Itä-Suomen yliopistossa on käynnistetty aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) kehittämistyö, jonka tavoitteena on varmistaa AHOT-prosessien kuvaaminen osana laatutyötä sekä kehittää AHOT-prosessin toteutumista osana HOPS-käytäntöjä.
Aiemmin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa, kun tutkintojen, kokonaisuuksien
ja opintojaksojen osaamistavoitteet on määritelty opetussuunnitelmassa. Itä-Suomen yliopistossa osaamistavoitteet on määriteltävä viimeistään lukuvuoden 2011–2012 opetussuunnitelmiin. Oppimiskeskus, opintopalvelut ja eri tiedekuntien AHOT-vastaavat muodostavat verkoston, jonka tehtävänä on kehittää AHOT-prosessia lukuvuosien 2010–2012 aikana.

3.5 Tutkintojen kielitaitovaatimukset
Tutkintojen kielitaitovaatimuksista säännellään tutkintoasetuksen 6 §:ssä (valtioneuvoston
asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004). Asetuksen mukaan opiskelijan tulee alempaan tai
ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:
1)
suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan 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.
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Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla
kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla.
Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.
Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain
tai kokonaan. Kieliopinnoista vapauttamisesta päättää tiedekunnan dekaani.
Kohdassa kaksi tarkoitettu vieras kieli on yleensä englanti. Englannin kielen opinnot voidaan
tiedekunnan harkinnan mukaan korvata myös muulla vieraalla kielellä, esimerkiksi ranskalla
tai saksalla. Halutessasi suorittaa vieraan kielen opinnot muussa kuin englannin kielessä, ota
yhteyttä pääaineesi amanuenssiin. Englannin kielen opintojen korvaaminen on mahdollista
sellaisen kielen opinnoilla, joka mahdollistaa opiskelijan oman alan kehityksen seuraamisen ja
kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.
Kielikeskus vastaa tutkintoon kuuluvien kielten opetuksesta ja todistusten antamisesta asetuksessa vaadituista kielitaitovaatimusten täyttämisestä.
Kieliopintoja koskevia lisätietoja saa kielikeskuksen toimistosta ja www-sivuilta osoitteesta:
www.uef.fi/ kielikeskus/.

3.6 Kansainvälisyys opinnoissa ja opiskelussa
Opiskelijoiden on mahdollista ja toivottavaa edistää kansainvälisyysvalmiuksiaan (mm. kieli- ja
monikulttuurisuustaitojaan kehittämällä).
Eräs mahdollisuus on opiskelu ulkomaisessa yliopistossa. Ulkomailla tapahtuvaa opiskelua
harkitessa suunnitelmista ja tavoitteista on hyvä keskustella opettajatuutorin tai kvkoordinaattorin 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 laitosten 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 samalla myös kulttuuritietouden opetusta, tarjoaa väylän kansainvälisyyteen. Kielikeskuksen 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.
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa voi suorittaa maisterin tutkinnon seuraavissa kansainvälisissä maisteriohjelmissa (maisteriohjelmiin pitää hakeutua erikseen):
An International Master’s Degree Programme in Cultural Diversity (Joensuun kampus)
www.uef.fi/cudiver
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An International Master’s Degree Programme in Human Geography (Joensuun kampus)
www.uef.fi/humangeo

Master’s Degree Programme in International Social Work (Kuopion kampus)
www.uku.fi/intl/english/prospective/studies/social.shtml

Lisäksi tiedekunnassa voi suorittaa opintoja seuraavissa kansainvälisissä opintokokonaisuuksissa:
An International Study Programme on Karelia, Russia and the Baltic Area (Joensuun kampus)
www.uef.fi/krb

An International Study Programme in Law (Joensuun kampus)
www.uef.fi/oikeustieteet/international-study-of-law

An International Study Programme in Social Sciences (including Business and Management)
(Joensuun kampus)
www.uef.fi/socscie

An International Study Programme in Social Well-Being (Kuopion kampus)
https://wiola.uef.fi/weboodi/

An International Study Programme in Social Work (Kuopion kampus)
https://wiola.uef.fi/weboodi/

An International Study Programme in Health Policy and Management
Lisäksi Kuopion kampuksella voi suorittaa englanninkielisiä opintojaksoja seuraavissa tiedekunnan oppiaineissa:
Business and Management
Social Sciences
Social and Health Management
Tarkemmat tiedot yllämainituista tiedekunnan kansainvälisistä maisteriohjelmista ja opintokokonaisuuksista löytyvät Itä-Suomen yliopiston kv-oppaasta.

3.7 Työharjoittelu
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin kuuluu yleensä joko pakollinen tai vapaaehtoinen työharjoittelu.
Yliopisto jakaa tiedekuntien laitoksille vuosittain määrärahan, jolla laitokset voivat tukea opiskelijoidensa työharjoittelua. Laitoksen julistavat tuetut harjoittelutukikuukaudet opiskelijoidensa
haettavaksi yleensä syyslukukauden puolivälissä tai lopulla. Laitos myös päättää harjoittelutukikuukausien myöntämisestä opiskelijoilleen. Jokaisella laitoksella on harjoitteluyhdyshenkilö,
joka vastaa ko. laitoksen harjoitteluasioista.
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3.8 Tutkielmat ja kypsyysnäyte
Kandidaatin tutkielma
Kandidaatin tutkielma on kandidaatin tutkintoon pakollisena kuuluva opinnäyte. Kandidaatin
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. Tarkempia ohjeita kandidaatin tutkielmasta antaa laitos.
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 -tutkielma laaditaan laitoksen opetussuunnitelmassaan määräämällä kielellä Tarkempia ohjeita antaa tarvittaessa laitos.
Pro gradu -tutkielma jätetään tarkastajien määräämistä varten kolmena paperisena kappaleena (kaksi nidottua ja yksi ei-nidottu) yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaan.
Lisäksi palautetaan yksi sähköinen kappale (pdf-tiedosto). Tarkemmat yhteystiedot löytyvät
tiedekunnan www-sivuilta.
Dekaani määrää tutkielmalle kaksi tarkastajaa ja heidän tulee antaa lausuntonsa pro gradu –
tutkielmasta kuukauden kuluessa. Ennen tutkielman arvostelemista opiskelijalle toimitetaan
tiedoksi tarkastajien lausunnot ja opiskelijalle annetaan tilaisuus esittää niistä vastineensa.
Opiskelija ilmoittaa, hyväksyykö hän lausunnon vai haluaako keskeyttää arviointiprosessin.
Opiskelijan käynnistäessä arviointiprosessin uudelleen on hänen täytynyt kirjoittaa opinnäyte
ainakin osin uudelleen tai tehdä siihen laajoja korjauksia.
Pro gradu -tutkielma voidaan laatia hieman oppiaineesta riippuen myös kahden tai useamman
opiskelijan ryhmätyönä. Kunkin opiskelijan osuus arvostellaan tällöin erikseen. Pro gradu tutkielma voidaan oppiaineesta riippuen tehdä myös artikkelimuotoisena. Näistä muodoista
saa lisätietoja oman pääaineen professorilta. Muutenkin pro gradu –tutkielman tekemisestä ja
muodosta on syytä olla yhteydessä pääaineen professoriin. Opiskelijan on laadittava pro
gradu-tutkielmasta tiivistelmä. Tiivistelmän pituus on 1 sivu ja se liitetään pro gradu-
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tutkielmaan kansilehden ja sisällysluettelon väliin. Tiivistelmän laatimiseksi lisätietoja löytyy
tiedekunnan www-sivuilta www.uef.fi/yhka/opinnäytteet.
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 lausuntojen pohjalta, jos
tarkastajat päätyvät samaan arvosanaan. Jos tarkastajat esittävät eri arvosanoja tutkielmasta
tai opiskelija niin haluaa, saatetaan tutkielma tiedekuntaneuvoston arvosteltavaksi. Opiskelijalle lähetetään tutkielman arvostelusta kirjallinen päätös, jossa työtä koskevat lausunnot ovat
liitteinä.
Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
Kandidaatin tutkinnon kypsyysnäyte suoritetaan seuraavasti:
Kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyys opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen
taito. Kypsyysnäyte kirjoitetaan laitoksen osoittamana tenttipäivänä ja pääsääntöisesti siihen
ilmoittaudutaan WebOodissa. Opiskelijan, joka on suorittanut kypsyysnäytteen osana toista
yliopistotutkintoa, voi hakea vapautusta kypsyysnäytteestä. Vapautusta (korvaavuutta) haetaan kirjallisesti ja hakemukseen liitetään kopio suoritetun tutkinnon todistuksesta. Hakemus
toimitetaan oppiaineen amanuenssille.
Maisterin tutkinnon kypsyysnäytteen kirjoittamisesta annetaan tarkemmat ohjeet syksyllä 2010.
Yleisiä ohjeita kypsyysnäytteen kirjoittajalle:
Kypsyysnäytteessä opiskelijalle annetaan hänen tutkielmaansa liittyviä aiheita, joista hänen
tulee valita yksi. Tästä aiheesta on kirjoitettava esseetyyppinen kirjoitus pituudeltaan yksi
konseptiarkki eli neljä sivua. Kirjoituksen on oltava itsenäinen ja rakenteeltaan jäsennelty
kokonaisuus. Sen on edettävä tekstin varassa, ei esimerkiksi taulukoiden, joiden oikeellisuutta
ei koetilanteessa voi tarkistaa. Kirjoituksessa on oltava otsikko. Kirjoituksen ohjepituus on noin
yksi konseptiarkki joka riville kirjoitettuna. Kirjoittaja ei saa edellyttää, että lukija on tutustunut
hänen tutkielmaansa, vaan kirjoitus on voitava lukea itsenäisenä työnä. Kirjoitukselta odotetaan tieteellisen asiasisällön ohella myös hyvää kieliasua. Käsialan on oltava selkeää ja sanojen sekä isojen ja pienten kirjainten on erotuttava toisistaan. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
puhtaaksi on myös toivottavaa.
Kypsyysnäytteen hyväksyy asiasisällön osalta aiheen antaja ja kieliasun osalta Kielikeskuksen
äidinkielen ja viestinnän lehtori. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty–hylätty. Jos
kypsyysnäyte hylätään, opiskelijan on tultava saamaan palautetta kirjoituksestaan ennen
ilmoittautumista uuteen kokeeseen.
Opinnäytteiden muutoksenhausta määrätään Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä (27 §).
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3.9 Tutkinnon hakeminen
Dekaani myöntää tutkintotodistukset yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan
opiskelijalle, joka on suorittanut kaikki tutkintoa varten vaadittavat opinnot. Opiskelijan on
oltava yliopistossa läsnä olevana opiskelijana tutkintoa hakiessaan.
Todistusta haetaan tutkinnonhakulomakkeella, jonka saa tiedekunnan www-sivuilta. Ennen
tutkinnon hakemista opintosuoritusrekisterissä on oltava kokonaisuusmerkinnät suoritetuista
opintokokonaisuuksista (perusopinnot, aineopinnot, syventävät opinnot). Kokonaisuusmerkinnät haetaan sen laitoksen amanuenssilta, minkä laitoksen oppiaineesta on kysymys. Tutkintohakulomake jätetään oman pääaineen amanuenssille, joka tarkastaa opiskelijan opintojen
täyttävän tutkintovaatimukset. Tarkempia tutkinnon hakemiseen liittyviä ohjeita voi tiedustella
laitosten ja tiedekunnan toimistoista. Tutkinto myönnetään kolmen viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.
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 opintopistettä.
Maisterin tutkintotodistukseen merkitään pää- ja sivuaineopintojen lisäksi pro gradu tutkielman nimi ja arvostelu. Kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja ei merkitä maisterin
tutkintotodistukseen. Kauppatieteiden maisterin tutkintotodistukseen laitetaan lisäksi maininta
Ekonomin arvosta.
Tiedekunta antaa tutkinnon saajille Diploma Supplementin, tutkintotodistuksen englanninkielisen liitteen, joka on tarkoitettu käytettäväksi kansainvälisissä yhteyksissä. Dekaani myöntää
tutkintoja lukukausien aikana viikoittain (lomakausien aikatauluista tiedekunta informoi erikseen). Tutkintotodistuksen voi noutaa hallintopalvelukeskuksesta, tai todistus lähetetään
postissa opiskelijan ilmoittamaan osoitteeseen.

4 Sivuaineopiskelu ja tiedekunnan tarjoama sivuaineopetus
Itä-Suomen yliopistossa on ns. vapaa sivuaineoikeus. Tämä tarkoittaa, että opiskelija voi
opiskella yliopistossa tarjolla olevia aineita lähes rajoituksetta. Kuitenkin joissain oppiaineissa
(esim. englannin kieli, psykologia, sosiaalityö, hoitotiede, lääketiede) sivuaineopiskelijoiden
määrää on rajoitettu. Kaikkea opetusta ei Itä-Suomen yliopistossa voida kuitenkaan tarjota
sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla. Suoritettavan tutkinnon rakenne määrittelee pitkälti
sivuaineen valintaa ja laajuutta. Kattava kuvaus tarjolla olevista opinnoista ja opintokokonaisuuksista löytyy yliopiston Opiskelu –sivuilta (www.uef.fi/opiskelu/sivuaineopiskelu).
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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 tutkielman laatimista.
Oleellista on, että tutkinnosta muodostuu mielekäs ja mielenkiintoinen kokonaisuus, joka tukee
työelämään sijoittumista.
Sivuaineen voi valita yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tai muun tiedekunnan oppiainevalikoimasta. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan oppiaineita voi
opiskella sivuaineina melko vapaasti. Poikkeuksen muodostavat sosiaalityön syventävät
opinnot, joihin voi saada opinto-oikeuden vain opiskelijavalinnan kautta. Lisätietoja tiedekunnan oppiaineista saa laitosten amanuensseilta.
Verkostoyliopistoissa voi suorittaa sivuainekokonaisuuksia, jotka ovat usein monitieteisiä.
Tällaisia ovat mm. Yliopistojen Aasia-verkosto (Aasia-opinnot/suppea) ja Matkailualan verkostoyliopisto (matkailun opinnot). Tietoa muiden tiedekuntien oppiaineista on saatavana mm.
opinto-oppaista, laitosten amanuensseilta, tiedekuntien opintoasiainpäälliköiltä sekä yliopiston
Opiskelu –sivuilta (www.uef.fi/opiskelu/sivuaineopiskelu).

5 Tohtoriopiskelijaksi
Jos pro gradu -tutkielman tekeminen tuntui kiinnostavalta ja innostavalta, ja lopputulos oli
kiitettävä, sinussa on todennäköisesti ainesta tohtoriopiskelijaksi ja tutkijaksi. Tohtoriopintoihin
on mahdollista hakea sen jälkeen, kun olet suorittanut maisterin tutkinnon. Ennen hakemuksen jättämistä sinun tulee olla yhteydessä oppiaineen professoriin ja keskustella mm. tutkimusaiheesta, suoritettavista jatko-opinnoista, ohjaajista sekä jatko-opintojen rahoittamisesta.
Hakeminen tapahtuu lomakkeella, johon tulee liittää tutkimussuunnitelma, jatkoopintosuunnitelma, esitys jatko-opintojen ohjaajista sekä oikeaksi todistetut jäljennökset tutkinto- ja opintotodistuksista. Tarkemmat hakuohjeet ja valintaperusteet on esitetty tiedekunnan
www-sivuilla.
Huomaathan, että joihinkin pääaineisiin valitaan opiskelijoita 1 – 2 kertaa vuodessa. Näiden
valintojen hakuajoista tiedotetaan tiedekunnan www-sivuilla.
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6 Laitosten opetussuunnitelmat
6.1 Historia- ja maantieteiden laitos
Laitoksen yhteiset käytännöt
Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksella on mahdollista opiskella seuraavia
pääaineita: Suomen historia, yleinen historia, maantiede, yhteiskuntamaantiede ja ympäristöpolitiikka ja -oikeus. Pääaineen mukaisesti opiskelijat suorittavat seuraavia alempia ja ylempiä
korkeakoulututkintoja: humanististen tieteiden kandidaatti, luonnontieteiden kandidaatti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, filosofian maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri. Yhteiskuntamaantieteen maisteriopinnot voi suorittaa myös englanninkielisessä Human Geography–
maisteriohjelmassa. Oppiaineiden tutkimuksellisiin vahvuusalueisiin kuuluvat yhteiskunnallinen
ympäristötutkimus, kulttuuriset rajat ja reuna-alueet sekä humanistis-yhteiskuntatieteellinen
hyvinvoinnin tutkimus.
Jokainen uusi opiskelija osallistuu alkutuutorointiin, jonka keskeisinä tavoitteina ovat yliopiston
käytänteihin tutustuttaminen ja integroiminen akateemiseen yhteisöön. Opiskelijan tukena ovat
koko opiskeluajan myös ainejärjestöt Coriolis (maantiede, yhteiskuntamaantiede), Loikka
(Ympäristöpolitiikka -ja oikeus) ja Varnitsa (Suomen historia, yleinen historia). Ensimmäisenä
opintovuotena jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman, hopsin, henkilökunnan ja opiskelijatuutorien opastamina yliopiston sähköiseen opintojärjestelmään WebOodiin. Opintojen alussa hops -ohjaus on enemmän oppimisjärjestelyjen tukemista muuttuen
aineopintovaiheessa enemmän asiantuntijuuden ja ammatinhallinnan vahvistamiseksi. Historia- ja maantieteiden laitoksen hops-opinnot lähtevät paljolti työelämän tarpeista.
Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman, minkä yhteydessä käsitellään
mahdolliset korvaavuus- ja hyväksilukemisasiat. Laitoksen tavoitteena on, että koulutusohjelmistamme valmistuu asiantuntijoita, joiden ammattitaidolle on tarvetta ja kysyntää valmistumisen jälkeen. Tässä keskeisellä sijalla ovat kontaktit ympäröivään yhteiskuntaan. Hops on
henkilökohtaisen suunnittelun ohella väline tämän työelämäorientoitumisen välittämisessä
opiskelijoille. Hops omalta osaltaan tukee ja pyrkii varmistamaan laadukkaan oppimisen.
Hops-prosessi kandidaattiopinnoissa
Johdatus akateemisiin opintoihin (1 op) + Hops-kurssi (1 op)
• ensimmäisen lukuvuoden lukujärjestyksen laatiminen opiskelijatuutoreiden kanssa
• aiemmin hankitun osaamisen kartoittaminen ja muut korvaavuudet
• johdatus hopsin laatimiseen
• eHopsiin tutustuminen ja harjoittelua oppiaineittain (amanuenssien ja opiskelijatuutoreiden
johdolla)
• ohjausta ja neuvontaa amanuensseilta ja tuutoropettajilta
• hopsien palautus amanuensseille tai tuutoropettajalle jouluun mennessä
• henkilökohtaiset hops-keskustelut oman amanuenssin tai tuutoropettajan kanssa tammi/helmikuussa
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•
•

hopsien viimeistely ja oppiaineittain kokoontuminen maaliskuussa -> hops-merkintä
rekisteriin
jatkossa hopsin voi päivittää yhdessä amanuenssin tai tuutoropettajien kanssa

Hops-prosessi maisteriopinnoissa
• hopsin päivittäminen nimetyn vastuuhenkilön kanssa
Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden hops-käytännöistä tarkemmin oppiaine-esittelyn yhteydessä.
Aikaisempien opintojen hyväksilukeminen, opetus- ja tenttijärjestelyt
Aiempien korkeakouluopintojen hyväksilukemisesta on sovittava historia- ja maantieteiden
laitoksen amanuenssien kanssa. Lisäksi käytössä on luentopassi, johon opiskelijat voivat
kerätä suoritusmerkintöjä luennoista ja seminaareista, jotka eivät kuulu laitoksen normaaliin
opetustarjontaan. Luentopassin suoritusten korvaavuudesta on neuvoteltava oppiaineen
professorin kanssa. Pääaineen opinnot jakautuvat perus-, aine- ja syventäviin opintoihin. Kun
kaikki opintojaksot ovat suoritettu, opiskelija hakee kokonaismerkintää laatukäsikirjassa esitetyllä tavalla.
Opinnot suoritetaan läsnäoloa vaativilla kursseilla harjoituksineen, luennoilla kuulusteluineen
ja tenttimällä kirjallisuutta. Tutkielmatyöskentely muodostaa keskeisen osan opintoja. Opetustapahtumiin tulee ilmoittautua ennakkoon WebOodi -järjestelmässä. Laitoksella järjestetään
luentokuulusteluja ja lähes kuukausittain yleisiä laitostenttejä, joissa tentitään kirjallisuutta.
Luentokuulustelujen kesto on yleensä kaksi tuntia eikä niihin vaadita erikseen ilmoittautumista.
Laitostentteihin ilmoittaudutaan viimeistään kymmenen päivää ennen varsinaista tenttipäivää
WebOodissa. Kuulustelujen ja tenttien tulokset ovat luettavissa kolmen viikon kulussa WebOodissa ja laitosten ilmoitustauluilla.

Historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset kuulustelut lukuvuonna 2010–2011
Yleiset kuulustelut lukuvuonna 2010-2011 pidetään seuraavina perjantaipäivinä klo 8–12.
Tenttikysymysten jako alkaa klo 8.00 ja tentit kestävät neljä tuntia:
27.8.2010, C1
24.9.2010, M100
22.10.2010, M100
19.11.2010, M100

17.12.2010, M100
28.1.2011, M100
25.2.2011, M100
25.3.2011, M100

29.4.2011, M100
27.5.2011, M100
17.6.2011, M100
26.8.2011, M100

Aineopintovaiheessa pääaineopiskelijat laativat kandidaatintutkielman ja syventävien opintojen
vaiheessa pro gradu -tutkielman. Tutkielmissa opiskelijoiden tulee osoittaa perehtyneisyytensä
tiedonhankintaan, metodiset valmiutensa analysoida lähdeaineistoa sekä kykynsä argumentoida tieteellisesti. Opintosuoritukset arvioidaan historia- ja maantieteiden laatukäsikirjassa
esitetyillä kriteereillä (ks. laatukäsikirja laitoksen verkkosivuilla). Syventävien opintojen tutkielmastaan opiskelija laatii yhden sivun mittaisen tiivistelmän, jossa tulee näkyä pro gradu tutkielman nimi englanniksi. Tutkimustiedotteen yhteydessä ilmoitetaan tutkimuksen bibliogra24 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

fiset tiedot (tekijä, tiedekunta ja pääaine, tutkielman otsikko, aika ja paikka sekä tutkielman
sivumäärä) sekä esitellään tutkimuksen aihepiiri, lähteet, metodit ja keskeiset tutkimustulokset.
Jos tutkielmantekijä haluaa, hän voi myös nimetä asiasanat. Tällöin on noudatettava YSAasiasanaston asiasanoja.
Harjoittelu ja vaihto-opiskelu
Laitoksen opintoihin kuuluu erilaisia harjoitteluja, joiden suorittamisessa on oppiainekohtaisia
eroja. Aineenopettajiksi opiskelevat suorittavat ne opettajan pedagogisten opintojen yhteydessä kun taas asiantuntijavaihtoehdossa on mahdollisuus saada tuettua harjoittelutukea jokavuotisen haun yhteydessä. Työharjoittelusta opiskelijat saavat käytännön kokemusta työmarkkinoille hakeutumisesta ja työelämässä toimimisesta sekä luovat tarvittavia kontakteja tutkinnon jälkeistä työllistymistä varten. Laitoksen harjoitteluvastaava on amanuenssi Taru Kontkanen.
Laitos osallistuu aktiivisesti kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Laitos on mukana useissa eri
verkostoissa ja pystyy tarjoamaan vuosittain useita kymmeniä opiskelupaikkoja ulkomailla.
Maantieteen vaihto-opiskelumahdollisuuksista vastaa amanuenssi Taru Kontkanen, ympäristöpolitiikan ja -oikeuden professori Pekka Jokinen ja historian osalta lehtori Pasi Tuunainen.
Ulkomailla suoritettavien opintojen hyväksilukemisesta sovitaan alustavasti Learning agreementin laadinnan yhteydessä.

6.1.1 Historia (Suomen historia ja yleinen historia)
Opiskelija valitaan historian valintakiintiössä. Pääaine valitaan viimeistään kandidaattiseminaarin yhteydessä. Opiskelija suorittaa tutkintonsa joko aineenopettajan (erillinen haku, johon
voi hakea useamman kerran) tai asiantuntijan suuntautumisvaihtoehdossa.
Historia-alan koulutuksen yleisenä tavoitteena on kasvattaa opiskelijoita arvioimaan kriittisesti
tieteessä ja muussa julkisuudessa esitettäviä menneisyyttä ja nykypäivää koskevia käsityksiä.
Koulutuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, jotka kykenevät vastaamaan nopeasti muuttuvan työelämän haasteisiin. Työelämässä vaadittavia taitoja ovat tiedonhallinta, itsenäisten johtopäätösten teko ja selkeä argumentaatio. Oppiaineen hallintaan liittyvät tavoitteet ovat metodisia ja sisällöllisiä. Metodisiin valmiuksiin kuuluvat kyky analysoida
erilaisia aineistoja sekä perehtyneisyys ajankohtaisiin metodisiin keskusteluihin. Sisällöllisiin
tavoitteisiin kuuluvat historiallisten kehityslinjojen hallinta sekä historiatieteen oman oppihistorian tuntemus. Oppimistavoitteista enemmän historia- ja maantieteiden laitoksen laatukäsikirjassa.
Valmistuakseen humanististen tieteiden kandidaatiksi opiskelijan on suoritettava perusopinnot
(30 op) ja aineopinnot (45 op). Valmistuakseen filosofian maisteriksi opiskelijan on lisäksi
suoritettava maisterivaiheen opinnot (syventävät opinnot, 40 op) ja kirjoitettava pro gradu tutkielma (40 op). Sivuaineopiskelijat suorittavat perusopinnot tai perus- ja aineopinnot.
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Sivuaineopiskelijoiden perusopintokokonaisuuteen, 5111800 (25 op) kuuluvat seuraavat
opintojaksot:
Historian alkutentti (3 op) suoritetaan tenttimällä seuraavat kirjat yleisenä tenttipäivänä (koodille 5111801) Suomen historian lehtorille:
Tentittävä kirjallisuus:
Thompson, J. K. J.: Decline in History: The European Experience. Cambridge, Polity Press,
1998.
Kalela, Jorma: Historiantutkimus ja historia. Helsinki, Gaudeamus, 2000.
Alkutentillä opiskelija saavuttaa tarvittavat perusvalmiudet menestykselliseen historian opiskeluun. Tentti on suoritettava hyväksytysti syyslukukauden aikana yleisenä tenttipäivänä.
5111102 Mitä historia on? -kurssi (2op)
5111105 Seminaari I (5op)
5111106 Eurooppa antiikista 1500-luvun lopulle (5op)
5111107 Eurooppa 1600-luvulta 2000-luvulle (5op)
5111108 Suomen historia 1500-luvulta 2000-luvulle (5op)
Sivuaineopiskelijoiden aineopintokokonaisuuteen 5111900, Suomen historia tai 5111000,
yleinen historia (45 op) kuuluvat samat opintojaksot kuin pääaineopiskelijoille lukuun ottamatta
seuraavia tiedekunnan yhteisiä metodiopintoja:
5510003 Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op)
5510002 Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op)
Näiden sijaan sivuaineopiskelija valitsee syventävien opintojen valinnaisista tentittävän kohdan ja sopii 6 op:n suorituksesta vastaavan opettajan kanssa. Sivuaineopiskelijat eivät laadi
kandidaatintutkielmaa, mutta osallistuvat muuten kandidaattiseminaariin 5111901 (Suomen
historia) tai 5111001 (yleinen historia) normaalilla tavalla. Sivuaineopiskelijat eivät myöskään
suorita kypsyysnäytettä.
Historiaa pääaineena opiskelleet työllistyvät yhteiskunnan julkiselle ja yksityiselle sektorille
erityyppisiin asiantuntijatehtäviin, kuten opettajiksi, arkisto- ja museovirkailijoiksi tai toimittajiksi.
Historian pääaineopiskelijat valitsevat sivuaineet suuntautumisensa mukaan. Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelijat suorittavat kasvatustieteellisten opintojen (60 op)
ohella yhteiskuntatieteellisiä opintoja vähintään 60 op. 63 op:n kokonaisuutta nimitetään Aineenopettajan yhteiskuntatieteelliseksi opintokokonaisuudeksi, 5113900. Itä-Suomen yliopistossa tämä kokonaisuus koostuu historian (5 op), kansantaloustieteen (11 op), oikeustieteiden
(27 op), sosiologian (5 op), ja yhteiskuntapolitiikan (15 op) opintojaksoista. (ks. WebOodi
Aineenopettajan yhteiskuntatieteellinen opintokokonaisuus).
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Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)
Historian opettajan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelevan
seuraavasti:
Kieli- ja viestintäopinnot
Historian opinnot
perus- ja aineopinnot
Pedagogisten opintojen perusopinnot
Sivuaineen perus- ja aineopinnot
esim. aineenopettajan yhteiskuntatieteelliset opinnot

kandidaatin tutkinto rakentuu
20 op
75 op
25 op
60 op

Historian asiantuntijan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelevan kandidaatin tutkinto rakentuu
seuraavasti:
Kieli- ja viestintäopinnot
20 op
Historian opinnot
75 op
perus- ja aineopinnot
Sivuaineen perus- ja aineopinnot
60 op
vaihtoehtoisesti kahden sivuaineen perusopinnot
50 op
Vapaavalintaiset opinnot
30-40 op
Filosofian maisterin tutkinto (120 op)
Historian opettajan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelevan maisterin tutkinto rakentuu seuraavasti:
Historian syventävät opinnot
40 op
Pro gradu -tutkielma
40 op
Pedagogisten opintojen aineopinnot
35 op
Vapaavalintaiset opinnot
5 op
Historian asiantuntijan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelevan maisterin tutkinto rakentuu
seuraavasti:
Historian syventävät opinnot
40 op
Pro gradu -tutkielma
40 op
Sivuaineen perusopinnot
25 op
jos HuK-tutkinnossa on toiset aineopinnot
Vaihtoeht. sivuaineen aineopinnot
35 op
jos HuK:ssa kahdet perusopinnot
Vapaavalintaiset opinnot
5-15 op
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PAKOLLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT HISTORIAN
PÄÄAINEOPISKELIJOILLE (20 op)
Äidinkieli (yleensä suomen kieli) 5 op
Puheviestintää historian opiskelijoille 2 op 8011752
Kirjoitusviestintää historian opiskelijoille 3 op II kotimainen kieli (yleensä ruotsin kieli) 5 op
8011751
Toinen kotimainen kieli (yleensä ruotsin kieli) (5 op)
Ruotsia historian opiskelijoille 5 op (Ruotsia historian opiskelijoille, kirjallinen taito; Ruotsia
historian opiskelijoille, suullinen taito) 8012751
Vieras kieli (yleensä englannin kieli) 5 op
English Academic reading and Study Skills for Students of History 3 cp 8013751
English Academic and Professional Communication for Students of History 2 cp 8013752
Opiskelija voi tiedekunnan suostumuksesta suorittaa tutkintoasetuksen mukaisina vieraan
kielen opintoina myös saksan, ranskan, venäjän tai espanjan kielen opintoja. Tällöin vieraan
kielen tutkintovaatimus on mahdollista suorittaa näyttökokeilla. Kirjallisen taidon näyttökokeen
laajuus on tieteenalasta riippuen 3–4 op ja suullisen taidon näyttökokeen laajuus 1–2 op.
Suullisen taidon näyttökokeen suorittamisesta on sovittava erikseen ko. kielen vastuuopettajan
kanssa. Tutkintokursseja on poikkeustapauksissa mahdollista suorittaa monimuotokursseina.
Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op 1131000
Hops 1 op 5111109
Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op 5510001
HISTORIAN PERUSOPINNOT (30 OP) 5111100
Tekstinkäsittely 1 op 8034002, ilmoittautuminen weboodissa opiskelijan valitsemana aikana
Vain pääaineopiskelijoille
Historian tiedonhaku 1 op 8020010, ilmoittautuminen kurssille weboodin kautta
Vain pääaineopiskelijoille
Orientoituminen historian opiskeluun ja uravalinnat 2 op 5111101
Metodi I: Historia tieteenä ja tutkimuskäytäntöinä (11 op)
Opintojakson tavoitteena on saada opiskelijat pohtimaan historiallisen tiedonmuodostuksen
prosesseja ja lähestymään kriittisesti historiatieteellisiä esityksiä. Opintojaksossa opiskelijat
perehtyvät historiantutkimuksen käytäntöihin sekä historiantutkimuksen luonteen muutokseen
1800-luvun alun puhtaan tiedon ideaalista 2000-luvun moniarvoiseen näkemykseen menneisyyttä koskevasta tiedosta. Kokonaisuus jakaantuu neljään osioon.
Mitä historia on? -kurssi 2op 5111102
Historiantutkimuksen aineistot -kurssi 2op 5111103
Historian esitykset -kurssi 2op 5111104
Seminaari I 5op 5111105
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Peruskurssi I : Historia menneen esityksinä (15op)
Eurooppa antiikista 1500-luvun lopulle 5op 5111106
Eurooppa 1600-luvulta 2000-luvulle 5op 5111107
Suomen historia 1500-luvulta 2000-luvulle 5op 5111108

AINEOPINNOT (45 op) Suomen historia 5111200, yleinen historia 5111300
Aineopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:
Historiallisen ajattelun muotoja (4 op)
Metodi II (10 + 16 op)
Peruskurssi II (15 op)
Historiallisen ajattelun muotoja 4op 5111201
Metodi II: Historia tutkimuskäytäntöinä (kandidaattiseminaari10 op + 16 op)
Historian tutkimusprosessi ja arkistoharjoitukset 2 op 5111202
Tiedonhankinnan kurssi 2 op 5111203
Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma, yleinen historia 10 op 5111304 tai
Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma, Suomen historia 10 op 5111204
Kypsyysnäyte, yleinen historia 0 op 5111305 tai
Kypsyysnäyte, Suomen historia 0 op 5111205
Paleografia 2 op 5111206
Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op 5510003
Laadulliset menetelmät historiatieteessä 2 op 5111207
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op 5510002
Tilastolliset menetelmät historian opiskelijoille 2 op 5111208
Peruskurssi II: Historia menneisyyden tulkintoina (15 op)
Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille vankka kuva ihmiskunnan taloudellisista,
kulttuurisista, aatteellisista, sosiaalisista ja poliittisista kehityslinjoista. Painopiste on Euroopan
historiassa. Lisäksi opiskelijat perehdytetään näiden tutkimusalojen metodiikkaan ja käsitteistöön. Lähtökohtana on historian luonne yhteiskuntaa, sen rakenteita ja muutoksia tutkivana
tieteenä, joka keskittyy yhteiskunnan pitkäkestoisiin rakenteellisiin muutoksiin tapahtumahistorian sijaan. Osiot suoritetaan luennoilla tai tenttimällä oheinen kirjallisuus.
Taloushistoria 3op 5111209
Kulttuurihistoria 3op 5111210
Aate- ja oppihistoria 3op 5111211
Sosiaalihistoria 3op 5111212
Uusimman ajan poliittinen historia 3op 5111213

SYVENTÄVÄT OPINNOT (40 OP)Suomen historia 5111400, yleinen historia 5111500
Syventävät opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:
Työelämäopinnot ja maisterivaiheen hops (3op)
Metodit III (17 op)
Valinnaiset opinnot (20 op)
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Syventävien opintojen tavoitteena on, että opiskelijat ne suoritettuaan hallitsevat syvällisesti
historiatieteellisen tiedonmuodostuksen periaatteet sekä kykenevät toimimaan itsenäisinä
asiantuntijoina näitä valmiuksia vaativissa tehtävissä. Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelevalle opintojakso Globaali historia 5 op 5111596 on pakollinen.
Työelämäopinnot ja maisterivaiheen hops 3op 1130003
Metodit III (17 op)
Klassikot ja historian teoria 7op 5111401
Maisteriseminaari, yleinen historia 10op 5111502 tai
Maisteriseminaari, Suomen historia 10op 5111402
Valinnaiset opinnot (20 op)
Opintomatkat 5op 5111450
Muiden oppiaineiden opintojaksot 5op 5111451
Suunnitelmalliset kieliopinnot 5op 5111452
Muut suomenkieliset erikoiskurssit 5op 5111453
Muut englanninkieliset erikoiskurssit 5 op 5111454
Ohjattu korkeakouluharjoittelu 5op 5111455
Työelämään tutustuminen 5op 5111456
Suomalaisen yhteiskunnan rakenne 5 op 5111457
Yhteiskunnallisten muutosprosessien ja kriisiaikojen historia a) 5op 5111458
Yhteiskunnallisten muutosprosessien ja kriisiaikojen historia b) 5op 5111459
Yhteiskunnallisten muutosprosessien ja kriisiaikojen historia c) 5op 5111460
Yhteiskunnallisten muutosprosessien ja kriisiaikojen historia d) 5op 5111461
Muutosprosessien ja kriisiaikojen historia e) Sovittava kirjallisuus 5op 5111462
Ympäristöhistoria a) Johdatus ympäristöhistorian tutkimukseen 5op 5111563
Ympäristöhistoria b) Metsähistorian kurssi 5op 5111564
Ympäristöhistoria c) Ympäristötietoisuuden aatehistoria 5op 5111565
Ympäristöhistoria d) Maankäytön muutoksen ja maatalouden ympäristöhistoria 5op 5111566
Ympäristöhistoria e) Sovittava kirjallisuus 5op 5111567
Sukupuolijärjestelmien historia a) Historian sukupuoli 5op 5111568
Sukupuolijärjestelmien historia b) Nais- ja genderhistorian historiaa ja teoriaa 5op 5111569
Sukupuolijärjestelmien historia c) Sukupuolijärjestelmien historiaa 5op 5111570
Sukupuolijärjestelmien historia d) Feminismin ja naisliikkeiden historiaa 5op 5111571
Sukupuolijärjestelmien historia e) Sovittava kirjallisuus 5op 5111572
Perhehistoria a) Perheen historia 5op 5111473
Perhehistoria b) Perhe-elämän historia 5op 5111474
Perhehistoria c) Suomen ja Karjalan perhehistoria 5op 5111475
Perhehistoria d) Perhehistorian klassikkoja 5op 5111476
Perhehistoria e) Sovittava kirjallisuus 5op 5111477
Liikuntakulttuurin historia a) Liikuntakulttuurin muutoksen perusteet 5op 5111478
Liikuntakulttuurin historia b) Uusin suomalainen tutkimus 5op 5111479
Liikuntakulttuurin historia c) Uusin kansainvälinen tutkimus 5op 5111480
Liikuntakulttuurin historia d) Klassikot 5op 5111481
Liikuntakulttuurin historia e) Sovittava kirjallisuus 5op 5111482
Koulutuksen yhteiskuntahistoria a) Peruskirjallisuus 5op 5111483
Koulutuksen yhteiskuntahistoria b) Uusin suomalainen tutkimus 5op 5111484
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Koulutuksen yhteiskuntahistoria c) Uusin kansainvälinen tutkimus 5op 5111485
Koulutuksen yhteiskuntahistoria d) Klassikot 5op 5111486
Koulutuksen yhteiskuntahistoria e) Sovittava kirjallisuus 5op 5111487>
Antiikin historia 5 op 5111588
Keskiajan historia 5op 5111589
Bysantin historia 5op 5111590
Venäjän historia 5op 5111591
Afrikan historia a) Johdatus Afrikan historiaan 5op 5111592
Afrikan historia b) Afrikan sosiaali- ja ympäristöhistoria 5op 5111593
Afrikan historia c) Apartheidin historia eteläisessä Afrikassa 5op 5111594
Afrikan historia d) Afrikan historian erikoiskurssi 5op 5111595
Näkökulmia Suomen historiaan Ruotsin ajalla a) Noituuden historia 5 op 5111496
Näkökulmia Suomen historiaan Ruotsin ajalla b) Rikollisuuden historia 5 op 5111497
Näkökulmia Suomen historiaan Ruotsin ajalla c) Rajan historia 5 op 5111498
Näkökulmia Suomen historiaan Ruotsin ajalla d) Sovittava kirjallisuus 5 op 5111499

AINEENOPETTAJAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOSSA PAKOLLINEN OPINTOJAKSO
Globaali historia 5 op 5111596
Pro gradu -tutkielma, yleinen historia 40op 5111700
Pro gradu -tutkielma, Suomen historia 40op 5111600

Opinto-opas 2010–2011

31

ARKISTOALAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO SYVENTÄVÄT
HISTORIA 5113400, YLEINEN HISTORIA 5113500

OPINNOT,

SUOMEN

Syventävät opinnot (40 op) arkistoalan suuntautumisvaihtoehdossa koostuvat seuraavista
opintojaksoista:
Metodit III (15 op)
Arkisto-opinnot (20 op)
Harjoittelu (5 op)
35 opintopisteen arkisto-opintokokonaisuus muodostuu Metodi III -kokonaisuuteen kuuluvasta
Maisteriseminaari –opintojaksosta, arkisto-opinnoista ja harjoittelusta.
Lisäksi opiskelijat suorittavat arkistoalalle suuntautuneen historiantutkimuksen pro gradu tutkielman (40 op)
Metodit III
Klassikot ja historia teoria 7op 5111401
Maisteriseminaari III, arkistoala 8 op, Suomen historia 5113401, yleinen historia 5113501
Arkisto-opinnot (Arkisto-opintoihin sisältyvät opintojaksot suositellaan suoritettavaksi alla
olevan järjestyksen mukaisesti)
Hallinto ja hallintohistoria 3 op 5113402
Asiakirjallisen tiedonhallinnan perusteet 5op 5111403
Arvonmääritys ja seulonta 3op 5111404
Arkistoteoria 3op 5111405
Sähköinen asiakirjahallinta ja arkistointi 6op 5111406
Harjoittelu
Arkistoharjoittelu 5op 5111407
Arkistoalalle suuntautunut historian pro gradu –tutkielma
Yleinen historia 40 op 5113700
Suomen historia 40 op 5113600
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6.1.2 Maantiede ja Yhteiskuntamaantiede
Maantieteen oppiaineryhmä sisältää maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen oppiaineet:
Maantieteen oppiaine jakautuu kahteen vaihtoehtoon: maantiedon ja biologian aineenopettajan vaihtoehtoon ja maantieteilijän vaihtoehtoon. Aineenopettajan vaihtoehtoon suositellaan
hakeutumaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
Yhteiskuntamaantieteen oppiaineessa on mahdollista suorittaa syventävät opinnot joko suomeksi tai Human Geography (HG) -maisteriohjelmassa englanniksi. HG-ohjelmaan haetaan
erillisellä haulla kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen.

kieli- ja metodiopinnot 25 op

perusopinnot 25 op

aineopinnot/
aineenopettaja
45 op

Syventävät
opinnot/
aineenopettaja
85 op

aineopinnot/
maantieteilijä
55 op

Syventävät
opinnot/
maantieteilijä
120 op

HGmaisteriohjelma
120 op

aineopinnot/
yhteiskuntamaantieteilijä
55 op

Syventävät
opinnot/
yht. maant.
120 op

Kuva: Maantieteen oppiaineryhmän opintokokonaisuudet.

Maantieteilijän vaihtoehdossa sekä yhteiskuntamaantieteen opinnoissa syventävät opinnot on
mahdollista suorittaa geoinformatiikan ja geospatiaalisen analyysin erikoistumisalojen opintoina.
Tämän lisäksi maantieteen oppiaineryhmä koordinoi monitieteistä geoinformatiikan perusopintokokonaisuutta, jota suositellaan sivuaineeksi geoinformatiikan erikoistumisalaan suuntautuville tai muuten alasta kiinnostuneille opiskelijoille.
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MAANTIEDE
Maantieteen opiskelun tavoitteena on laaja-alainen maantieteen eri osa-alueiden tuntemus ja
taito. Opetuksen kohteet vaihtelevat aluepolitiikasta ympäristöongelmiin, ihmisen ja luonnon
suhteista yhteiskunnan sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Käytännön tavoitteeksi voidaan laskea paitsi opettajakoulutus myös kouluttautuminen erilaisiin suunnittelu- ja
asiantuntijatehtäviin sekä kotimaassa että yhä useammin myös ulkomailla. Maantieteen alalta
valmistutaan ensin luonnontieteiden kandidaatiksi ja myöhemmin filosofian maisteriksi joko
opettajan tai maantieteilijän vaihtoehdosta.
Opettajan vaihtoehdon ensisijaisena tavoitteena on saavuttaa muodollinen kelpoisuus perusopetuksen ja lukion maantiedon aineenopettajan tehtäviin. Peruskoulussa ja lukiossa opetettavien aineiden yhdistelmä on maantieto ja biologia. Opettajan vaihtoehtoon otetaan vuosittain
10 opiskelijaa, ja siihen suositellaan hakeutumaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
Soveltavan kasvatustieteen oppiaineyksikkö järjestää hakijoille soveltuvuuskokeen, joka koostuu haastattelusta ja ryhmätilanteesta.
Opettajan vaihtoehdossa opiskelleet työllistyvät pääasiassa perusopetuksen ja lukioiden
maantiedon ja biologian opettajiksi. Osa valmistuneista sijoittuu myös muihin oppilaitoksiin ja
vapaan aikuiskasvatuksen piiriin opettamaan opinnoissa korostuvaa kansainvälisyys- ja ympäristökasvatusta. Maantieteen opettajat voivat sijoittua opettajiksi myös ammattikorkeakouluihin
hankittuaan niiden virkoihin vaadittavan muodollisen kelpoisuuden.
Opettajan pedagogiset opinnot: katso opintojen suoritusjärjestystä ja opetettavia aineita koskevat määräykset soveltavan kasvatustieteen opetusohjelmasta. Orientoiva harjoittelu ei
edellytä pääaineen opintoja, mutta ennen perusharjoittelua on oltava suoritettuna pääaineen
aineopinnot. Ennen syventävää harjoittelua on oltava suoritettuna myös sivuaineen aineopinnot.
Maantieteilijän vaihtoehdossa opiskelija voi valita aineyhdistelmänsä vapaasti silmälläpitäen
erilaisia maantieteen tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä. Viime vuosina suosittuja sivuaineita
ovat olleet mm. ympäristötieteet, metsätieteet ja kulttuuriantropologia. Tavoitteena on koota
toisiaan tukeva ja opiskelijaa työmarkkinoille suuntaava aineyhdistelmä. Sivuaineiden vähimmäismäärän ylittävään osaan voidaan sisällyttää vapaasti valittavia opintoja, myös maantieteen lisäopintoja.
Maantieteilijän vaihtoehdossa opiskelleet ovat viime aikoina työllistyneet mm. tutkimus- ja
asiantuntijatyöhön esimerkiksi julkishallinnon suunnittelu- ja hallintotehtävissä, joukkotiedotuksen alalla sekä kansainvälisissä järjestöissä ja yrityksissä. Työmarkkinoilla on arvostettu
erityisesti maantieteilijöiden geoinformatiikkataitoja.
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Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)
Maantieteen opettajan vaihtoehdossa opiskelevan kandidaatin tutkinto rakentuu seuraavasti:
Kieli- ja metodiopinnot
Maantieteen opinnot
perus- ja aineopinnot
Biologian opinnot *)
perus- ja aineopinnot
Muut sivuaineopinnot
(suositellaan opettajan pedagogisia perusopintoja)
Yhteensä

25 op
70 op
60 op
25 op
180 op

*) Tuutoropettajan hyväksynnällä toinen opetettava aine voi olla biologian sijasta joku muu.
Tällöin opiskelijan on kuitenkin syytä muistaa, että peruskoulun ja lukion aineenopettajan
virkoihin pääsy heikkenee olennaisesti.
Maantieteilijän vaihtoehdossa opiskelevan kandidaatin tutkinto rakentuu seuraavasti:
Kieli- ja metodiopinnot
Maantieteen opinnot
perus- ja aineopinnot
Sivuaineopinnot
Yhteensä

25 op
70 op
85 op
180 op

Opiskelijan on suoritettava vähintään yhden sivuaineen 60 opintopisteen laajuiset aineopinnot
tai kolmen sivuaineen 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot. Pelkkiä perusopintoja ei kuitenkaan suositella.
Huomioitava siirryttäessä maisteriopintoihin
Opiskelijan on suoritettava alempi korkeakoulututkinto ennen siirtymistä suorittamaan ylempää
korkeakoulututkintoa. Kandidaatin tutkintoon (180 op:n minimitutkintoon) sisällytettyjä syventäviä opintoja ei voi käyttää maisterin tutkintoon. Ylimääräisiä opintoja voi käyttää maisterin
tutkintoon, mutta tällöin niitä ei sisällytetä lainkaan kandidaatin tutkintoon.
Mikäli opiskelija vaihtaa LuK-tutkinnon jälkeen opettajan vaihtoehdosta maantieteilijän vaihtoehtoon, on hänen täydennettävä pääaineen opintojaan. Täydennettävien opintojen määrä
riippuu siitä, onko opiskelija aiemmin opiskellut maantiedettä sivuaineenaan vai ei. Täydentämisestä sovitaan erikseen tuutoropettajan kanssa.
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Filosofian maisterin tutkinto (120 op)
Maantieteen opettajan vaihtoehdossa opiskelevan maisterin tutkinto rakentuu seuraavasti:
Maantieteen syventävät opinnot
Pro gradu -tutkielma
Opettajan pedagogiset aineopinnot
Yhteensä

45 op
40 op
35 op
120 op

Maantieteilijän vaihtoehdossa opiskelevan maisterin tutkinto rakentuu seuraavasti:
Maantieteen syventävät opinnot
Pro gradu -tutkielma
Yhteensä

80 op
40 op
120 op

YHTEISKUNTAMAANTIEDE
Oppiaineen tavoitteena on perehdyttää opiskelija yhteiskuntamaantieteen peruskäsitteisiin,
metodeihin ja teorioihin perehdyttää opiskelija yhteiskunnan rakenteeseen ja toimintaan sekä
sen alueellisiin järjestelmiin ja ympäristökysymyksiin perehdyttää opiskelija alue- ja ympäristötutkimuksen ja -suunnittelun käytänteisiin sekä alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen
perehdyttää opiskelija aluekehitykseen ja ympäristötutkimukseen kansainvälisissä yhteyksissä
antaa opiskelijalle maantieteellisen tutkimuksen teoreettiset ja metodiset valmiudet sekä kyky
soveltaa niitä erilaisissa hallinto-, suunnittelu- ja tutkimustehtävissä
Yhteiskuntamaantieteen opiskelija voi valita aineyhdistelmänsä vapaasti silmälläpitäen erilaisia alue- ja paikallistason tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviä. Viime vuosina suosittuja sivuaineita ovat olleet mm. yhteiskuntapolitiikka, ympäristöpolitiikka ja -oikeus, taloustieteet, sosiologia, metsätieteet ja ympäristötieteet. Tavoitteena on koota toisiaan tukeva ja
opiskelijaa työmarkkinoille suuntaava aineyhdistelmä. Sivuaineiden vähimmäismäärän ylittävään osaan voidaan sisällyttää vapaasti valittavia opintoja, myös yhteiskuntamaantieteen
lisäopintoja. Tutkijan uralle aikoville suositellaan erityisesti menetelmäopintoja.
Yhteiskuntamaantiedettä opiskelleet ovat viime aikoina työllistyneet mm. tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin esimerkiksi julkishallinnon suunnittelu- ja hallintotehtävissä, joukkotiedotuksen
alalla sekä kansainvälisissä järjestöissä ja yrityksissä. Työmarkkinoilla on arvostettu erityisesti
yhteiskuntamaantieteilijöiden geoinformatiikkataitoja sekä kykyä toimia erilaisissa suunnitteluja asiantuntijatehtävissä.
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Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)
Kieli- ja metodiopinnot
Yhteiskuntamaantieteen opinnot
perus- ja aineopinnot
Sivuaineopinnot
Yhteensä

25 op
70 op
85 op
180 op

Opiskelijan on suoritettava vähintään yhden sivuaineen 60 opintopisteen laajuiset aineopinnot
tai kolmen sivuaineen 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot. Pelkkiä perusopintoja ei kuitenkaan suositella.
Huomioitava siirryttäessä maisteriopintoihin
Opiskelijan on suoritettava alempi korkeakoulututkinto ennen siirtymistä suorittamaan ylempää
korkeakoulututkintoa. Kandidaatin tutkintoon (180 op:n minimitutkintoon) sisällytettyjä syventäviä opintoja ei voi käyttää maisterin tutkintoon. Ylimääräisiä opintoja voi käyttää maisterin
tutkintoon, mutta tällöin niitä ei sisällytetä lainkaan kandidaatin tutkintoon.
Mikäli opiskelija vaihtaa kandidaatin tutkinnon jälkeen yhteiskuntamaantieteen uudeksi pääaineekseen, edellytetään häneltä yhteiskuntamaantieteen täydentäviä opintoja, joita ei sisällytetä maisteri-tutkintoon. Jos opiskelija on opiskellut yhteiskuntamaantiedettä sivuaineenaan,
on hänen täydennettävä pääaineen opintonsa 70 opintopisteeseen. Täydentämisestä sovitaan
erikseen tuutoropettajan kanssa.
Yhteiskuntamaantieteen maisterin tutkinto (120 op)
Yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot
Pro gradu -tutkielma
Yhteensä

80 op
40 op
120 op

OPINTOKOKONAISUUKSIEN SISÄLLÖT
Kandidaatintutkinto
Kieli- ja metodiopinnot (25 op)
Johdatus akateemisiin opintoihin 1131000
Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (Hops) 1131001
Ruotsia (kirjallinen ja suullinen taito) maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen
opiskelijoille 8012775 A ja 8012775 B
English Academic Reading and Study Skills for Students of Geography and Human
Geography 8013775
English Academic and Professional Communication for Students of Geography
and Human Geography 8013776
Kirjoitusviestintää maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen opiskelijoille 8011775
Maantieteen viestintä J700238
Maantieteen tiedonhaku 8020020
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 5510002
Tilastollisten menetelmien perusteet – täydentävät harjoitukset ympäristöpolitiikan

1 op
1 op
3 op
2 op
2 op
3 op
2 op
1 op
3 op
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ja -oikeuden sekä maantieteen opiskelijoille 5119002
Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 5510003
Laadullinen tutkimus maantieteessä J410791

2 op
3 op
2 op

Human Geography -ohjelmaan valitut suorittavat myös kielikeskuksen järjestämän kurssin
English Academic Writing (6 op). Opettajan vaihtoehdossa opiskeleville suositellaan biologian
aineopintojen tueksi kemian perusopintojen suorittamista.
Perusopinnot 25 op
Luonnonmaantieteen perusteet
Yhteiskunta- ja kulttuurimaantieteen perusteet
Maapallon monimuotoisuus ja globalisaatio
luennot 2 op
kirjallisuus I 2 op
kirjallisuus II 2 op
Ihminen ja luonto
luennot 2 op
kirjallisuus 3 op
Alue- ja ympäristösuunnittelu
Geoinformatiikan ja kartografian perusteet
Aineopinnot
Maantieteen opettajan aineopinnot
Maantieteen suuntaukset
luennot 2 op
seminaari 1 op
kirjallisuus 2 op
harjoitukset 3 op
Maantieteen aineopintojen erityisalat
Ihmismaantiede
Luonnonmaantiede
Ympäristöongelmat, geopolitiikka ja maantiede
Kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte

4 op
4 op
6 op

5 op

3 op
3 op

45 op
8 op

27 op

10 op

Maantieteilijän aineopinnot
Maantieteen suuntaukset
luennot 2 op
seminaari 1 op
kirjallisuus 2 op
harjoitukset 3 op
Maantieteen aineopintoja
Kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte

45 op
8 op

Yhteiskuntamaantieteilijän aineopinnot
Maantieteen suuntaukset
luennot 2 op
seminaari 1 op
kirjallisuus 2 op

45 op
8 op
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27 op
10 op

harjoitukset 3 op
Maantieteen aineopintoja
Pakollisena erityisalana yksi seuraavista:
- Alueellinen kehittäminen ja suunnittelu
- Ympäristön ja maankäytön suunnittelu
- Talousmaantiede
Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte

27 op

10 op

Maisterin tutkinto
Maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen syventävissä opinnoissa korostuu opiskelijan oma
halu suuntautua tiettyihin maantieteen kysymyksiin. Tämän vuoksi opinnot suunnitellaan
yhdessä tutkielmatyöskentelyä ohjaavan opettajan tai tuutoropettajan kanssa. Syventävien
opintojen keskeinen työmuoto on aktiivinen osallistuminen tutkielmaseminaariin.
Syventävät opinnot
Maantieteen opettajan syventävät opinnot
Hops
Tilastollisten menetelmien jatkokurssi
Maantieteellinen tutkimus ja tiedon analyysi
Laadullisten menetelmien jatkokurssi
Tutkimusseminaari
Maantieteen syventäviä opintoja
Pro gradu -tutkielma

1 op
5 op
4 op
5 op
5 op
25 op
40 op

Maantieteilijän syventävät opinnot
Hops
Tilastollisten menetelmien jatkokurssi
Maantieteellinen tutkimus ja tiedon analyysi
Laadullisten menetelmien jatkokurssi
Maantieteilijänä työelämässä
Tutkimusseminaari
Syventävien opintojen kirjallisuus
Maantieteen syventäviä opintoja
Pro gradu -tutkielma

1 op
5 op
4 op
5 op
8 op
5 op
8 op
44 op
40 op

Yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot
Hops
Tilastollisten menetelmien jatkokurssi
Maantieteellinen tutkimus ja tiedon analyysi
Laadullisten menetelmien jatkokurssi
Maantieteilijänä työelämässä
Tutkimusseminaari
Syventävien opintojen kirjallisuus
Maantieteen syventäviä opintoja
Pro gradu -tutkielma

1 op
5 op
4 op
5 op
8 op
5 op
8 op
44 op
40 op
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GEOINFORMATIIKAN ERIKOISTUMISALA
Maantieteilijän vaihtoehdon ja yhteiskuntamaantieteen syventävissä opinnoissa opiskelija voi
valita myös geoinformatiikan erikoistumisalan. Geoinformatiikan erikoistumisalan valitsevalla
opiskelijalla on oltava vähintään 26 opintopistettä kandidaattivaiheessa suoritettuja geoinformatiikan opintoja. Nämä opinnot voivat sisältyä muihin opintokokonaisuuksiin, esim. maantieteen perus- ja aineopintoihin. Erikoistumisalan suorittamisesta ja sitä edeltävistä opinnoista
sovitaan geoinformatiikan yliassistentin kanssa.
Aineopinnot
Geoinformatiikan ja kartografian perusteet
Geoinformatiikka
Kaukokartoitus maankäytön tutkimuksessa
Geoinformatiikan valinnaisia opintoja

3 op
9 op
6 op
8 op

Yhteensä

26 op

Geoinformatiikan syventävät opinnot ja geoinformatiikkapainotteinen pro gradu -tutkielma
perehdyttävät alan tutkimukseen ja sovellutuksiin. Geoinformatiikkaan erikoistuneella opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua tutkimuksen, hallinnon ja yritysmaailman tehtäviin, joissa
vaaditaan geoinformatiikan kentän laajaa hallintaa. Suositeltavia valinnaisia opintoja ovat
tietojenkäsittelytieteen, tilastotieteen ja metsätieteiden geoinformatiikan opintotarjontaan
kuuluvat opintojaksot.
Syventävät opinnot (opintojaksojen koodit ja tarkemmat nimet käyvät ilmi weboodin opintojaksokuvauksista)
Hops
Tilastollisten menetelmien jatkokurssi
Maantieteellinen tutkimus ja tiedon analyysi
Maantieteilijänä työelämässä
Geoinformatiikan projektityö
Avoimet GIS järjestelmät
Ympäristönmallinnus luonnonmaantieteessä
Tutkimusseminaari
Syventävien opintojen kirjallisuus (geoinformatiikkapainotteinen)
Pro gradu –tutkielma (geoinformatiikkapainotteinen)

1 op
5 op
4 op
8 op
4 op
4 op
4 op
5 op
5 op
40 op

Yhteensä

80 op

Valinnaisia geoinformatiikan opintoja
Valinnaisia maantieteen syventäviä opintoja

25 op
15 op

Yhteensä

40 op

YHTEENSÄ

120 op

40 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

GEOSPATIAALISESTI SUUNTAUTUNEET SYVENTÄVÄT OPINNOT
Maantieteilijän vaihtoehdon ja yhteiskuntamaantieteen syventävissä opinnoissa opiskelija voi
suuntautua geospatiaalisiin menetelmiin. Opintokokonaisuuden tavoitteena on spatiaalisten
analyysimenetelmien oppiminen todennäköisyyslaskentaan, testaamiseen ja mallinnukseen
perustuvan päättelyn avulla. Näin toteutetut maantieteen syventävät opinnot ovat menetelmällisesti orientoituneet aineistojen analyysiin, testaamiseen ja mallinnukseen. Kokonaisuuden
laajuus on 35 op. Opintokokonaisuus arvostellaan asteikolla 1-5. Opiskelija ei voi sisällyttää
samoja opintojaksoja useisiin opintokokonaisuuksiin.
Syventävät opinnot (opintojaksojen koodit ja tarkemmat nimet käyvät ilmi weboodin opintojaksokuvauksista):
Hops
1 op
Tilastollisten menetelmien jatkokurssi
5 op
Maantieteellinen tutkimus ja tiedon analyysi
4 op
Maantieteilijänä työelämässä
8 op
Valinnaisia maantieteen syventäviä opintoja
14 op
Tutkimusseminaari
5 op
Syventävien opintojen kirjallisuus
8 op
Pro gradu –tutkielma
40 op
Yhteensä

85 op

Syventäviin opintoihin kuuluu myös seuraavia pakollisia ja valinnaisia opintojaksoja (voivat
vaihdella lukuvuosittain);
Valitse kolme seuraavista:
Tilastolliset mallit ja testaus 4 op
Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametriset menetelmät 5 op
Regressiotekniikat 4 op
Johdatus spatiaaliseen tilastotieteeseen 6 op
Geoinformatiikka 9 op
Ohjelmointi 7 op
Lisäksi valinnaisia tilastotieteen, geoinformatiikan, kansantaloustieteen,
tietojenkäsittelytieteen ja metsätieteen opintoja (opintojaksoluettelo
weboodissa)

13-22 op

Yhteensä

35 op

YHTEENSÄ

120 op

13-22 op
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MAANTIETEEN JA YHTEISKUNTAMAANTIETEEN PERUS-, AINE- JA SYVENTÄVÄT
OPINNOT
Opintojaksokuvaukset, ks. Oodi ja oppiaineryhmän nettisivut
www.uef.fi/geohistoria/maantiede-opiskelu
Perusopinnot
Luonnonmaantieteet perusteet 4 op J133115
Yhteiskunta- ja kulttuurimaantieteen perusteet 4 op J133116
Maapallon monimuotoisuus ja globalisaatio 6 op J133131, J133133, J133135
Ihminen ja luonto 5 op J133142, J133143
Alue- ja ympäristösuunnittelu 3 op J133120
Geoinformatiikan ja kartografian perusteet 3 op J133180
Aineopinnot
Maantieteen suuntaukset 8 op J133211, J133212, J133213, J133214
Alueellinen kehittäminen ja suunnittelu 9 op J133233
Maaseutualueiden muutosdynamiikka 9 op J133234
Talousmaantiede 9 op J133235
Ympäristön ja maankäytön suunnittelu 9 op J133236
Luonnonmaantiede 9 op J133237
Geoinformatiikka 9 op J133238
Ympäristöongelmat, geopolitiikka ja maantiede 9 op J133242
Ihmismaantiede: paikallinen kokemus ja globaali muutos 9 op J133248
Geoinformatiikan projektityö 4 op J133263
Geoinformatiikan kirjallisuus 4 op J133264
Kaukokartoitus maankäytön tutkimuksessa 4 op J133265
Feministinen maantiede 3 op J361118
Kandidaatintutkielma 10 op J133389
Syventävät opinnot
Hops 1 op J133301
Maantieteellinen tutkimus ja tiedon analyysi 4 op J133311
Laadullisten menetelmien jatkokurssi 5 op J133315
Maantieteilijänä työelämässä/projektityö 8 op J133290
Syventävien opintojen kirjallisuus 8 op J133355
Pohjoisen luonnon systeemit 5 op J133320
Luonnonmaantieteen ja geoinformatiikan kenttätutkimusmenetelmät 5 op J133360
Luonnonmaantieteen kirjatentti 4 op J133358
Maantieteellinen maisematutkimus 8 op
J133351
Avoimet GIS-järjestelmät 4 op J133266
Geoinformatiikan haasteet työelämässä ja tutkimuksessa 2 op J132001
Ympäristön mallinnus luonnonmaantieteessä 4 op J132002
Geoinformatiikan erikoisteemat 1-5 op J135440
Theorising the North European Space 8 op J133340
Modernisation and the Politics of Nature in Northern Europe 2-8 op J135140
Regional and Environmental Governance in Finland and Scandinavia 6 op J135240
Local, Rural and State Politics in the European North 8 op J135230
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Strategies for Local and Regional Development in Northern Periphery 6 op J135160
Borders in Europe 4-8 op J135170
European Integration and Spatial Policy 4-8 op J135180
Geography of Russia and the Post-Soviet Space 8 op J135110
North-West Russia on the EU’s Doorstep 8 op J135120
Economic Geography of North-West Russia 6-9 op J135280
Change and Integration in the Baltic States 8 op J135150
Methodological Approaches to the North European Space 8 op
J135260
Tutkimusseminaari 5 op J133391
Pro gradu –tutkielma 40 op J133390

MAANTIEDE JA YHTEISKUNTAMAANTIEDE SIVUAINEENA
Maantiedettä ja yhteiskuntamaantiedettä voi vapaasti opiskella sivuaineena, kun opintojaksoille edeltävinä opintoina vaadittavat kurssit on suoritettu. Pääaineopintoja vastaavien kokonaisuuksien (perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot) lisäksi niitä voi opiskella vapaasti
enintään 60 opintopisteen laajuisesti. Sivuaineena maantieteen tai yhteiskuntamaantieteen
aineopintoja opiskeleva ei suorita opintoihin kuuluvaa kandidaatintutkielmaa, jolloin aineopintojen laajuus on 60 op.
Maantiedettä toisena opetettavana aineena opiskelevat suorittavat aineopinnot maantieteen
opettajan vaihtoehdon mukaisesti vähennettynä kandidaatintutkielmalla (10 op). Luokanopettajakoulutuksessa olevat suorittavat perusopinnot niin ikään maantieteen opettajan vaihtoehdon mukaisesti.
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THE MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN HUMAN GEOGRAPHY: “EAST MEETS WEST
IN THE EUROPEAN NORTH”
The Human Geography Programme – East Meets West in the European North – is an international programme taught in English at the Department of Geographical and Historical Studies.
It is based around a Master’s Degree Programme (120 credits, 2 years), and offers courses for
exchange students and PhD studies. The Russia and East European Studies Master’s School,
administered by the Aleksanteri Institute (University of Helsinki) provides grants for courses
related to Russia and East-Central Europe, while additional funding has come from the European Commission.
The HG Programme focuses on the restructuring of northern parts of Europe by looking at
societal, economic, cultural and environmental issues. It aims to provide students with geographical expertise and a comparative perspective on contemporary issues from northern
Europe, including spatial policy and development, spatio-economic restructuring, European
integration, cultural and ethnic identities, rural development and environmental and regional
conflicts. HG includes study excursions to research areas in the Nordic countries, North-West
Russia and the Baltic States. The programme also provides students with an excellent opportunity to gain a better understanding of diverse cultures in a multi-national educational environment, while carrying out their Master’s degree studies/ gaining credits to contribute to their
home institution studies.
The Human Geography Master’s Degree Programme is divided into three parts:
Compulsory studies
Specialised studies
Master's Thesis

56 credits
24 credits
40 credits

Total

120 credits

Upon arrival, students are required to choose a regional specialisation – Finland and the
Nordic States or North-West Russia and the Baltic States. This specialisation will inform the
direction of individual studies and help to determine a personalised study programme for each
student, in consultation with a co-ordinator.
For more information, see the guide: International Study Programmes Course Information
2010-2011 > An International Master’s Degree Programme in Human Geography or
www.uef.fi/geohistoria/human-geo
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MUISSA KORKEAKOULUISSA JA ULKOMAILLA SUORITETUT OPINNOT
Tutkintoihin voi sisältyä myös muissa korkeakouluissa ja ulkomailla suoritettuja opintoja (esim.
SOKRATES/ERASMUS ja NORDPLUS-vaihto-ohjelmat). Opinnoilla voi korvata soveltuvin
osin maantieteen opintoja, jos korvaavuuksista on sovittu vastuuopettajien kanssa etukäteen.

VERKOSTOISSA SUORITETUT OPINNOT
Opiskelija voi laajentaa osaamistaan mm. seuraavissa verkostoyliopistoissa. Verkostoihin
järjestetään erilliset haut, joista saa lisätietoa mm. opiskelijapalveluista ja www-sivuilta. Verkostoyliopisto-opinnoilla voi korvata soveltuvin osin maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen
opintoja (korvaavuuksista on sovittava etukäteen) tai ne voidaan merkitä sivuainesuorituksina
opintosuoritusrekisteriin.
Yliopistojen Aasia-verkosto
Yliopistojen Aasia-verkoston päämääränä on edistää Itä- ja Kaakkois-Aasian opetusta, tutkimusta ja henkilövaihtoa suomalaisissa tiede- ja taidekorkeakouluissa. Yliopistoverkosto järjestää perusopintotasolla Aasian opintojen ohjelman (yht. 25 op), johon voivat hakea kaikkien
verkoston jäsenkorkeakoulujen opiskelijat. Aasian ohjelman tavoitteena on antaa vankat
perustiedot Itä- ja Kaakkois-Aasiasta tarkastelemalla aluetta monitieteisesti kulttuurihistorian,
yhteiskunta-, liiketalous- ja viestintätieteiden näkökulmista. Itä-Suomen yliopistossa ohjelmaa
koordinoi yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, kauppatieteiden laitos: akateeminen koordinaattori professori Taina Savolainen ja opintoasioiden yhteyshenkilö, amanuenssi
Sari-Johanna Karhapää. Lisätietoja myös www.asianet.fi.
Matkailualan verkostoyliopisto MAVY
MAVY yhdistää 10 suomalaisen yliopiston matkailun tieteellisen tutkimuksen, opetuksen ja
osaamisen, seuraa alalla tapahtuvaa muutosta ja levittää tietämystä. Verkostoyliopiston opintokokonaisuuteen sisältyvät matkailualan tieteelliset opinnot jakautuvat perus-, aine- ja syventäviin opintoihin. Lisäksi tarjotaan jatko-opiskelijoille suunnattuja opintojaksoja. Opiskelija voi
sisällyttää verkostoyliopistossa suorittamansa matkailualan opinnot korkeakoulututkintoonsa
joko sivuaineopintoina (perus- ja aineopinnot) tai integroituina muiden aineiden arvosanaopintoihin (syventävät ja jatko-opinnot). Matkailualan verkostoyliopistoa koordinoi Itä-Suomen
yliopiston Savonlinnan yliopistoyksikössä matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos. Lisätietoja:
www.tourismuninet.org
Rural Studies – maaseutualan monitieteiset maisteriopinnot
Rural Studies -verkosto on monitieteinen, yhdeksän yliopiston muodostama verkosto, joka
tuottaa maaseutualan maisteriopinnot sekä kehittää alan monitieteistä opetusta ja tutkimusta.
Maaseutuopinnot tarjoavat maaseudun kehityksestä ja kehittämisestä kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuuden erikoistua maaseutukysymyksiin poikkitieteellisestä näkökulmasta.
Opinnot antavat opiskelijoille tiedollisia ja taidollisia valmiuksia havaita, jäsentää ja ratkaista
kestävällä tavalla sekä tutkimuksellisia että maaseudun kehittämiseen liittyviä ongelmia.
Maaseutukysymyksiin erikoistunut maisteri hallitsee maaseutupolitiikan järjestelmän ja toimintamekanismit sekä näkee paikallisen kehittämisen yhteydet eri tasoilla tehtävään päätöksentekoon. Hän hallitsee maaseutututkimuksen metodologiaa ja osaa soveltaa tutkimustietoa
käytäntöön. Lisäksi hänellä on valmius organisoida ja johtaa laaja-alaisia maaseudun kehittäOpinto-opas 2010–2011
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mishankkeita, joissa paikallisten voimavarojen mobilisointi yhdistyy strategiseen kehittämiseen. Opintoja voi suorittaa soveltuvin osin joko pääaineen opintoina, sivuaineena tai jatkoopintoina. Lisätietoja erillisestä Rural Studies -opinto-oppaasta tai Rural Studies -verkoston
kotisivuilta: www.ruralstudies.fi. Henkilökohtaista opintoneuvontaa antaa opintosuunnittelija
Vesa Rouhiainen, puh. 044 555 6774, vesa.rouhiainen@helsinki.fi.
Geoinformatiikan verkosto FIUGINET
Maantiede on mukana yliopistojen geoinformatiikkayhteistyötä koordinoivassa FIUGINET:ssä.
Se jatkaa monien määräaikaisten ja jo purkautuneiden alan verkostojen, kuten Geoinformatiikan virtuaaliyliopiston toimintaa. FIUGINETissä on tarjolla geoinformatiikan opetusta verkoston
opiskelijoille. Useat kurssit on mahdollista suorittaa joustavan opinto-oikeuden (JOOsopimuksen) mukaisesti. Lisäksi verkostossa on tarjolla kursseja, joita voi suorittaa verkon
kautta. Tarkista kunkin opintojakson kohdalta ilmoittautumismenettely sekä osallistujamäärärajoitukset ja tasovaatimukset www.geoinformatics.fi/

6.1.3 Ympäristöpolitiikka ja -oikeus
Ympäristöpolitiikka ja -oikeus -pääaineessa vahva yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen perusosaaminen yhdistyy ympäristöalan työtehtävissä tärkeisiin oikeudellisiin perusvalmiuksiin. Nykyisin ympäristöalan työtehtävissä arvostetaan monipuolista koulutusta ja edellytetään useiden eri alojen monitieteistä osaamista. Ympäristöalalla on tarvetta sellaisista laajaalaisista asiantuntijoista, joilla on tietämystä ympäristöasioista, niihin vaikuttavista tekijöistä,
syy- ja seuraussuhteista sekä erilaisista ohjausjärjestelmistä ja niiden oikeudellisesta sääntelystä. Ympäristöpolitiikka ja -oikeus -pääaineen opetuksessa on tavoitteena kouluttaa asiantuntijoita, jotka pystyvät hallitsemaan ympäristöasioiden laaja-alaisuuden, mutta joilla on samalla kahden tieteenalan vankka perusosaaminen.
Politiikka ja oikeus ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Ympäristöpolitiikka koostuu toimista,
joiden tehtävänä on hoitaa yhteiskunnan ja ihmisen suhdetta luontoon ja omaan elinympäristöön. Ympäristöpolitiikka on prosessi, jossa ihmisten ja ryhmien ympäristöön liittyvät vaatimukset muutetaan päätöksiksi ja toimenpiteiksi, joita toteutetaan muun ohella oikeudellisen
sääntelyn keinoin. Ympäristöpolitiikkaa harjoittavat monet toimijat: julkinen valta, yritykset,
kansalaisjärjestöt, kuluttajat ja kansalaiset.
Ympäristöoikeus oikeudenalana koostuu niistä normistoista, joilla säännellään ihmisen suhdetta ympäristöönsä. Ympäristöoikeuden opinnot antavat valmiuksia itsenäisesti hyödyntää ja
käyttää oikeudellista, ympäristöasioihin liittyvää viranomaisnormistoa. Lisäksi opintojen tavoitteena on harjaannuttaa oikeudelliseen tiedonhankintaan ja perusteltujen oikeudellisten ratkaisujen tekemiseen.
Ympäristöpolitiikan ja oikeustieteiden lisäksi opintoihin kuuluu perusopinnot jossakin seuraavista aineista: biologia, biotieteet, maantiede, metsätiede, ympäristötiede tai monitieteiset
ympäristöopinnot.
Ympäristöpolitiikka ja -oikeus -pääaineesta valmistuvilla on hyvät valmiudet vaativiin ympäristöalan asiantuntija- ja johtotehtäviin sekä yksityisellä sektorilla esimerkiksi yrityksen ympäristöpäällikkönä tai ympäristöalan konsulttina että hallinnossa esimerkiksi kunnan ympäristösih46 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

teerinä tai ministeriön erityisasiantuntijana. Tutkinto antaa valmiudet työskennellä myös kansalaisjärjestöissä, kansainvälisissä järjestöissä, tiedotusalalla sekä Euroopan unionin tehtävissä
tai vaikkapa tutkijana yliopistossa.
YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (YTK), HALLINTOTIETEIDEN
KANDIDAATIN TUTKINTO (HTK), 180 op
Ympäristöpolitiikka ja -oikeus -pääaineen opiskelija suorittaa joko yhteiskuntatieteiden kandidaatin tai hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon sen mukaan, kumman tutkinnon suorittamiseen opiskelijalla on opinto-oikeus. Tutkinnosta riippumatta pääaineena on ympäristöpolitiikka
ja -oikeus. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on kolme vuotta. Kaikki tutkintovaatimuksiin kuuluvat opintojaksot ovat pakollisia, ellei
erikseen ole toisin mainittu.
Koulutus antaa valmiudet:
1)
tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin;
2)
tunnistaa ympäristömuutosten taustalla olevia yhteiskunnallisia rakenteita ja prosesseja;
3)
ratkaisujen etsimiseen käytännön ympäristökysymyksiin;
4)
oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviin ympäristöalan tehtäviin ja tällaisten tehtävien
vaatimien erityistietojen hankkimiseen;
5)
perusteltujen oikeudellisten ratkaisujen tekemiseen;
6)
ympäristöalan kehityksen seuraamiseen
7)
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen ja jatkuvaan oppimiseen.
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Tutkintorakenne, YTK-/HTK-tutkinto 180 op
VIESTINTÄ- JA ALOITUSOPINNOT 17 op
Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen 1 op
Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op
Tieteellinen viestintä oikeustieteiden opiskelijoille 4 op
Tieteellistä ruotsia oikeustieteiden opiskelijoille 4 op
Tieteellinen englanti yht. 4 op
Tiedonhaun kurssi 1 op
YMPÄRISTÖPOLITIIKAN JA OIKEUSTIETEIDEN METODIOPINNOT 24 op
Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden käytännöt 3 op
Tiedekunnan metodiopintoja 11 op
Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op
Tilastollisten menetelmien perusteet
yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 5 op
Laadullisten
menetelmien
perusteet
yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op

Oikeustieteiden johdanto- ja metodiopintoja 10
op
Näkökulmia oikeuteen ja oikeustieteeseen 5 op
Oikeudellinen ratkaisutoiminta 5 op

PERUS- JA AINEOPINNOT 114 op
Ympäristöpolitiikan perusopinnot 25 op
Ympäristöpolitiikan johdantokurssi 5 op
Arkielämän ympäristöpolitiikka 3 op
Kansainvälinen ympäristöpolitiikka 6 op
Ympäristöjohtaminen 5 op
Ympäristöpolitiikan kirjatentti 6 op

Ympäristöoikeuden perusopinnot 25 op
Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 5 op
Luonnonsuojelu- ja luonnonvaraoikeus 5 op
Ympäristönsuojeluoikeus 5 op
Ympäristöoikeuden yleiset opit 5 op

Ympäristöpolitiikan aineopintoja 25 op
Ympäristöpolitiikan teoriaseminaari 6 op
Ympäristöpolitiikan kenttä- ja
menetelmäkurssi 6 op*
Natural Resource Economics and Policy
5 op
Ympäristöpolitiikan erityisalat 8 op
(kaksi seuraavista opintojaksoista):
Metsäpolitiikka 4 op
Eläinpolitiikka 4 op
Paikallinen kestävä kehitys 4op
Ympäristöpolitiikka eurooppalaisella ja
globaalilla tasolla 4 op
Ympäristöpolitiikan luentopassi 4 op

Oikeustieteiden aineopintoja 24 op
Yleishallinto-oikeus 6 op
EU-ympäristöoikeus 4 op
Vähintään 14 op laajuiset opinnot seuraavista:
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
Yritysoikeuden perusteet 6 op
Johdatus yksityisoikeuteen 3 op
Valtiosääntöoikeus 6 op
Oikeus historiallisessa ja vertailevassa kontekstissa 4 op

Ympäristövaikutusten arviointi 5 op
Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte 10 op**
BIOLOGIAN, BIOTIETEIDEN, MAANTIETEEN, METSÄTIETEEN, YMPÄRISTÖTIETEEN
TAI MONITIETEISTEN YMPÄRISTÖOPINTOJEN PERUSOPINNOT 25 OP
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* HTK-tutkintoa suorittavat opiskelijat voivat halutessaan korvata opintojakson 009911 Ympäristöpolitiikan kenttä- ja menetelmäkurssi suorittamalla opintojakson J007604 Valtiosääntöoikeus. Tällöin valtiosääntöoikeutta ei voida sisällyttää oikeustieteiden aineopintoihin.
** kandidaatin tutkielman yhteydessä suoritetaan Oikeudellisen tiedon hankinta -opintojakso
(J007007, 0 op)
Ensimmäisen vuoden opiskelijoille suositellaan opintojen suorittamista seuraavassa järjestyksessä:
Syksy
Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op
Johdatus ympäristötieteisiin 4 op
Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op
Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op
Ympäristöpolitiikan johdantokurssi 5 op
Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden käytännöt 3 op
Ympäristöjohtaminen 5 op
Kevät
Tiedonhaun kurssi 1 op
Johdatus yksityisoikeuteen 3 op (jos opiskelija suorittaa tämän kurssin vaihtoehdoista)
Yritysoikeuden perusteet 6 op (jos opiskelija suorittaa tämän kurssin vaihtoehdoista)
Arkielämän ympäristöpolitiikka 3 op
Kansainvälinen ympäristöpolitiikka 6 op
Näkökulmia oikeuteen ja oikeustieteeseen 5 op
Oikeudellinen ratkaisutoiminta 5 op
Tästä eteenpäin opintojen suoritusjärjestys suunnitellaan yhdessä pääaineen opiskelijoiden ja
opettajien kanssa.

YTK-/HTK-TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT
Viestintä- ja aloitusopinnot (17 op)
Viestintä- ja aloitusopinnot ovat pakollisia kaikille YTK/HTK -tutkintoa suorittaville. Opinnot
muodostuvat seuraavista opintojaksoista:
1131000
1131001
J007002
8011851
8011875
8012851

Johdatus akateemisiin opintoihin (1. vuosi) 1 op
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen (1.vuosi) 1 op
Johdatus oikeudellisiin opintoihin (1. vuosi) 2 op
Kirjoitusviestintää oikeustieteiden, ympäristöpolitiikan ja -oikeuden opiskelijoille (2.
vuosi) 2 op
Puheviestintää oikeustieteiden, ympäristöpolitiikan ja -oikeuden opiskelijoille (2.
vuosi) 2 op
Ruotsia oikeustieteiden, ympäristöpolitiikan ja -oikeuden opiskelijoille (8012851A
ja 8012851B) (2. vuosi) 4 op
Opinto-opas 2010–2011
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Englannin opinnot (voidaan korvata myös esim. saksan/ranskan opinnoilla)
8013955 English Academic Reading and Study Skills for Students of Environmental Law
and Policy (1. vuosi) 2 op
8013956 English Academic and Professional Communication for Students of Environmental
Law and Policy (1.vuosi) 2 op
8020020 Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku 1 op
Hops-työskentely
Jokainen opiskelija laatii opintojensa alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman opinnoistaan ja päivittää sitä opintojensa kuluessa. HOPS-työskentelyn tarkoituksena on aktivoida
opiskelijaa pohtimaan itsenäisesti omia henkilökohtaisia vahvuuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan, tavoitteitaan ja opintojaan. HOPS-työskentelyssä opiskelija peilaa omia opiskelutoiveitaan siihen koulutustarjontaan, jota yliopistossa ja eri oppiaineissa kulloinkin on tarjottavana,
joten HOPS toimii myös opiskelijan työkaluna olemassa olevien mahdollisuuksien hahmottamisessa.
Henkilökohtaisten opintojen suunnittelu on prosessi, jonka kuluessa opintosuunnitelma elää.
HOPS ei ole eikä sen tarkoitus ole ollakaan sitova, vaan HOPS-työskentelyn perimmäisenä
ajatuksena on pysäyttää opiskelija pohtimaan esimerkiksi ammattiin liittyviä tulevaisuuden
toiveitaan. HOPSin laadinnassa opiskelijan apuna ovat opiskelijatuutorit, opettajat ja muu
henkilökunta, jotka pyrkivät tarjoamaan tukea ja ohjausta opiskeluun liittyvien valintojen tekemisessä.
HOPS-työskentely toteutetaan seuraavasti:
Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opintojensuoritusjärjestys (ensimmäisen lukuvuoden
HOPS-runko) on kirjoitettu osaksi tätä opetussuunnitelmaa. Henkilökohtaisia opintopolkuja
suunnitellaan opiskelijatuutorin ohjauksessa. Tuutoritoiminta käynnistyy ensimmäisen vuoden
opiskelijoiden orientaatioviikolla.
Jokainen uusi opiskelija laatii itselleen opintosuunnitelman YTK-/HTK-tutkinnon opinnoista tai
vähintään ensimmäisen vuoden opinnoistaan WebOodin eHOPS-työkalulla. Opiskelijatuutori
opastaa opiskelijaa HOPSin laadinnassa sekä antaa tästä palautetta. Tarvittaessa tuutori
ohjaa – esimerkiksi opintojen korvaavuuksiin liittyen – opiskelijan kääntymään amanuenssin
puoleen. Opiskelijatuutorin antaman palautteen jälkeen henkilökohtaiset opintosuunnitelmat
palautetaan sähköisesti amanuenssille.
Viimeistään toisen vuoden syksyllä opiskelija päivittää HOPS:iaan joko eHops-työkalulla tai
muulla tavoin ja palauttaa suunnitelmansa pääaineen lehtorille, joka antaa palautteen suunnitelmasta. Kun HOPS on hyväksytty, opiskelija saa siitä suoritusmerkinnän (1 op) opintorekisteriinsä.
Maisterivaiheen opinnoistaan opiskelija laatii suunnitelman (eHops-työkalu ei ole maisterivaiheen HOPSissa käytettävissä), joka palautetaan maisteriopintojen pääaineen professorille.
Tässä vaiheessa opiskelija saa ohjausta mm. maisterin tutkinnon sivuaineen/-aineiden valinnassa, pro gradu -tutkielmaprosessin käynnistämisessä sekä työelämävalmiuksien kehittämi-
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sessä. YTM-tutkintoa suorittavat saavat maisteriopintojen HOPSista merkinnän opintorekisteriinsä.
Kieli- ja viestintäopinnot
Kieli- ja viestintäopinnot (yht. 12 op) on tarkoituksenmukaisinta suorittaa edellä mainitun aikataulun mukaisesti, jotta opiskelija voi hyödyntää oman tieteenalan aineistoja kielikoulutuksessa
mahdollisimman tehokkaasti. Tieteellisen viestinnän kurssi on suositeltavaa suorittaa siten,
että se tukee jonkin kirjallisen työn laatimista. Ensimmäisen vieraan kielen opinnot voi suorittaa muussakin kielessä kuin englannissa.
Kieli- ja viestintäopintojen järjestämisestä vastaa Itä-Suomen yliopiston kielikeskus, opintojaksokuvaukset ja opetusohjelma:
www.uef.fi/kielikeskus/index.html.

Ympäristöpolitiikan ja oikeustieteiden metodiopinnot (5119000, 24 op)
Methodological Studies in Environmental Policy and Law
Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden käytännöt (5119001, 3 op)
Näkökulmia oikeuteen ja oikeustieteeseen (J007004, 5 op)
Oikeudellinen ratkaisutoiminta (J007005, 5 op)
Tiedekunnan metodiopinnot:
Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin (5510001, 3 op)
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (5510002, 3 op) ja
täydentävät harjoitukset ympäristöpolitiikan ja -oikeuden sekä maantieteen opiskelijoille
(5119002, 2 op)
Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (5510003, 3 op)
Opintojaksokuvaukset ja opetusohjelma löytyvät WebOodista.

Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden perus- ja aineopinnot, HTK (5119100, 114 op)
Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden perus- ja aineopinnot, YTK (5119100, 114 op)
Basic and subject studies in Environmental Policy and Law
Ympäristöpolitiikan perusopinnot (5119110, 25 op)
Ympäristöpolitiikan johdantokurssi (5119111, 3 op, harjoitukset 5119112, 2 op)
Arkielämän ympäristöpolitiikka (5119113, 3 op)
Kansainvälinen ympäristöpolitiikka (5119114, 6 op)
Ympäristöjohtaminen (5119115, 5 op)
Ympäristöpolitiikan kirjatentti (5119116, 6 op)
Ympäristöoikeuden perusopinnot (J007701, 25 op)
Ympäristöoikeuden perusteet (J007704, 5 op)
Kaavoitus- ja rakentamisoikeus (J007708, 5 op)
Luonnonsuojelu- ja luonnonvaraoikeus (J007707, 5 op)
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Ympäristönsuojeluoikeus (J007706, 5 op)
Ympäristöoikeuden yleiset opit (J007705, 5 op)
Ympäristöpolitiikan aineopintoja 25 op
Ympäristöpolitiikan teoriaseminaari (5119130, 6 op)
Ympäristöpolitiikan kenttä- ja menetelmäkurssi (5119131, 6 op)
Natural Resource Economics and Policy (5119132, 5 op)
Ympäristöpolitiikan erityisalat (8 op), kaksi seuraavista vaihtoehdoista:
Metsäpolitiikka (5119140, 4 op)
Eläinpolitiikka (5119141, 4 op)
Paikallinen kestävä kehitys (5119142, 4 op)
Ympäristöpolitiikka eurooppalaisella ja globaalilla tasolla (5119143, 4 op)
Ympäristöpolitiikan luentopassi (5119144, 4 op)
Oikeustieteiden aineopintoja 24 op
Yleishallinto-oikeus (J007304, 6 op)
EU-ympäristöoikeus (J007714, 4 op)
Vähintään 14 op:n laajuiset opinnot seuraavista opintojaksoista:
Johdatus yksityisoikeuteen (J007504, 3 op)
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet (J007404, 5 op)
Yritysoikeuden perusteet (J124232, 6 op)
Valtiosääntöoikeus (J007604, 6 op)
Oikeus historiallisessa ja vertailevassa kontekstissa (J007003, 4 op)
Ympäristövaikutusten arviointi 5 op (J160403)
Kandidaatin tutkielma, seminaari ja kypsyysnäyte 10 op
Kandidaatin tutkielma ja seminaari (5119150, 10 op)
Oikeudellisen tiedon hankinta (J007007, 0 op)
Kypsyysnäyte (5119151, 0 op)
Ympäristöpolitiikan perus- ja aineopintojen opintojaksokuvaukset ja opetusohjelma löytyvät
WebOodista.
Sivuaineopinnot 25 op
Opiskelija suorittaa 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot jossakin seuraavista aineista:
biologia, biotieteet, maantiede, metsätiede, ympäristötiede tai monitieteiset ympäristöopinnot.
Opintojaksokuvaukset ja opetusohjelma löytyvät WebOodista.
Ympäristöpolitiikka ja -oikeus -pääaineen opiskelijat voivat korvata HTK- ja YTK-tutkintoon
sisältyvät 25 opintopisteen laajuiset sivuaineen perusopinnot ammattikorkeakouluopinnoilla,
jos opiskelija on suorittanut valtioneuvoston asetuksen (352/2003) 3 §:ssä tarkoitetun luonnonvara- ja ympäristöalan ammattikorkeakoulututkinnon tai tekniikan ja liikenteen alalla ammattikorkeakoulututkinnon, joka on suoritettu joko ympäristötekniikan tai Degree Program in
Environmental Engineering -koulutusohjelmassa.
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YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO (YTM), HALLINTOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO (HTM), 180 op
Koulutus antaa valmiudet:
1) yhteiskuntatieteellisen ja oikeudellisen tiedon ja tieteenalojen tieteellisten menetelmien
soveltamiseen;
2) tunnistaa ympäristömuutosten taustalla olevia yhteiskunnallisia rakenteita ja prosesseja;
3) ratkaisujen etsimiseen eritasoisiin ympäristökysymyksiin;
4) oikeudellisen ja muun informaation hankintaan ja hallintaan sekä uuden tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen;
5) toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä;
6) tieteelliseen jatkokoulutukseen.
YTM/HTM-tutkinnon rakenne 120 op
YTM 120 op

HTM 120 op

Pääaineen syventävät opinnot 85 op
HOPS 1 op
Ympäristöpolitiikan teoriat 5 op
Ympäristöpolitiikan ohjauskeinot 4 op
Harjoittelu ja sen raportointi 11 op*

Pääaineen syventävät opinnot 85 op
Ympäristöoikeuden syventävä jakso 10 op
Oikeusteoria I 5 op
Ympäristöpolitiikan ohjauskeinot 4 op
Lainopin analyysiseminaari 5 op
Ympäristöoikeuden oikeustapausharjoitukset 5 op

Erikoiskurssit
8 op seuraavista opintojaksoista:
Monitieteisen ympäristö- ja luonnonvaratutkimuksen metodologiat ja teoriat 4 op
Theories and methods for social studies
of environmental issues 4 op
Ympäristöpolitiikan syventävien opintojen
luentopassi 4 op

Oikeustieteiden aine-, teoria- ja menetelmäopintoja 16 op seuraavista opintojaksoista:
Ympäristövastuu 4 op
Kiinteistöoikeus 6 op
Metsäoikeus 6 op
Vesioikeus 5 op
Ympäristöpolitiikan tutkielmaopinnot 56 International Environmental Law 5 op
Seminar on International and European
op
Environmental Law 5 op
Teoriaopinnot 3 op
Ympäristö- ja luonnonvarapolitiikka ja Metodologiaopinnot 3 op
oikeus Venäjällä 6 op
Pro gradu -seminaari 10 op
Lainsäädäntötutkimuksen seminaari 5 op
Pro gradu -tutkielma 40 op
Oikeustieteen analyysi- ja metodiseminaari
5 op
Valinnaiset opinnot 35 op
Harjoittelu ja sen raportointi 8 op
Pro gradu -tutkielma 40 op
Valinnaiset opinnot 35 op
*YTM-tutkintoon kuuluvaa harjoittelua edeltävinä opintoina suoritetaan Urapalveluiden järjestämä opintojakso Työnhakuvalmennus (1130003, 3 op)
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YTM-TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT
Ympäristöpolitiikka ja -oikeus, syventävät opinnot (YTM 5119200, 85 op)
Advanced Studies in Environmental Policy and Law
HOPS (5119201, 1 op)
Ympäristöpolitiikan teoriat (5119202, 5 op)
Ympäristöpolitiikan ohjauskeinot (J007712, 4 op)
Harjoittelu ja sen raportointi (5119203, 8 op) ja
Työnhakuvalmennus (1130003, 3 op)
Erikoiskurssit
8 op seuraavista opintojaksoista:
Monitieteisen ympäristö- ja luonnonvaratutkimuksen metodologiat ja teoriat (5119210, 4 op)
Theories and methods for social studies of environmental issues (5119211, 4 op)
Ympäristöpolitiikan syventävien opintojen luentopassi (5119212, 4 op)
Ympäristöpolitiikan tutkielmaopinnot 56 op
Teoriaopinnot (5119220, 3 op)
Metodologiaopinnot (5119221, 3 op)
Pro gradu -seminaari (5119230, 10 op)
Pro gradu -tutkielma (5119240, 40 op)
Opintojaksokuvaukset ja opetusohjelma löytyvät WebOodista.
Valinnaiset opinnot 35 op
Valinnaisten opintojen koostumus on opiskelijan vapaasti päätettävissä. Opiskelija voi laajentaa kandidaatin tutkintoon sisältyneen sivuaineen opintoja tai valita kokonaan uuden sivuaineen. Opiskelija voi myös suorittaa pääaineen syventäviä opintoja enemmän kuin 85 opintopisteen verran, jolloin tutkintoon tarvittavien valinnaisten opintojen määrä vähenee. Valinnaiset
opinnot voidaan koostaa joko opiskelijan ammattiorientaation mukaan taikka tukemaan tieteellisten jatko-opintojen aloittamista.
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HTM-TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT
Ympäristöpolitiikka ja -oikeus, syventävät opinnot (HTM J009920, 85 op)
Advanced Studies in Environmental Policy and Law
Ympäristöoikeuden syventävä jakso (J007807, 10 op)
Oikeusteoria I (J007810, 5 op)
Ympäristöpolitiikan ohjauskeinot (J007712, 4 op)
Lainopin analyysiseminaari (J007813, 5 op)
Ympäristöoikeuden oikeustapausharjoitukset (J007718, 5 op)
Oikeustieteiden aine-, teoria- ja menetelmäopintoja 16 op seuraavista opintojaksoista:
Ympäristövastuu (J007711, 4 op)
Kiinteistöoikeus (J007710, 6 op)
Metsäoikeus (J007709, 6 op)
Vesioikeus (J007713, 5 op)
International Environmental Law (J007716, 5 op)
Seminar on International and European Environmental Law (J007717, 5 ECTS)
Ympäristö- ja luonnonvarapolitiikka ja -oikeus Venäjällä (J007524, 6 op)
Lainsäädäntötutkimuksen seminaari (J007814, 5 op)
Oikeustieteen analyysi- ja metodiseminaari (J0078816, 5 op)
Harjoittelu ja sen raportointi (J009914, 8 op)
Pro gradu -tutkielma ja seminaari (J007849, 40 op)
Opintojaksokuvaukset ja opetusohjelma löytyvät WebOodista.
Valinnaiset opinnot 35 op
Valinnaisten opintojen koostumus on opiskelijan vapaasti päätettävissä. Opiskelija voi laajentaa kandidaatin tutkintoon sisältyneen sivuaineen opintoja tai valita kokonaan uuden sivuaineen. Opiskelija voi myös suorittaa pääaineen syventäviä opintoja enemmän kuin 85 opintopisteen verran, jolloin tutkintoon tarvittavien valinnaisten opintojen määrä vähenee. Valinnaiset
opinnot voidaan koostaa joko opiskelijan ammattiorientaation mukaan taikka tukemaan tieteellisten jatko-opintojen aloittamista.
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YMPÄRISTÖPOLITIIKKA JA YMPÄRISTÖOIKEUS SIVUAINEENA
Ympäristöpolitiikka ja -oikeus -pääainetta ei voi opiskella sivuaineena, mutta sen sijaan sekä
ympäristöpolitiikkaa että ympäristöoikeutta voi erikseen opiskella sivuaineena (ympäristöpolitiikasta perusopinnot, ympäristöoikeudessa on tarjolla perus- ja aineopintoja yhteensä 96
opintopisteen laajuisesti).
Ympäristöpolitiikan perusopinnot (5119110, 25 op)
Basic Studies in Environmental Policy and Law
Ympäristöpolitiikan johdantokurssi (5119111, 3 op ja 5119112, 2 op)
Arkielämän ympäristöpolitiikka (5119113, 3 op)
Kansainvälinen ympäristöpolitiikka (5119114, 6 op)
Ympäristöjohtaminen (5119115, 5 op)
Ympäristöpolitiikan kirjatentti (5119116, 6 op)
Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Jussi Semi
Opintojaksokuvaukset löytyvät WebOodista.

6.1.4 Arkeologian opintokokonaisuus (25 op) 109100
Arkeologian opinnoissa opiskelija perehtyy arkeologian tieteenalaan, sen tieteenfilosofiaan,
tutkimuksessa käytettävään metodiikkaan sekä käytännön kenttätutkimukseen. Näiden lisäksi
opiskelija perehtyy erityisesti Suomen ja sen lähialueiden arkeologiseen jäämistöön, niiden
tutkimukseen ja niistä tehtyihin tulkintoihin. Perusopintojen tavoitteena on antaa perustiedot
arkeologiasta tieteenalana sekä siinä käytettävistä tärkeimmistä tutkimusmenetelmistä. Opintoihin kuuluu myös perustietojen omaksuminen Suomen ja lähialueiden sekä muun maailman
arkeologiasta.
Itä-Suomen yliopistossa arkeologiaa on mahdollisuus opiskella koulutusohjelmia täydentävänä
sivuaineena. Arkeologian perusopinnot (25 op) suoritetaan Helsingin yliopiston arkeologian
oppiaineen tutkintovaatimuksia soveltaen. Kopiot tutkintovaatimuksiin kuuluvista artikkeleista
on saatavissa historian kansliasta.
Arkeologian opinnot valmentavat työhön muinaismuistohallinnossa, museotyössä, ympäristöhallinnossa sekä tieteellisessä tutkimuksessa.
Opintojaksot:
Johdatus arkeologiaan 7op 109146
Arkeologisten kenttätyömenetelmien perusteet 4op 109147
Suomen arkeologian perusteet 7op 109148
Yleisen arkeologian perusteet 7op 109149
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6.1.5 Käsikirjoittaminen (15 op) 5113800
Asiaohjelman, esittelyohjelman ja dokumenttielokuvan käsikirjoittamiseen keskittyvä kurssi,
joka antaa valmiuksia sekä itsenäiseen käsikirjoitustyöhön että ennakkotutkimus- ja asiantuntijatyöhön av-tuotannossa. Kuuteen opintojaksoon jakautuva kurssi koostuu kymmenestä lähiopetuspäivästä ja tapaamisten välillä tapahtuvasta itsenäisestä työskentelystä ja etäopetuksesta. Kurssilaisilta edellytetään vahvaa motivaatiota ja kurssin aikataulun noudattamista.
Koulutukseen valitaan keväisin neljä historian opiskelijaa (2010-2011 ei oteta uusia opiskelijoita).
Kurssi antaa valmiuksia toimia av-tuotannossa oman alansa asiantuntijana, osallistua erilaisiin
käsikirjoitus- ja tuotantoryhmiin, tehdä ennakkotutkimusta sekä kirjoittaa itsenäisesti käsikirjoituksia.
Kurssi etenee käsikirjoitustyön logiikkaa noudattaen ideasta synopsiksen ja treatmentin kautta
tuotantovalmiiseen käsikirjoitukseen. Opetusmuotoja ovat luennot, elokuvanäytteet, tehtävät ja
itsenäinen kirjoittaminen. Tekstien analysointi tapahtuu ryhmässä. Lista vapaaehtoisesta alan
kirjallisuudesta jaetaan erikseen. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivista osallistumista
kontaktiopetukseen sekä harjoitustehtävien tekoa aikataulun mukaisesti. Mahdolliset satunnaiset poissaolot lähiopetuksesta korvataan lisätehtävillä.
Opintojaksot:
Johdatus dokumenttikäsikirjoittamiseen 2 op 5113801
Dokumenttielokuvan kerronta ja synopsis 3 op 5113802
Dokumenttielokuvan rakenne, dramaturgia ja treatment 3 op 5113803
Käsikirjoituksen muodot 3 op 5113804
Käsikirjoituksen viimeistely 2 op 5113805
Käsikirjoituksesta toteutukseen 2 op 5113806
Historian audiovisuaalinen pro gradu –tutkielma
Yleinen historia 40 op 5111700
Suomen historia 40 op 5111600
I Yleistä
Audiovisuaalinen pro gradu -tutkielma (40 op) koostuu
historiatieteen tutkimusmenetelmin laaditusta historian tutkielmasta sekä
tieteelliseen tutkielmaan tai sen aihepiiriin liittyvästä käsikirjoituksesta
Tutkielman alkuun liitetään lyhyt historian tutkielmaosuuden ja käsikirjoitusosion yhdistävä
johdanto.
Tutkielman tieteellinen osuus voi pohjautua seminaari III:ssa laadittuun esitelmään tai opiskelijan ja ohjaajan keskenään sopimaan aiheeseen. Jos tieteellinen osuus pohjautuu seminaari
III:ssa laadittuun esitelmään, tulee sitä graduvaiheessa laajentaa ja kehittää itsenäiseksi
tieteelliseksi tutkielmaksi.
Tieteellisen tutkielman osuudessa tulee hyödyntää ja analysoida myös audiovisuaalisessa
osuudessa kerättyä lähdeaineistoa.
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Audiovisuaalisen opinnäytetyön osuus on käytännössä käsikirjoituskoulutuksessa tehty käsikirjoitus valitusta aiheesta, joka liitetään varsinaiseen opinnäytteeseen.
Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitos huolehtii tutkielman julkaisemisesta
yliopiston verkkosivuilla ja säilyttämisestä.
II Audiovisuaalisen opinnäytteen tavoitteet ja sisältö
Tavoitteena on, että tutkielmatyöskentely
• kehittää opiskelijan valmiuksia seurata, suunnitella, toteuttaa ja arvioida tieteellistä keskustelua
• antaa valmiuksia tieteen popularisointiin ja historiaa käsittelevien teosten tekemiseen
• opettaa ymmärtämään ja käyttämään audiovisuaalisia ilmaisukeinoja
• opettaa itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn ja käsikirjoitusten laatimiseen
• antaa ammatillisia valmiuksia toimia dokumenttielokuvatuotannossa ennakkotutkimus- ja
käsikirjoitustyössä
• antaa valmiuksia asiantuntijatehtävissä vaadittavien itsenäisten johtopäätösten tekoon.
Audiovisuaalisessa pro gradu -tutkielmassa opiskelijoiden tulee osoittaa kykyä
ratkaista itsenäisesti tieteellinen ongelma
hankkia itsenäisesti tietoa
analysoida aineistoa valituilla metodeilla
tarkastella kriittisesti tutkimusaihetta käsittelevää tutkimustraditiota
tuottaa uutta tietoa
hahmottaa ja hallita av-kerronnan keinoja ja rakenteita
pystyä kirjoittamaan itsenäisesti dokumenttielokuvan käsikirjoitus
argumentoida tulkinnoistaan selkeällä ja virheettömällä asiaproosalla.
Audiovisuaalisessa pro gradu -tutkielmassa on oltava:
selkeästi muotoiltu tutkimusongelma
empiirisen lähdeaineiston kriittinen esittely ja sen hankintatavan kuvaus
haastatteluja käytettäessä haastattelut raportoituna lyhyesti
– kuvaus haastateltavista ja siitä millä periaatteilla haastateltavat on valittu
– haastatteluilla hankitun aineiston lähdekritiikki
– kysymysrungot liitteinä
tutkimusprosessin esittely
luettelot ja normaalit sijaintitiedot käytetyistä arkistofilmeistä ja valokuvista.
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6.1.6 Aineenopettajan yhteiskuntatieteellinen opintokokonaisuus 63 op 20102011
Opintojaksot:
HISTORIA (5 op)
Suomalaisen yhteiskunnan rakenne 5 op 5111457
KANSANTALOUSTIEDE (11 op)
Kansantaloustieteen perusteet (6 op) J124102
Suomi ja maailmantalous (5 op) J124105
OIKEUSTIEDE (27 op)
Valtiosääntöoikeus 6 op J007604
Yleishallinto-oikeus 6 op J007304
Finanssioikeuden perusteet 5 op J007104
Eurooppaoikeuden perusteet 5 op J007204
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op J007404
SOSIOLOGIA (5 op)
Sosiologian peruskurssi 5 op 5514101
YHTEISKUNTAPOLITIIKKA (15 op)
Yhteiskuntapolitiikan johdantokurssi 5 op 5515101
Talouspoliittiset ohjauskeinot 2 op 5515103
Suomi maailmantaloudessa 3 op 5420003
Sosiaaliturva 5 op 5515102

6.1.7 Venäjä- ja rajatutkimuksen opinnot
Venäjä- ja rajatutkimuksen opintokokonaisuus 60 op
(perusopinnot 25 op 5115100 + aineopinnot 35 op 5115300)
Tavoite
Venäjä- ja rajatutkimuksen opinnot muodostavat laaja-alaisen, monitieteisen johdatuksen
Venäjä- ja rajatutkimukseen. Muun muassa historian, kulttuuritieteiden, yhteiskuntapolitiikan,
maantieteen, taloustieteiden ja oikeustieteiden opintojaksoja sisältävät opinnot soveltuvat
sivuaineeksi eri pääaineiden opiskelijoille etenkin eri yhteiskuntatieteellisiltä ja humanistisilta
aloilta. Opiskelija voi valintansa mukaan suorittaa joko perusopinnot (25 op) tai sekä perusettä aineopinnot (60 op).
Eri tieteenalojen näkökulmista Venäjää, rajoja ja raja-alueita tarkastelevat opinnot kehittävät
opiskelijan kykyä arvioida ja ymmärtää, millainen toimija Venäjä on tänä päivänä sekä millaiset
poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja historialliset prosessit ovat vaikuttaneet ja
vaikuttavat Venäläisen yhteiskunnan kehitykseen. Toinen tärkeä tavoite on kyky arvioida ja
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ymmärtää erilaisten rajojen ja raja-alueiden muodostumista ja merkityksiä niin Euroopan kuin
Venäjänkin kehityksessä.
Sisältö
Opinnoissa liikutaan valtioiden rajojen ja raja-alueiden lisäksi esimerkiksi erilaisilla kulttuurisilla
ja identiteettien rajapinnoilla sekä ihmistoimintaa eri tavoin jäsentävissä rajanvedoissa ja
kohtaamisissa. Kurssit tarkastelevat erilaisten rajojen ja raja-alueiden muodostusprosesseja
mukaan lukien niihin vaikuttavat kansainväliset politiikan ja talouden muutostekijät. Maantieteellisesti opinnot keskittyvät Luoteis-Venäjän ja Euroopan raja-alueille.
Monipuolista tietämystä Venäjästä sekä raja-alueiden kehityksestä ja yhteyksistä Euroopan
unionin politiikkoihin tarvitaan tänä päivänä usein julkisen ja yksityisen sektorin työtehtävissä.
Eri viranomaiset ja kolmannen sektorin toimijat tekevät Venäjä-yhteistyötä ja toteuttavat erilaisia aluekehitys- sekä EU-ohjelmia ja -projekteja (ministeriöt, maakuntaliitot, työvoima ja elinkeinokeskukset, kunnat, nuoriso- ja aikuiskouluttajat, erilaiset järjestöt, jne.). Suomen ja Venäjän väliset taloudelliset suhteet konkretisoituvat teollisuuden, kaupan ja palvelualojen yritysten
vienti- ja ulkomaantoiminnoissa sekä matkailun kehittämisessä.
Raja-alueet nostavat esiin yhteiskunnalliseen kehitykseen vaikuttavia haasteita globalisoituneessa maailmassa. Kun kansainväliset, kansalliset, alueelliset ja paikalliset politiikat, talous,
historia ja kulttuuri sekä ihmisten liikkuminen kohtaavat, muodostuu toimintojen, ryhmien ja
yhteisöjen vuorovaikutusta ja vastakkainasettelujakin. Niissä yhdistyvät sekä yhteiskunnan
sisällä eriytyvät että kansallisia ja muita hallinnollisia rajoja ylittävät kehityskulut, rajanvedot ja
-ylitykset. Monet talouden ja yritystoiminnan, poliittisen ja hallinnollisen ohjauksen sekä kansalaistoiminnan asiantuntijuustehtävissä toimivat käsittelevät näitä haasteita työssään.
Venäjä- ja rajatutkimuksen sivuaineopinnot eivät sisällä kandidaatin tutkielmaa tai pro gradua.
Eri tieteenaloilla ja oppiaineissa raja- ja Venäjä-tutkimuksen piirissä toimivalta yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstöltä on kuitenkin mahdollista löytää tukea opinnäytetyön työstämiseen
eri aiheista oman pääaineen ohjauksen rinnalla. Kannattaa myös tutustua alaan liittyvään
yliopiston maisteriohjelmatarjontaan, kuten esimerkiksi Cross-Border University -opinnot tai
yhteiskuntamaantieteen maisteriohjelma East Meets Wes in The European North. Olemme
lisäksi mukana yliopistojen verkostossa, jossa Aleksanteri-instituutti koordinoi valtakunnallista
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulua. Mahdollisuuden maisterin tutkinnon
jälkeisiin tohtoriopintoihin tarjoaa Itä-Suomen yliopiston Venäjä- ja rajatutkimuksen osaamiskeskittymän koordinoima Graduate School in Border and Border Area Studies.
Toteutus
Perusopinnot (25 op) muodostuvat pakollisista (12 op) ja vapaavalintaisista kursseista (13 op).
Aineopintojen suorittajille on edellisten 12 op:n lisäksi pakollinen opintojakso Rajojen, rajaalueiden ja Venäjä-tutkimus: haasteet ja käytännöt (3 op). Muut aineopinnot voi koota vapaavalintaisista opintojaksoista (32 op). Opintojaksojen valinnassa kannattaa huomioida Venäjäja rajaopintojen sivuainekurssitarjottimen opintojaksojen liittyminen usein eri oppiaineryhmien
opetustarjontaan. Kunkin opintojakson voi suorittaa ja hyödyntää vain kerran osaksi tutkintoa.
Vapaavalintaisia opintoja voi valita viidestä eri opintomoduulista: 1) Venäjän kieli ja kulttuuri 2)
Raja, etnisyys ja identiteetit 3) EU ja EU:n ulkorajat 4) Raja-alueet, työ ja hyvinvointi 5) Jälki60 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

sosialistinen muutos ja hallinta. Etenkin aineopintojen suorittajille suosittelemme (pääaineen
opinnot huomioiden) tarjolla olevien venäjän kielen ja kulttuurin opintojaksojen suorittamista.
Mutta jo perusopintoihin voi sisällyttää enintään 5 opintopistettä suunnitelmallisia kieliopintoja.
Aineopintoihin kieliopintoja voi sisällyttää enintään 20 opintopistettä. Tutustu kielikeskuksen
opetustarjontaan ja ilmoittaudu ohjeiden mukaan ajoissa kursseille! Joensuussa on myös
tietyin edellytyksin mahdollista opiskella venäjän kieltä sivuaineena vieraiden kielten ja käännöstieteen oppiaineryhmässä. Näistä mahdollisuuksista löydät tarkempia tietoja oppiaineryhmän www-sivuilta ja opintoneuvontaa antavalta henkilöstöltä.
Venäjä- ja rajatutkimuksen opintojen opetuskielinä ovat pääasiassa suomi ja englanti. Kaksi
valinnaista kurssia edellyttävät venäjän kielen lukion lyhyen kielen tasoista hallintaa (eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1). Sekä suomen- että englanninkielinen opetus mahdollistaa sen, että voit osallistua asiantuntijoiden opetukseen. Tästä syystä osa kursseista toteutetaan tiiviinä luentoperiodeina. Englanninkielisiin luentoihin ja kirjalliseen materiaaliin perustuvat
tentit ja kirjalliset tehtävät voidaan sopia kurssikohtaisesti suoritettavaksi suomeksi silloin, kun
se on mahdollista kyseisen luennoitsijan/tentaattorin kohdalla.
Jos tässä opetussuunnitelmassa on kurssin vastuullisena henkilönä vieraileva luennoitsija
(muualta kuin Itä-Suomen yliopistosta), opiskelijat voivat ensisijaisesti kääntyä Venäjä- ja
rajatutkimuksen opintoja koordinoivan henkilön puoleen (raja@ uef.fi) kurssia koskevissa
kysymyksissä etenkin ennen kurssin alkua ja sen jälkeen.
Tarkempia tietoja opinnoista ja tietoa kursseissa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista löydät
www-sivuilta.
Suoritus
Kun opiskelijan rekisteriotteessa on merkitty hyväksytyt suoritukset vaadittavista pakollisista
opintojaksoista ja tarvittavasta määrästä vapaavalintaisia jaksoja, opinnoista voidaan antaa
tutkintotodistukseen merkintä ”Venäjä- ja rajatutkimuksen perusopinnot 25 op” ja aineopintojen
suorittajalle ”Venäjä- ja rajatutkimuksen aineopinnot 60 op”. Merkintää varten tarvitaan opintosuoritusote, johon opiskelija on merkinnyt, mitkä opintojaksot hän haluaa sisällyttää arvosanamerkintään. Suoritusmerkinnän antaa historia- ja maantieteiden laitoksen toimistosihteeri Kaarina Huotilaineni. Epäselvissä tapauksissa neuvoa voi kysyä amanuenssi Marko
Junkkariselta.
Vastuuhenkilöt ja lisätietoja:
Professori Jukka Korpela
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Historia- ja maantieteiden laitos
Puh. 013-251 4390
Professori Ilkka Liikanen
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Karjalan tutkimuslaitos
Puh. 013-251 2461
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Amanuenssi Marko Junkkarinen
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Historia- ja maantieteiden laitos
Puh. 013-251 4391
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@uef.fi
Pakolliset perusopintojaksot (12 op)
Johdatus rajojen ja raja-alueiden tutkimukseen 3 op 5115101
Venäjä 2000-luvulla 3 op 5115102
Etniskulttuuriset prosessit Venäjällä ja rajanylitys 3 op 5115103
Rajan historia 3 op 5115104
Pakolliset aineopintojaksot (3 op)
Rajojen, raja-alueiden ja Venäjä-tutkimus: haasteet ja käytännöt 3 op 5115105
Vapaasti valittavat opinnot (perus- ja aineopinnot)
Venäjän kieli ja kulttuuri:
Suunnitelmalliset kieliopinnot 5-20 op, ks. weboodi
Venäjän kirjallisuus ja yhteiskunta 3 op J074407
Venäjän kulttuurihistorian kysymyksiä 3 op J074222
Patterns of Russian / Soviet Cultural life 4op J071024
Raja, etnisyys ja identiteetit:
History of the Soviet Union (1917-1991) 2-4 op 5114105
Seminar on the Finnish-Russian Borderland 5 + 5 op 5114101
History of Karelia 3 op 5114109
Venäjän historia 5op 5111591
Narrated Culture. Soviet Images and Narratives in Literature 3 op J139509
Ethnicity and Culture in Russian Karelia 3 op 5114110
Näkökulmia Suomen historiaan Ruotsin ajalla c) Rajan historia 5 op 5111498
Kulttuuripolitiikka 5 op 5515212
EU ja EU:n ulkorajat:
Borders and the European Union 3 op 5114118
The Economic Development of the Border Regions 3 op 5114119
Eurooppalaistuminen 5 op 5514220
Raja-alueet, työ ja hyvinvointi:
Rajaseudun hyvinvointikysymykset 3 op 5115106
Immigration, Ethnic Relations and Discrimination in Russia 2 op 5114114
Työpolitiikka ja sosiaaliturva 5 op 5515201
Uusi työ 5 op 5515202
Multiculturalism in Societies 5 op 5514224
Maahanmuutto ja rajankäynti 5 op 5515213
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Jälkisosialistinen muutos ja hallinta:
History of “Democratic” Russia 2-4 op 5114106
Civil Society in Russia: Theory and History 2 op 5114113
Ympäristö- ja luonnonvarapolitiikka ja -oikeus Venäjällä 6 op J007524
Economic Transformation in Russia 6 op 5114120
Economic Geography of North-West Russia 6-9 op J135280
Geography of Russia and the Post-Soviet Space 8 op J135110
North-West Russia on the EU’s Doorstep 8 op J135120
Muut opinnot:
Muut suomenkieliset erikoiskurssit 5 op 5111453
Muut englanninkieliset erikoiskurssit 5 op 5112454

6.1.8 Geoinformatiikan opintokokonaisuus 25 op, lukuvuosi 2010-2011
Geoinformatiikan opintokonaisuus on monitieteinen opintokokonaisuus, jonka tuottavat yhdessä maantiede, metsätieteet, tietojenkäsittelytiede ja tilastotiede. Opetusta ja opintokokonaisuuden suoritusmerkintöjä on annettu syyslukukauden 2002 alusta.
Geoinformatiikan opintokokonaisuutta suositellaan sivuaineopinnoiksi alasta kiinnostuneille
opiskelijoille. Erityisen hyvin se sopii geoinformatiikan opintoja tarjoavien yksiköiden 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, logistiikan ja metsätieteiden alalla. Useimmat geofysikaaliset ilmiöt ovat paikkaan
sidottuja, ja monet suunnittelun alat kuten kaavoitus ja aluesuunnittelu hyödyntävät geoinformatiikkaa. Monissa yrityksissä tarvitaan geoinformatiikan osaamista sekä tietojenkäsittelytehtävissä että käytännön sovellutuksissa. Geoinformatiikan sisältöjä ja sovellutuksia opetetaan
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 analysointiin
sekä sen tietokoneavusteiseen tuottamiseen ja muokkaamiseen. Opintokokonaisuuteen kuuluu kaukokartoituksen opintoja ja perehtymistä alue- ja paikkatiedon hyödyntämiseen. Opinnot
rakentuvat siten, että kursseista muodostuu kokonaisuus, jonka suorittanut hallitsee GIStekniikkaa ja ymmärtää ohjelmistojen toiminnan perusteita ja maantieteellisiä ja spatiaalisia
jakaumia sekä niiden teoreettisia perusteita.
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 ja se arvostellaan asteikolla 1-5.
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Pakolliset opintojaksot (tarkista nimet ja koodit oodista)
Opintokokonaisuuteen on sisällytettävä vähintään kaksi kurssia seuraavista:
Paikkatietojärjestelmien peruskurssi J165503
Geoinformatiikka J133238
Ohjelmointi J175112

3 op
9 op
7 op

Kaikki opintojaksot tieteenaloittain (tarkista nimet ja koodit oodista)
Maantiede
Geoinformatiikan ja kartografian perusteet J133180
Geoinformatiikka J133238
Geoinformatikan projektityö J133263
Geoinformatiikan kirjallisuus J133264
Luonnonmaantieteen ja geoinformatiikan kenttätutkimusmenetelmät J133360
Kaukokartoitus maankäytön tutkimuksessa J133265
Avoimet GIS järjestelmät J133266
Ympäristönmallinnus luonnonmaantieteessä J132002
Geoinformatiikan haasteet työelämässä ja tutkimuksessa J132001

5 op
6 op
4 op
4 op
2 op

Metsätiede
Paikkatietojärjestelmien peruskurssi J165503
Paikkatietojärjestelmien jatkokurssi J160517
Kaukokartoituksen peruskurssi J160423
Kaukokartoituksen jatkokurssi J160518

3 op
5 op
3 op
5 op

Tietojenkäsittelytiede
Ohjelmointi J175112
Ohjelmointityö J175113
Tietorakenteet ja algoritmit 1 J175211
Johdatus signaaleihin J175222
Design of Spatial Information Systems J175313

7 op
3 op
5 op
4 op
3 op
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3 op
9 op
4 op
4 op

Tilastotiede
Kuvaileva tilastotiede ja aineiston hankinta 3622210
Tilastolliset mallit ja testaus 3622211
Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametriset menetelmät
Regressiotekniikat
Johdatus spatiaalisen tilastotieteeseen J550172
Spatiaalisen tilastotieteen harjoitustyöt J550166

4 op
4 op
5 op
4 op
6 op
2 op

Yhteensä on mahdollista suorittaa

104 op

6.2 Kauppatieteiden laitos
Itä-Suomen yliopistossa annetaan kauppatieteellistä koulutusta kauppatieteiden laitoksella
Joensuun kampuksella ja Kuopion kampuksella. Itä-Suomen yliopistoon joko Joensuun tai
Kuopion kampukselle tutkintoja suorittamaan valitut opiskelijat suorittavat kaikille yhteiset
kandidaatin opinnot, jotka painottavat laajan liiketoimintanäkemyksen lisäksi talousosaamista.
Kandidaatin opintojen puolivälissä opiskelija valitsee oman kampuksensa teema-alueen, johon
erikoistuu. Tarjolla on kaksi teema-aluetta kummallakin kampuksella.
Teema-alueet Joensuussa:
Palvelujohtaminen
Teema-alueen opinnoissa koulutetaan monitaitoisia osaajia nykyaikaisen palveluyhteiskunnan
vaativiin asiantuntija-, markkinointi-, kehittämis- ja johtotehtäviin. Opinnoissaan opiskelija
kehittyy sekä asiakassuuntautuneen markkinoinnin että johtamisen osaajaksi. Opinnoissa
yhdistyvät markkinoinnin ja johtamisen keskeiset osa-alueet kokonaisuudeksi, joka vastaa
kilpailukykyisen palveluliiketoiminnan tulevaisuuden haasteisiin. Opinnoissa on mahdollisuus
suuntautua matkailuliiketoimintaan, kilpailukyvyn ja organisaatiomuutoksen johtamiseen sekä
brändin ja maineen johtamiseen.
Yritysoikeus ja -talous
Teema-alueen opinnoissa yhdistyvät yritystoiminnan kannalta keskeiset yritystalouden ja
yritysoikeuden opinnot, jotka vastaavat työelämän yhä laaja-alaisempiin osaamistarpeisiin.
Opiskelija saa valmiudet toimia taloudellista ja juridista osaamista edellyttävissä liiketoiminnan
asiantuntija- ja johtotehtävissä. Opinnot valmentavat opiskelijat monipuolisiksi liiketoimintaosaajiksi mahdollistaen samalla erikoistumisen esimerkiksi ulkoiseen laskentatoimeen, kansainväliseen kaupan juridiikkaan, rahoitusoikeuteen tai yhtiöoikeuteen.
Teema-alueet Kuopiossa:
Innovaatiojohtaminen
Teema-alueen opinnoissa koulutetaan innovatiivisen liiketoiminnan kehittäjiä uudistuviin,
kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin ja muihin organisaatioihin. Opinnoissa yhdistetään
johtamisen, kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin ja yrittäjyyden osa-alueita kokonaisvaltaisen osaamisen saavuttamiseksi. Opinnoissa on mahdollisuus suuntautua strategiseen
johtamiseen, ihmisten johtamiseen sekä kuluttajakäyttäytymiseen. Valmistuttuaan opiskelijoilla
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on erinomaiset mahdollisuudet toimia liiketoiminnan asiantuntija- ja johtotehtävissä tai oman
yrityksensä vetäjänä.
Taloushallinto ja rahoitus
Teema-alueella koulutetaan taloushallinnon ja rahoituksen osaajia yritysten ja yhteisöjen sekä
näitä palvelevien organisaatioiden tarpeisiin. Opinnot keskittyvät kolmelle aihe-alueelle: talouden johtaminen, rahoittajan laskentatoimi ja rahoitus. Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee
taloushallinnon ja rahoituksen keskeiset osa-alueet kokonaisuutena ja hänellä on lisäksi erityisosaamista ulkoisesta laskentatoimesta, johdon laskentatoimesta, yritysrahoituksesta tai
rahoitusmarkkinoista. Opiskelijoilla on valmistuttuaan vahvat lähtökohdat toimia asiantuntijoina
ja esimiehinä taloudellista osaamista edellyttävissä työtehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Tyypillisiä työllistymispaikkoja ovat esimerkiksi pankit, vakuutusyhtiöt ja tilintarkastustoimistot.

6.2.1 Kauppatieteellinen koulutus
Jokaiselle kauppatieteellisen koulutuksen päävalinnassa valitulle on myönnetty opinto-oikeus
kauppatieteiden maisterin tutkintoon saakka. Kauppatieteellisessä koulutuksessa suoritetaan
kaksi tutkintoa. Ensin suoritetaan kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (alempi korkeakoulututkinto) ja sen jälkeen kauppatieteiden maisterin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto). Kun
opinnot aloitetaan kandidaatin opinnoista, on kauppatieteiden maisterin tutkinto mahdollista
saavuttaa viidessä vuodessa.
Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon yhteenlaskettu laajuus on 300 opintopistettä. Kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja se on mahdollista suorittaa
kolmessa vuodessa. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja se
on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa.
Tieteellisiä jatkotutkintoja ovat kauppatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.
Koulutus muodostuu tavoitteellisista, sisällön mukaan nimetyistä opintojaksoista. Opintojaksot
voivat koostua yhdestä tai useammasta kurssista, luentosarjasta, kirjallisuustentistä, seminaarista, ohjatusta harjoittelusta tms. Työmäärän mittana käytetään opintopistettä. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.
Työmäärää arvioitaessa on otettu huomioon annettavan opetuksen lisäksi opiskelijan oman
työn osuus.
Teema-alueen vaihtaminen ja sivuaineopiskelu, ks. tiedekunnan yhteinen osuus.

6.2.2 Opintojen suunnittelu
Opiskelussa kauppatieteiden laitoksella edellytetään tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta.
Opintojaksoissa noudatetaan ns. edeltävät (aikaisemmat) opinnot -sääntöä. Toisin sanoen
kullekin opintojaksolle osallistumisen perusvaatimuksena on, että opintojaksokuvaukseen
merkityt aikaisemmat opinnot on suoritettu.
Kauppatieteiden laitoksen järjestämille opintojaksoille on ilmoittauduttava WebOodissa vähintään viikko ennen opetuksen alkamista, ellei opintojaksolla muuta ilmoiteta.
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Kauppatieteiden laitoksella opiskelijat laativat itse oman lukujärjestyksensä. Opintojen suunnittelussa on huomattava, että kaikkia aineopintojen ja syventävien opintojen vapaavalintaisia
opintojaksoja ei välttämättä järjestetä joka vuosi.
Opintojaksojen kuvaukset ja voimassaolevat aikataulut löytyvät WebOodista.
Mahdolliset lukuvuoden aikana tapahtuvat erilaiset muutokset aikatauluissa päivitetään WebOodissa näkyviin aikatauluihin. Mahdollisten aikataulu- tai tilamuutosten vuoksi on WebOodia
syytä seurata säännöllisesti.
Kutakin lukuvuoden opintojaksoa kohti laitos järjestää pääsääntöisesti kolme tenttimahdollisuutta niillä kursseilla, joiden suoritus edellyttää kirjallisen kuulustelun suorittamista. Kauppatieteiden laitoksen tentteihin on aina ilmoittauduttava vähintään kymmenen (10) päivää ennen
tenttiä WebOodissa.
Opintojaksoihin liittyvät osasuoritukset ovat pääsääntöisesti voimassa kuluvan lukuvuoden
ajan.
6.2.2.1 Kuulustelut
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta on antanut tämän oppaan alkupuolella
määräyksiä kuulusteluista (kuulustelupäivät, ilmoittautuminen, etätentit, muut määräykset).
Lisäksi määräyksiä on annettu tutkintosäännössä. Kauppatieteiden laitoksella noudatetaan em.
määräysten lisäksi seuraavia tarkempia periaatteita:
Kauppatieteissä ei ole erikseen luentokuulusteluja tai kirjatenttejä, vaan kaikki opintojaksot
tentitään erikseen määriteltyinä tenttipäivinä. Kaikkiin tentteihin on pakollinen ilmoittautuminen
vähintään kymmenen (10) päivää ennen tenttipäivää. Opiskelija voi tenttiä samalla kertaa
useampia opintojaksoja, kuitenkin niin, että kuhunkin opintojaksoon ilmoittaudutaan erikseen.
Opintojaksot on jaettu tenttiryhmiin siten, että tiettyä opintojaksoa voi tenttiä vain tiettynä
tenttipäivänä. Tenttiin saavat osallistua vain läsnä olevina yliopiston opiskelijaluetteloon merkityt ja ennakkoon ilmoittautuneet opiskelijat.
6.2.2.2 Aiempien opintojen hyväksilukeminen kauppatieteissä
Kauppatieteiden laitoksella noudatetaan tiedekunnan linjauksia hyväksilukemisista.
Tarkennuksena tiedekunnan linjauksiin kauppatieteiden laitoksella noudatetaan pääsääntöisesti seuraavia linjauksia:
KTK: Itä-Suomen yliopistossa suoritettava väh. 90 op (sisältäen kandidaatin tutkielman)
KTM: Itä-Suomen yliopistossa suoritettava väh. 70 op (pro gradu 30 op ja 40 op, joista 15 op
oltava syventäviä opintoja)
Aiempien opintojen perusteella ei voida korvata kandidaatintutkielmaa, pro gradu -tutkielmaa
ja henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.
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Kauppatieteiden opintoja ei voi hyväksilukea yli 12 vuotta vanhoilla opintosuorituksilla ellei
erityisestä syystä muuta johdu. Esimerkiksi haettaessa opintojen korvaavuutta tai yksittäisten
opintojaksojen sisällyttämistä lukuvuonna 2010–2011, tarkastellaan vain lukuvuonna 1998–
1999 tai sen jälkeen suoritettuja opintoja.
Hyväksiluetut opinnot (korvatut ja sisällytetyt) arvostellaan pääsääntöisesti asteikolla hyväksytty–hylätty. Hyväksiluettujen suoritusten arvosanaa (HYV) ei huomioida opintokokonaisuuden
arvolausetta määriteltäessä. Mikäli hyväksiluetut opinnot on suoritettu yliopistossa ja käytetty
arvosteluasteikko on samanlainen arvostellaan opinnot asteikolla 1-5.
Hyväksilukemisen perusteet
a) Yliopistotasoiset opinnot
Ellei erityisistä syistä muuta johdu muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritetut opinnot luetaan pääsääntöisesti hyväksi suomalaiseen yliopistotutkintoon hyväksilukemisille asetetut ylärajat huomioon ottaen.
Aiempaan yliopistotutkintoon kuuluvista opinnoista voidaan harkinnanvaraisesti korvata opintojaksoja. Aiemmin suoritettuun yliopistotutkintoon kuuluvia opintokokonaisuuksia sisällytetään
ainoastaan siinä tapauksessa, että kokonaisuus on ns. ylimääräinen, ts. aiemman tutkinnon
minimilaajuuden ylittävä.
b) Ammattikorkeakoulututkinnot
Ammattikorkeakoulututkinnon (lähinnä tradenomi) suorittanut opiskelija, joka on valittu suorittamaan sekä kauppatieteiden kandidaatin että kauppatieteiden maisterin tutkintoa, voidaan
dekaanin päätöksellä siirtää suorittamaan ainoastaan kauppatieteiden maisterin tutkintoa.
Siirto kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan tapahtuu opiskelijan suostumuksella.
Mikäli kauppatieteiden maisterin koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi on
välttämätöntä, yliopisto voi vaatia opiskelijaa suorittamaan maisterin tutkinnon opintojen (120
opintopistettä) lisäksi täydentäviä opintoja enintään 60 opintopistettä.
Mahdolliset täydentävät opinnot täsmennetään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa, eivätkä ne sisälly maisterin tutkintoon.
Liiketalouden tradenomille (liiketalouden koulutusohjelma) voidaan hakemuksesta myöntää
hyväksilukemisia enintään 79 opintopistettä:
A) Korvaavuudet opintojaksoista
Laskentatoimen perusteet
Johtamisen perusteet
Markkinoinnin perusteet
Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet
Talousmatematiikan opintoja
Yritysoikeus
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Opintopisteet
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op

B) Kieli- ja viestintäopintoja
Kauppatieteiden ruotsi
English for Business and Economics
Kauppatieteiden puheviestintä
Kauppatieteiden kirjoitusviestintä

4 op
3 op
2 op
4 op

C) Muut hyväksiluettavat tai korvattavat opinnot
Tradenomitutkinnon suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti voidaan
hyväksilukea tai korvata muita opintoja kauppatieteiden kandidaatin
tutkintoon enintään 30 op. Tällöin hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ja mahdollinen korvaavuus myönnetään aiempien opintojen sisältö- ja laajuusvastaavuuden perusteella. Ensisijaisesti korvataan kaikille yhteisiä aineopintoja.
Yhteensä

enint. 30 op

enint. 79 op

Mikäli tradenomitutkinnon opinnot ovat keskeytyneet, on opiskelijalla mahdollisuus anoa yksittäisten opintojaksojen hyväksilukemisia. Tällöin hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ja
mahdollinen korvaavuus myönnetään aiempien opintojen sisältö- ja laajuusvastaavuuden
perusteella.
Ammattikorkeakoulussa suoritetuista muista tutkinnoista voidaan hyväksilukea harkinnan
mukaan tapauskohtaisesti opintoja, jotka voivat olla korvaavia tai muuten hyväksiluettavia.
c) Opistoasteen ja toisen asteen tutkinnot
Opistoasteisista opinnoista tai toisen asteen opinnoista ei myönnetä hyväksilukemisia.
d) Varusmiespalveluksen johtamisopinnot
Henkilöt, jotka ovat suorittaneet 12 kk:n uusimuotoiset johtamisopinnot sisältävän 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 maisterin tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin.
e) Kieli- ja viestintäopinnot
Kieli- ja viestintäopintojen korvaavuuksista päättää kielikeskus. Liiketalouden tradenomille
(liiketalouden koulutusohjelma) voidaan lukuvuonna 2010–2011 myöntää edellä mainitut kielija viestintäopintojen korvaavuudet ilman erillistä korvaavuushakemusta kielikeskukseen.
Hyväksilukemisen hakeminen
Korvaavuutta ja sisällyttämistä voivat hakea Itä-Suomen yliopistossa tutkintoa suorittavat,
läsnä olevat opiskelijat. Myös avoimen yliopiston opiskelijat voivat hakea hyväksilukemisia
siitä aineesta, mihin heillä on opinto-oikeus, mutta ei kieli- ja viestintäopintoihin (ennen kuin
opiskelija on saanut kauppatieteiden tutkinnon suorittamisoikeuden).
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Kirjalliseen hakemukseen (hyväksilukemisen anomuslomake) on liitettävä todistus suoritetuista opinnoista (oikeaksi todistettu jäljennös) sekä tiedot opintosuoritusten laajuudesta, sisällöstä ja vaativuustasosta (ote opinto-oppaasta tms.).
Kaikki hyväksilukemisen anomukset on jätettävä syyslukukaudella 30.9. mennessä ja kevätlukukaudella 31.1. mennessä oman kampuksen kauppatieteiden laitoksen amanuenssille. Kaikki
hyväksilukemisen anomukset kannattaa tehdä heti opintojen alussa, koska se helpottaa opintojesi suunnittelua. Hyväksilukemisen anomusten käsittelyaika on yksi kuukausi.

6.2.2.3 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
Jokainen opiskelija laatii ensimmäisen opintovuotensa aikana alustavan henkilökohtaisen
opintosuunnitelman (HOPS), joka päivitetään toisen opintovuoden aikana teema-alueen valinnan jälkeen. Henkilökohtainen opintosuunnitelma on osa Akateemiset opiskelutaidot opintojaksoa (ks. opetusohjelma WebOodi). Opetusohjelmassa on ilmoitettu ko. opintojakson
yhteydessä ajankohdat, jolloin esitellään tutkinnon rakennetta ja opintohallinnon kysymyksiä
sekä harjoittelua ja kansainvälistä opiskelua. Tarkemmat ohjeet ja ohjaavien henkilöiden nimet
kerrotaan HOPSiin liittyvässä info-tilaisuudessa.
HOPSia päivitetään opintojen edetessä. Käytännössä jokaisen opiskelijan kannattaa päivittää
henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa (toteutumat ja tavoitteet) itseään varten esimerkiksi
aina lukukauden alussa. Tällöin opintosuunnitelmasta muodostuu tehokas apuväline omien
opintojen kokonaissuunnittelulle ja opiskeluajan hallinnalle. Keskeisenä ajatuksena opintojen
suunnittelussa on omien valintojen (mm. teema-alue, sivuaineet, vapaavalintaiset opinnot
sekä työharjoittelu ja opinnot ulkomailla) suhde omiin tavoitteisiin sekä opintojen tavoitteellinen
ja realistinen aikataulutus. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadintaan voi saada ohjausta tutoropettajalta tai amanuensseilta.
6.2.2.4 Kansainvälinen opiskelu
Kansainvälisen opiskelun voi aloittaa osallistumalla kotiyliopiston englanninkielisille luennoille
sekä tutustumalla kauppatieteiden laitoksen vaihto-opiskelijoihin. Kauppatieteiden opiskelijoille
on tarjolla monia mahdollisuuksia suorittaa osa opinnoistaan ulkomaisissa yliopistoissa. ItäSuomen yliopisto on mukana erilaisissa kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa ja verkostoissa,
joiden kautta on mahdollista päästä opiskelemaan ulkomaille.
Ulkomailla suoritettavien opintojen liittämisestä tutkintoon tulee sopia kauppatieteiden laitoksen amanuenssin kanssa ennen vaihtoon lähtöä.

6.2.3 Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto koostuu kaikille
yhteisistä opinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista, tutkimusvalmiusopinnoista, teema-alueen
aineopinnoista sekä kandidaatin tutkielmasta ja seminaarista.
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Teema-alueen aineopinnot 30 op

Kandidaatintutkielma 10 op ja
seminaari 2 op

Tutkimusvalmiusopinnot 12 op
Kaikille yhteiset aineopinnot 36 op
Kieli- ja viestintäopinnot 30 op
Perusopinnot 60 op
Opintoihin voi sisällyttää lisää teema-alueen opintoja, sivuainetta tai muita tutkintoa tukevia
opintoja. Opintojaksokuvaukset löytyvät WebOodista.
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista
a) Perusopinnot 60 op
Opintojaksot järjestetään molemmilla kampuksilla.
5210102 Laskentatoimen perusteet
5210103 Rahoituksen perusteet
5210104 Johtamisen perusteet
5210105 Markkinoinnin perusteet
5210106 Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet
J124232 Yritysoikeuden perusteet
J124102 Kansantaloustieteen peruskurssi
tai vastaavat kansantaloustieteen opinnot
5210107 Talousmatematiikka
tai vastaavat matematiikan opinnot
5210108 Kauppatieteellinen tutkimus
5210101 Akateemiset opiskelutaidot

6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op

b) Kieli- ja viestintäopinnot 30 op
Vieraiden kielten taito on tärkeää kauppatieteilijälle. Tutkintoon on hyödyllistä liittää pakollisia
kieliopintoja laajempiakin vieraiden kielten ja kulttuurien opintokokonaisuuksia. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat pakolliset kieli- ja viestintäopinnot, jotka järjestetään molemmilla kampuksilla:
8011802 Kirjoitusviestintää kauppatieteiden opiskelijoille
4 op
8011826 Puheviestintää kauppatieteiden opiskelijoille
2 op
8011827 Neuvottelu- ja kokoustaidot kauppatieteiden opiskelijoille
2 op
8013801 English for Business and Economics
3 op
8013802 English for Communicating in Business
4 op
8013801 English Academic Writing and Presentations for Bus. and Economics
3 op
Ruotsia kauppatieteiden opiskelijoille
4 op
Vapaavalintaiset kieli- ja viestintäopinnot*
8 op
* Opiskelija voi valita mm. kielikeskuksen järjestämistä kieli- ja viestintäopinnoista 8 op vapaavalintaisia
kieli- ja viestintäopintoja, kuitenkin niin, että tutkintoon voidaan sisällyttää enintään yksi ns. nolla-tason
alkeiskurssi (I) vieraista kielistä. Kielikeskuksen ykköstason valinnaiset kielet ovat nollatasolta alkavia eli
esim. saksa 1, ranska 1, venäjä 1, espanja 1.
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c) Tutkimusvalmiusopinnot 12 op
Opintojaksot järjestetään molemmilla kampuksilla.
5210301 Laadullisen tutkimuksen perusteet
5210302 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet
d) Kaikille yhteiset aineopinnot 36 op
Opintojaksot järjestetään molemmilla kampuksilla.
Yrityksen talouden johtaminen 18 op:
5210211 Johdon laskentatoimen perusteet
5210212 Tilinpäätösanalyysi
5210213 Tuloslaskenta ja verotus
Liiketoiminnan johtaminen 18 op:
5210201 Henkilöstöresurssien johtaminen
5210202 Strategic Management
5210203 Service Management

6 op
6 op

6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op

e) Teema-alueen aineopinnot 42 op
Teema-alueen aineopinnot suoritetaan sillä kampuksella, jonka vastuualueella ko. teema on.
Joensuun kampus:
Palvelujohtaminen (42 op)
Pakolliset opinnot 30 op:
5211211 Markkinoinnin johtaminen
5211212 International Business Management
5211213 Asiakkuus- ja sidosryhmäsuhteet
5211201 Kandidaatin tutkielma, Palvelujohtaminen
5211202 Kandidaatin tutkielmaseminaari, Palvelujohtaminen
5211203 Kypsyysnäyte
Vapaavalintaiset opinnot 12 op:
5211221 Kilpailukyvyn johtaminen
5211222 Liiketoimintaprosessit ja kilpailukyky
5211225 Johtajuus ja esimiestyö
5211223
Yrittäjyys toimintatapana
5211224
Matkailuliiketoiminnan perusteet
5211226 Strategic and Operative Decisions in Russia, CEE Countries and
the Baltic St.
5211227 Business Culture in Russia
5212221 Yrityspeli
5211230 Työharjoittelu
5211240 Muu teema-alueen aineopintotasoinen opintojakso
5212200 Yritysoikeus ja -talous (42 op)
Pakolliset opinnot 30 op:
J007504 Johdatus yksityisoikeuteen
J007514 Yhtiöoikeus
J007505 Sopimusoikeus
5214213 Kirjanpidon jatkokurssi
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6 op
6 op
6 op
10 op
2 op
0 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op

3 op
5 op
5 op
6 op

5212201 Kandidaatin tutkielma, Yritysoikeus ja -talous
5212202 Kandidaatin tutkielmaseminaari, Yritysoikeus ja -talous
5212203 Kypsyysnäyte
Vapaavalintaiset opinnot 12 op:
5214223 Tilintarkastus 1
5214224 Tilintarkastus 2
5214225 Konsernitilinpäätös
5212221 Yrityspeli
J007107 Arvonlisäverotuksen perusteet
J007106 Elinkeinoverotuksen perusteet
J007506 Sopimusoikeuden käytännön kurssi
J007518 Markkinointi- ja kuluttajansuojaoikeus
J007511 Luotto- ja vakuusoikeus
J007413 Insolvenssioikeus
J007512 Työoikeus
J007512 Julkiset hankinnat
5211230 Työharjoittelu
5212240 Muu teema-alueen aineopintotasoinen opintojakso

10 op
2 op
0 op
6 op
6 op
6 op
6 op
5 op
5 op
6 op
5 op
5 op
6 op
5 op
4 op
6 op

Kuopion kampus:
5213200 Innovaatiojohtaminen (42 op)
Pakolliset opinnot 30 op:
5211211 Markkinoinnin johtaminen
5211212 International Business Management
5211213 Asiakkuus- ja sidosryhmäsuhteet
5213201 Kandidaatin tutkielma, Innovaatiojohtaminen
5213202 Kandidaatin tutkielmaseminaari, Innovaatiojohtaminen
5213203 Kypsyysnäyte
Vapaavalintaiset aineopinnot 12 op:
5213221 Uudistuva esimiestyö
5213222 Internationalization of Knowledge - Intensive companies
5213223 Luova viestintä
5213224 Managing Innovation and Entrepreneurship
5213225 Managing Change
5212221 Yrityspeli
5211230 Työharjoittelu
5213240 Muu teema-alueen aineopintotasoinen opintojakso
5214200 Taloushallinto ja rahoitus (42 op)
Pakolliset opinnot 30 op:
5214211 Rahoituksen suunnittelu
5214212 Johdon laskentatoimen jatkokurssi
5214213 Kirjanpidon jatkokurssi
5214201 Kandidaatin tutkielma, Taloushallinto ja rahoitus
5214202 Kandidaatin tutkielmaseminaari, Taloushallinto ja rahoitus
5214203 Kypsyysnäyte

6 op
6 op
6 op
10 op
2 op
0 op
6 op
6 op
6 op
1-6 op
1-6 op
6 op
6 op

6 op
6 op
6 op
10 op
2 op
0 op
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Valinnaiset opinnot 12 op
5214221 Pankki- ja vakuutustoiminta
5214222 Small Business Finance
5214223 Tilintarkastus 1
5214224 Tilintarkastus 2
5214225 Konsernitilinpäätös
5212221 Yrityspeli
5211230 Työharjoittelu
5214240 Muu teema-alueen aineopintotasoinen opintojakso

6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintotodistukseen merkityistä opintokokonaisuuksista (mm.
sivuaineet) saat lisätietoa kauppatieteiden laitoksen www-sivuilta ja amanuensseilta.

6.2.4 Kauppatieteiden maisterin tutkinto
Kauppatieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Tutkinto koostuu kaikille
yhteisistä opinnoista, teema-alueen syventävistä opinnoista, graduopinnoista sekä sivuaineopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista.
Teema-alueen syventävät opinnot 30 op

Pro gradu-tutkielma
+ graduopinnot 40 op

Kaikille yhteiset opinnot 12 op
Sivuaineopinnot 25–30 op
Vapaasti valittavat opinnot 8–13 op

Opintojaksokuvaukset löytyvät WebOodista.
a) Kaikille yhteiset opinnot 12 op
Menetelmäkori
Opiskelija voi valita Itä-Suomen yliopiston eri laitosten tarjoamista menetelmäopinnoista omiin
opintoihinsa parhaiten soveltuvia menetelmäopintoja 12 op.
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa on tarjolla tiedekunnan yhteisiä menetelmäopintoja:
5510004 Tilastollisten menetelmien jatkokurssi (5 op)
5510005 Tilastollisten menetelmien työpaja (5 op)
5210351 Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi (5 op)
5510006 Tapaustutkimus (5 op)
Kauppatieteiden laitos vastaa Kuopion kampuksella kurssista ”5210351 Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi 5 op” ja Joensuun kampuksella kurssista ”5210353Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op”. Molemmat kurssit löytyvät molemmilta kampuksilta tiedekunnan yhteisistä menetelmäopinnoista.
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b) Teema-alueen syventävät opinnot 70 op
Teema-alueen syventävät opinnot suoritetaan sillä kampuksella, jonka vastuualueella ko.
teema on.
Joensuun kampus:
5211300 Palvelujohtaminen (70 op)
Kaikille pakolliset opinnot 58 op:
5211311 Brand and Reputation Management
5211312 Organisaation identiteetti, imago ja kulttuuri
5211313 Current Topics in Business Research
5211301 Pro gradu -tutkielma, Palvelujohtaminen
5211302 Tutkimusseminaari, Palvelujohtaminen
Valitaan vähintään 12 op seuraavista:
5211321 Organisaatiomuutos ja johtajuus
5211322 Trust in organizations
5211323 Postmoderni kulutus
5211324 B2B Relationships
5211325 Destination Marketing and Management
5211326 Experience Design
5211327 Palvelujohtamisen tutkimus 1
5211328 Palvelujohtamisen tutkimus 2
5211330 Muu teema-alueen syventävä opintojakso
5212300 Yritysoikeus ja -talous (70 op)
Kaikille pakolliset opinnot 40 op:
5212301 Pro gradu -tutkielma, Yritysoikeus ja -talous
5212302 Tutkimusseminaari, Yritysoikeus ja -talous
Valitaan vähintään 17 op seuraavista:
5212311 Yritysoikeus ja liiketoiminnan suunnittelu
5214321 Kansainvälinen laskentatoimi
J007515 Osakeyhtiölain erityiskysymyksiä
J007113 Elinkeinoverotuksen erityiskysymyksiä
Valitaan vähintään 13 op seuraavista:
5212321 Arvopaperimarkkinaoikeus
J007115 Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä
J007115 Kansainvälinen verotus
J124233 Kilpailuoikeuden perusteet
J007507 Legal Problems in International Trade
J007516 Intellectual Property Rights and International Trade
J007116 European Tax Law
5212340 Muu teema-alueen syventävä opintojakso

6 op
6 op
6 op
30 op
10 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op

30 op
10 op
6 op
6 op
5 op
6 op
6 op
8 op
5 op
3 op
6 op
6 op
5 op
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Kuopion kampus
5213300 Innovaatiojohtaminen (70 op)
Kaikille pakolliset opinnot 58 op:
5213311 Tulevaisuuden johtaminen
5213312 Innovaatiokulttuurit
5213313 Osaamisen kaupallistaminen
5213301 Pro gradu -tutkielma, Innovaatiojohtaminen
5213302 Tutkimusseminaari, Innovaatiojohtaminen
5213303 Innovaatiojohtamisen tutkimus
Valitaan vähintään 12 op seuraavista:
5213321 Leadership and Managerial Work
5211323 Postmoderni kulutus
5213322 Social Innovation & Strategy
5213323 Health and Wellbeing business
5213324 Advanced Readings in Innovation Management 1
5213325 Advanced Readings in Innovation Management 2
5213340 Muu teema-alueen syventävä opintojakso
5214300 Taloushallinto ja rahoitus (70 op)
Kaikille pakolliset opinnot 58 op:
5214311 Tuloslaskennan ja tilintarkastuksen tutkimus
5214312 Lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelu
5214313 Rahoitusinstrumentit ja -markkinat
5214301 Pro gradu -tutkielma, Taloushallinto ja rahoitus
5214302 Tutkimusseminaari, Taloushallinto ja rahoitus
5214303 Laskentatoimen ja rahoituksen tutkimus
Valitaan vähintään 12 op seuraavista:
5214321 Kansainvälinen laskentatoimi
5214322 Strateginen laskentatoimi
5214323 Rahoitusriskien hallinta
5214325 Advanced Readings in Small Business Finance
5214326 Laskentatoimen ja rahoituksen kirjapaketti
5214327 Laskentatoimen/rahoituksen essee
5214340 Muu teema-alueen syventävä opintojakso

6 op
6 op
6 op
30 op
5 op
5 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op

6 op
6 op
6 op
30 op
5 op
5 op

6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op

d) Sivuaineopinnot, vähintään 25 op
Sivuaineeksi voi valita toisen kauppatieteellisen aineen tai jonkin muun sivuainekokonaisuuden (ks. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas, sivuaineet).
Palvelujohtamisen ja Innovaatiojohtamisen teema-alueen opiskelijat eivät voi valita markkinoinnin tai johtamisen sivuainetta. Yritysoikeuden ja -talouden sekä Taloushallinnon ja rahoituksen teema-alueiden opiskelijat eivät voi valita laskentatoimen sivuainetta.
Yritysoikeuden ja -talouden sekä Taloushallinnon ja rahoituksen opiskelijan kandidaatin tutkintoon muodostuu sivuainekokonaisuus ”Johtamisen ja markkinoinnin perusopinnot 30 op”.
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Saadakseen maisterin tutkinnon sivuaineeksi ”Johtamisen/Markkinoinnin/ Innovaatiojohtamisen aineopinnot”, tulee opiskelijan suorittaa 30 op ko. aineen aineopintoja. Johtamisen ja
markkinoinnin perusopinnot 30 op ovat pohja Johtamisen/Markkinoinnin/Innovaatiojohtamisen
aineopinnoille.
Vastaavasti Palvelujohtamisen ja Innovaatiojohtamisen opiskelijan kandidaatin tutkintoon muodostuu sivuainekokonaisuus ”Laskentatoimen ja rahoituksen perusopinnot 30 op”. Saadakseen
maisterin tutkinnon sivuaineeksi Laskentatoimen/Rahoituksen/Laskentatoimen ja rahoituksen
aineopinnot”, tulee opiskelijan suorittaa 30 op ko. aineen aineopintoja. Laskentatoimen ja rahoituksen perusopinnot 30 op ovat pohja Laskentatoimen/Rahoituksen/Laskentatoimen ja rahoituksen aineopinnoille.
Huom! Saman opintojakson voi sisällyttää vain yhteen opintokokonaisuuteen.
Ks. sivuaineista tarkemmin jäljempänä luvussa 6.2.6.1.
e) Vapaasti valittavat opinnot 8–13 op
Kauppatieteelliseen tutkintoon sopivia opintojaksoja Itä-Suomen yliopiston tai muiden yliopistojen tarjonnasta.

6.2.5 Opintojen ohjeellinen kulku
Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen suositeltava opintojen eteneminen on
esitetty seuraavassa taulukossa. Opintojen ajoittumista ohjaavat myös opintojaksokohtaisesti
määritellyt aikaisemmat opinnot. Kaikkien lukuvuosien osalta opintojen ajoittuminen täsmentyy
henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Myös mahdolliset opinnot tai harjoittelu ulkomailla
vaikuttavat opintojen suoritusjärjestykseen ja suoritusajankohtiin.
Kieliopinnot (30 op) tulee suorittaa kolmen ensimmäisen opintovuoden aikana kandidaatin
tutkintoon.
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Opintojen ohjeellinen kulku on laadittu niin, että kandidaatin tutkinto suoritetaan kolmessa
vuodessa ja maisterin tutkinto suoritetaan kahdessa vuodessa.
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK)
1. lukuvuosi
Perusopinnot
Kauppatieteiden englanti

2. lukuvuosi

3. lukuvuosi

Kauppatieteiden maisterintutkinto (KTM)
4. lukuvuosi
5. lukuvuosi

Kauppatieteiden kirjoitusviestintä
Kauppatieteiden puheviestintä
Englannin
yritysviestintä

Kokous- ja neuvottelutaidot

Englannin akat.kirjoitt. ja
esiintymis-taidot
Toinen kotimainen kieli (ruotsi)
Vapaavalintaiset kieli- ja viestintäopinnot
Kaikille yhteiset aineopinnot
Teema-alueen aineopinnot
Tutkimus-valmiusopinnot
Kandidaatin tutkielma

Sivuaineopinnot
Vapaasti valittavat opinnot
Teema-alueen syventävät opinnot
Menetelmäkori
Gradu-opinnot

6.2.6 Kauppatieteiden tarjoamat sivuaineet
6.2.6.1 Kauppatieteiden opiskelijat
Yritysoikeuden ja -talouden sekä Taloushallinnon ja rahoituksen opiskelijan kandidaatin tutkintoon muodostuu sivuainekokonaisuus ”Johtamisen ja markkinoinnin perusopinnot 30 op”. Saadakseen maisterin tutkinnon sivuaineeksi ”Johtamisen/Markkinoinnin/Innovaatiojohtamisen
aineopinnot”, tulee opiskelijan suorittaa 30 op ko. aineen aineopintoja. Johtamisen ja markkinoinnin perusopinnot 30 op ovat pohja Johtamien/Markkinoinnin/Innovaatiojohtamisen aineopinnoille.
Vastaavasti Palvelujohtamisen ja Innovaatiojohtamisen opiskelijan kandidaatin tutkintoon muodostuu sivuainekokonaisuus ”Laskentatoimen ja rahoituksen perusopinnot 30 op”. Saadakseen
maisterin tutkinnon sivuaineeksi Laskentatoimen/Rahoituksen/Laskentatoimen ja rahoituksen
aineopinnot”, tulee opiskelijan suorittaa 30 op ko. aineen aineopintoja. Laskentatoimen ja rahoituksen perusopinnot 30 op ovat pohja Laskentatoimen/Rahoituksen/Laskentatoimen ja rahoituksen aineopinnoille.
Huom! Kandidaatin tutkintoon sisältyviä pakollisia opintojaksoja ei voi sisällyttää maisteriopintojen sivuaineeseen, koska saman opintojakson voi sisällyttää vain yhteen opintokokonaisuuteen.
5215350 Laskentatoimi ja rahoitus, vähintään 25 op
Vähintään 25 op seuraavista:
5214211 Rahoituksen suunnittelu
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6 op

5214212 Johdon laskentatoimen jatkokurssi
6 op
5214213 Kirjanpidon jatkokurssi
6 op
5214223 Tilintarkastus 1
6 op
5214224 Tilintarkastus 2
6 op
5214221 Pankki ja vakuutustoiminta
6 op
5215361 Muu laskentatoimen aineopintojakso
5214231 Muu rahoituksen opintojakso
Jokin muu laskentatoimen ja rahoituksen opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa
5215360 Laskentatoimi, vähintään 25 op
Vähintään 11 op seuraavista:
5214212 Johdon laskentatoimen jatkokurssi
6 op
5214213 Kirjanpidon jatkokurssi
6 op
J007514 Yhtiöoikeus
5 op
Lisäksi vähintään 14 op seuraavista:
5214223 Tilintarkastus 1
6 op
5214224 Tilintarkastus 2
6 op
5214321 Kansainvälinen laskentatoimi
6 op
5214225 Konsernitilinpäätös
6 op
5214322 Strateginen laskentatoimi
6 op
J007517 Tilintarkastus- ja kirjanpito-oikeus
6 op
5215361 Muu laskentatoimen aineopintojakso,
Jokin muu laskentatoimen opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa
5215340 Rahoitus, vähintään 25 op
Pakolliset opintojaksot:
5214211 Rahoituksen suunnittelu
6 op
5214312 Lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelu
6 op
5214313 Rahoitusinstrumentit ja markkinat
6 op
Lisäksi vähintään 7 op seuraavista:
5214221 Pankki ja vakuutustoiminta
6 op
5214222 Small Business Finance
6 op
5214327 Laskentatoimen/Rahoituksen essee
6 op
5214231 Muu rahoituksen opintojakso
Jokin muu laskentatoimen ja rahoituksen opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa
5215310 Johtaminen, vähintään 25 op
Vähintään 25 op seuraavista:
5211212 International Business Management
6 op
5211222 Liiketoimintaprosessit ja kilpailukyky
6 op
5213225 Muutoksen johtaminen (kirjapaketti)
1-6 op
5215113 Knowledge Management
6 op
5213223 Luova viestintä (Kuopio)
6 op
5211225 Johtajuus ja esimiestyö
6 op
5211223 Yrittäjyys toimintatapana
6 op
5215311 Muu johtamisen opintojakso
Jokin muu johtamisen opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa
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5215320 Markkinointi, vähintään 25 op
Vähintään 25 op seuraavista:
5211211 Markkinoinnin johtaminen
6 op
5211212 International Business Management
6 op
5211213 Asiakkuus- ja sidosryhmäsuhteet
6 op
5213223 Luova viestintä (Kuopio)
6 op
5215112 Innovative Networking (book exam)
1-6 op
5211224 Matkailuliiketoiminnan perusteet
6 op
5211223 Yrittäjyys toimintatapana
6 op
5215321 Muu markkinoinnin opintojakso
Jokin muu markkinoinnin opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa
5215330 Innovaatiojohtaminen, vähintään 25 op
Vähintään 25 op seuraavista:
5215202 Osaamisen kaupallistaminen
6 op
5213322 Social Innovation & Strategy
6 op
5213323 Health and Wellbeing Business
1-6 op
5215113 Knowledge Management
6 op
5213225 Managing Change (book exam)
1-6 op
5213224 Managing Innovation and Entrepreneurship (kirjapaketti)
1-6 op
5215221 Muu innovaatiojohtamisen opintojakso
Jokin muu innovaatiojohtamisen opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa
yliopistossa.
6.2.6.2 Muut kuin kauppatieteiden opiskelijat
Huom! Saman opintojakson voi sisällyttää vain yhteen opintokokonaisuuteen.
5215300 Kauppatieteen perusopinnot, vähintään 30 op
5210102 Laskentatoimen perusteet
5210103 Rahoituksen perusteet
5210104 Johtamisen perusteet
5210105 Markkinoinnin perusteet
5210106 Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet

6 op
6 op
6 op
6 op
6 op

5215350S Laskentatoimi ja rahoitus, vähintään 25 op
Vähintään 25 op seuraavista:
5210102 Laskentatoimen perusteet
6 op
5210103 Rahoituksen perusteet
6 op
5210211 Johdon laskentatoimen perusteet
6 op
5210212 Tilinpäätösanalyysi
6 op
5210213 Tuloslaskenta ja verosuunnittelu
6 op
5214212 Johdon laskentatoimen jatkokurssi
6 op
5214213 Kirjanpidon jatkokurssi
6 op
5215361 Muu laskentatoimen aineopintojakso
Jokin muu laskentatoimen ja rahoituksen opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa
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5215360S Laskentatoimi, vähintään 25 op
Vähintään 25 op seuraavista:
5210102 Laskentatoimen perusteet
6 op
5210211 Johdon laskentatoimen perusteet
6 op
5210212 Tilinpäätösanalyysi
6 op
5210213 Tuloslaskenta ja verosuunnittelu
6 op
5214223 Tilintarkastus 1
6 op
5214224 Tilintarkastus 2
6 op
5214213 Kirjanpidon jatkokurssi
6 op
5214212 Johdon laskentatoimen jatkokurssi
6 op
J007514 Yhtiöoikeus
5 op
5215361 Muu laskentatoimen aineopintojakso
Jokin muu laskentatoimen opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa
5215340S Rahoitus, vähintään 25 op
Pakolliset opintojaksot:
5210103 Rahoituksen perusteet
6 op
5210212 Tilinpäätösanalyysi
6 op
Lisäksi vähintään 13 op seuraavista:
5214221 Pankki ja vakuutustoiminta
6 op
5214211 Rahoituksen suunnittelu
6 op
5214312 Lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelu
6 op
5214313 Rahoitusinstrumentit ja -markkinat
6 op
5214231 Muu rahoituksen opintojakso
Jokin muu rahoituksen opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa
5215310S Johtaminen, vähintään 25 op
Vähintään 25 op seuraavista:
5210104 Johtamisen perusteet
6 op
5210202 Strategic Management
6 op
5210201 Henkilöstöresurssien johtaminen
6 op
5211212 International Business Management
6 op
5211222 Liiketoimintaprosessit ja kilpailukyky
6 op
5215113 Knowledge Management
6 op
5213225 Muutoksen johtaminen (kirjapaketti)
1-6 op
5213223 Luova viestintä
6 op
5211225 Johtajuus ja esimiestyö
6 op
5211223 Yrittäjyys toimintatapana
6 op
5215311 Muu johtamisen opintojakso
Jokin muu johtamisen opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa
5215320S Markkinointi, vähintään 25 op
Vähintään 25 op seuraavista:
5210105 Markkinoinnin perusteet
5210203 Service Management
5211211 Markkinoinnin johtaminen

6 op
6 op
6 op
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5211212
5211213
5213223
5215112
5211224
5211223
5215321
Jokin muu
tossa

International Business Management
6 op
Asiakkuus- ja sidosryhmäsuhteet
6 op
Luova viestintä
6 op
Innovative Networking (kirjapaketti)
1-6 op
Matkailuliiketoiminnan perusteet
6 op
Yrittäjyys toimintatapana
6 op
Muu markkinoinnin opintojakso
markkinoinnin opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopis-

5215330S Innovaatiojohtaminen, vähintään 25 op
Vähintään 25 op seuraavista:
5210106 Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet
6 op
5215202 Osaamisen kaupallistaminen
6 op
5213322 Social Innovation & Strategy
6 op
5213323 Health and Wellbeing Business
1-6 op
5215113 Knowledge Management
6 op
5213225 Muutoksen johtaminen (kirjapaketti)
1-6 op
5213224 Managing Innovation and Entrepreneurship (kirjapaketti)
1-6 op
5215331 Muu innovaatiojohtamisen opintojakso
Jokin muu innovaatiojohtamisen opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa
yliopistossa
Opiskelija, joka suorittaa sekä 5215300 Kauppatieteen perusopinnot (30 op) että jonkin yllämainitun sivuainekokonaisuuden 30 op laajuisena, voi saada merkinnän Aineopintokokonaisuus (60 op). Huom! Saman opintojakson voi sisällyttää vain yhteen opintokokonaisuuteen.
6.2.6.3 Muut sivuaineet
Seuraavat sivuaineet ovat tarjolla kaikille opiskelijoille:
Yrittäjyyden sivuainekokonaisuus, vähintään 25 op
Vähintään 25 op seuraavista:
5210106 Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet
6 op
5215201 Managing Innovation and Entrepreneurship (kirjapaketti)
1-6 op
5215202 Osaamisen kaupallistaminen
6 op
J124232 Yritysoikeuden perusteet
6 op
5211212 International Business Management
6 op
5210202 Strategic Management
6 op
5215203 Innovative Networking (kirjapaketti)
1-6 op
5211223 Yrittäjyys toimintatapana
6 op
5215204 Työharjoittelu
6 op
5215205 Muu yrittäjyyden opintojakso
Jokin muu yrittäjyyden opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa
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Huom! Mikäli opiskelija ottaa liiketoiminnan ja yrittäjyyden kehittämisen opintojakson kauppatieteellisiin perusopintoihin, ei sitä voi enää käyttää sivuaineessa.
5215100 E-Business and Network Studies, vähintään 25 op
Pakolliset opintojaksot (12 op):
5215101 Introduction to e-Business
6 op
5215102 Managing Information Systems
6 op
Vaihtoehtoiset opintojaksot (vähintään 13 op):
5215111 Current Issues in e-Business and Network Studies
6 op
5215112 Innovative Networking (kirjapaketti)
1-6 op
5215113 Knowledge Management
6 op
5215114 Virtual Business World
6 op
Opintokokonaisuuden opetuskielenä on englanti. Kursseilla hyödynnetään mahdollisimman
paljon verkko-opetusta ja erilaisia etäopetusmuotoja.

6.3 Oikeustieteiden laitos
6.3.1 Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja tuutorointi
Jokainen opiskelija laatii opintojensa alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman opinnoistaan ja päivittää sitä opintojensa kuluessa. HOPS-työskentelyn tarkoituksena on aktivoida
opiskelijaa pohtimaan itsenäisesti omia henkilökohtaisia vahvuuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan, tavoitteitaan ja opintojaan. HOPS-työskentelyssä opiskelija peilaa omia opiskelutoiveitaan siihen koulutustarjontaan, jota yliopistossa ja eri oppiaineissa kulloinkin on tarjottavana,
joten HOPS toimii myös opiskelijan työkaluna olemassa olevien mahdollisuuksien hahmottamisessa. HOPSin laadinnassa opiskelijan apuna ovat opiskelijatuutorit, opettajat ja muu henkilökunta, jotka pyrkivät tarjoamaan tukea ja ohjausta opiskeluun liittyvien valintojen tekemisessä.
HOPS-työskentely toteutetaan seuraavasti:
Oikeustieteiden pääaineet
1. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opintojen suoritusjärjestys (ensimmäisen lukuvuoden
HOPS-runko) on kirjoitettu osaksi tätä opetussuunnitelmaa pääaineiden esittelyn yhteyteen. Suositeltavaa on, että kaikki HTK-tutkintoa suorittavat aloittavat opintonsa suorittamalla pakollisen Yleiset oikeusjärjestysopinnot (50 op) -kokonaisuuden, jonka kuluessa
opiskelijalle muodostuu yleiskuva eri oikeudenaloista myös oppiaineina, mikä osaltaan
edesauttaa HTK-tutkinnon pääaineen ja pakollisen oikeustieteiden sivuaineen valintaa.
Henkilökohtaisia opintopolkuja suunnitellaan opiskelijatuutoreiden ohjaamissa pienryhmissä, joiden toiminta käynnistyy ensimmäisen vuoden opiskelijoiden orientaatioviikolla. Alustava (väh. ensimmäisen vuoden opinnot) HOPS palautetaan sähköisesti e-HOPS –
työkalulla tutkija Anne Korhoselle viimeistään marraskuun loppuun mennessä. HOPSin
palauttamisen jälkeen jokainen ensimmäisen vuoden opiskelija käy HOPS-keskustelun
Anne Korhosen kanssa (puhelimitse tai työhuoneessa Aurora II 2076).
2. HTK-tutkinnon pääaineen valittuaan opiskelija päivittää HOPSiaan eHOPS-työkalulla ja
palauttaa suunnitelmansa valitsemansa pääaineen lehtorille/yliopisto-opettajalle, joka anOpinto-opas 2010–2011
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taa palautteen suunnitelmasta. Hyväksytyn HOPSin jälkeen opiskelija saa yhden opintopisteen rekisteriin.
3. Maisterin opintoihin kuuluu pakollisena opintojaksona Henkilökohtainen opintosuunnitelma
(J007001, 2 op). Opiskelija laatii suunnitelman maisterivaiheen opinnoistaan, josta käydään keskustelemassa maisteriopintojen pääaineen professorin kanssa. Tässä vaiheessa
opiskelija saa ohjausta mm. maisterin tutkinnon sivuaineen/-aineiden valinnassa, pro gradu -tutkielmaprosessin käynnistämisessä sekä työelämävalmiuksien kehittämisessä. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (J007001, 2 op) tallennetaan opintosuoritusrekisteriin,
kun HOPS on hyväksytty.
Filosofia ja oikeusfilosofia
1. Ensimmäisen vuoden opiskelijat osallistuvat Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin (1 op)
-opintojaksolle. Opintojakson yhteydessä laaditaan opiskelijatuutorin kanssa yhteistyössä
WebOodin eHOPS-työkalun avulla henkilökohtainen opintosuunnitelma (1 op). Opiskelijatuutorin antaman palautteen jälkeen henkilökohtaiset opintosuunnitelmat palautetaan sähköisesti amanuenssille.
2. Toisena ja kolmantena opintovuonna opiskelijat voivat päivittää HOPSiaan WebOodissa ja
lähettää sen tarkastettavaksi filosofian lehtorille.
3. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan, heti neljännen opiskeluvuoden alussa, tulee opiskelijoiden osallistua pakolliselle Henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 op -opintojaksolle
(5313401), joka sisältyy maisterin syventäviin opintoihin. Vastuuhenkilönä on filosofian
professori.
Tuutorointi
Oikeustieteiden oppiaineiden opettajatuutorina toimii yliopisto-opettaja Maija Pitkänen. Filosofiassa ja oikeusfilosofiassa yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamisen ajan
opettajatuutorina toimii oppiaineen lehtori ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon suorittamisen ajan professori. Työharjoittelua ja kansainvälistä opiskelijavaihtoa varten on omat tuutorinsa. Nämä ilmoitetaan vuosittain erikseen oikeustieteiden laitoksen www-sivuilla.
Opettajatuutortoiminta kattaa periaatteessa koko opiskeluajan valmistumiseen saakka, mutta
se painottuu opintojen suunnittelun tukemiseen erityisesti opintojen alussa. Tiettyä oppiainetta
koskevissa kysymyksissä on tarkoituksenmukaista kääntyä kuitenkin kyseisen aineen opettajien puoleen, jotka vastaavat myös opintojen ohjauksesta kaikissa opintojen vaiheissa (perus-,
aine- ja syventävät opinnot).
Oikeustieteiden opiskelijatuutoreiden nimet ja yhteystiedot löytyvät oikeustieteiden laitoksen
internet-sivuilta. Tuutorina toimimisesta opiskelija saa 3 opintopistettä (muita opintoja, ei kuulu
pääaineopintoihin). Tuutortoimintaan annetaan koulutusta, josta vastaavat ylioppilaskunta ja
oikeustieteiden laitos. Tuutorit valitaan keväisin hakemusten perusteella. Opiskelijatuutoroinnin (1131002, 3 op) opintojaksokuvaus on WebOodissa.

6.3.2 Tutkintorakenteet ja opintojaksot
Opiskelijat suorittavat hallintotieteiden kandidaatin ja -maisterin tutkinnon pääaineena
eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede, rikos- ja prosessioikeus,
siviilioikeus, valtiosääntöoikeus tai ympäristöoikeus. HTK- ja HTM-tutkinnon voi suorittaa myös
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pääaineena eurooppaoikeus ja integraatiohallinto, kriminaalipolitiikka ja rikollisuuden tutkimus,
lainsäädäntötutkimus tai ympäristöpolitiikka ja -oikeus. Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja
-maisterin tutkinnon pääaineena voi olla filosofia, oikeusfilosofia tai oikeustaloustiede. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika on kolme vuotta.
Maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika kaksi vuotta.
Opintojaksojen tarkat kuvaukset ja opetusajat löytyvät WebOodista.
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 opintosuunnitelmassa
ottaen huomioon opiskelijan aiemmat opinnot (dekaanin päätös 9.12.2009).

6.3.2.1 Oikeustieteet (julkisoikeus, HTK ja HTM)
Opiskelijat valitaan Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaan oikeustieteiden
(julkisoikeus) opiskelijaksi. Opiskelijan tulee valita pääaineensa opintojen edetessä (toisen
opintovuoden syksyllä) ja ilmoittaa valitsemansa pääaine oikeustieteiden laitoksen wwwsivuilta löytyvällä erillisellä lomakkeella. Hallintotieteiden kandidaatin tutkintoa suorittava opiskelijat voivat halutessaan muuttaa pääainettaan. Ilmoitus muutoksesta toimitetaan erillisellä
lomakkeella (ks. www-sivut) opiskelijapalveluihin. HOPS laaditaan WebOodissa valitusta
pääaineesta. HUOM! Tutkintorakenteet poikkeavat toisistaan. Tutkinto suoritetaan valitun
pääaineen vaatimusten mukaisesti.
HTK-tutkinto (180 op)
Pääaineet: eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede, rikos- ja prosessioikeus, siviilioikeus valtiosääntöoikeus tai ympäristöoikeus.
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet
1)
oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviin työtehtäviin
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 20 op
Yleiset oikeusjärjestysopinnot 50 op koostuvat seuraavista moduuleista:
(Tarkemmat opintojaksot jäljempänä)
Oikeusajattelun perusteet 14 op
Yksityisoikeuden opinnot 9 op
Julkisoikeuden opinnot 22 op
Rikos- ja prosessioikeuden opinnot 5 op
Pääaineen perus- ja aineopinnot 60 op
(saa sisältää 19 op muita oikeustieteen
opintoja)

Perusopinnot 25 op
jossakin oikeustieteen oppiaineessa

Valinnaisia
opintoja
25 op
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Oikeustieteiden ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille suositellaan opintojen suorittamista seuraavassa järjestyksessä:
Syksy
Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin 1 op
Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op
English Academic Reading and Study Skills for Students of Law 4 op
Valtiosääntöoikeus 6 op
Yleishallinto-oikeus 6 op
Finanssioikeuden perusteet 5 op
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
Kevät
Yritysoikeuden perusteet 6 op
Johdatus yksityisoikeuteen 3 op
Oikeus historiallisessa ja vertailevassa kontekstissa 4 op
Näkökulmia oikeuteen ja oikeustieteeseen 5 op
Oikeudellinen ratkaisutoiminta 5 op
Toisena lukuvuotena opiskelija jatkaa opintoja valitsemassaan pääaineessa ja sivuaineissa
sekä laatii HOPSin kandidaatin tutkinnon opinnoista. Oppiaineet järjestävät syyslukukauden
alkupuolella esittelytilaisuuksia, joissa opiskelijoita ohjataan pääaineen opintojen suorittamiseen sekä sivuainevalinnoissa.
Viestintä- ja aloitusopinnot
Viestintä- ja aloitusopinnot ovat pakollisia kaikille HTK-tutkintoa suorittaville. Opinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista:
1131000 Johdatus akateemisiin opintoihin (1. vuosi)
1131001 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu
J007002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin (1. vuosi)
8011851 Kirjoitusviestintää oikeustieteiden opiskelijoille
8011875 Puheviestintää oikeustieteiden opiskelijoille
8012851 Ruotsia oikeustieteiden opiskelijoille
Englannin opinnot (voidaan korvata mm. saksan tai ranskan opinnoilla)
8013851 English Academic Reading and Study Skills for Students of Law
8013852 Advanced Course in English Academic and Professional
Communication for Students of Law

1 op
1 op
2 op
2 op
2 op
4 op
4 op
4 op

Johdatus akateemisiin opintoihin on ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarkoitettu opintojakso
(pakollinen), jolla uusia opiskelijoita perehdytetään yliopisto-opiskeluun. Henkilökohtainen
opintojen suunnittelu -opintojakso suoritetaan toisen vuoden syksyllä laatimalla henkilökohtainen opintosuunnitelma kandidaatin tutkinnon opinnoista.
Johdatus oikeudellisiin opintoihin -opintojaksolla opiskelijat perehdytetään oikeustieteen opiskeluun ja oikeudellisen tiedon hankintaan. Opintojakso on pakollinen HTK-tutkintoa suorittaville.
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Kieli- ja viestintäopintojen (yht. 16 op) on tarkoituksenmukaisinta suorittaa kielikeskuksen
antamien suositusten 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. Kieli- ja viestintäopintojen järjestämisestä
vastaa Itä-Suomen yliopiston kielikeskus. Kielikeskuksen www-sivuilla on tietoa kielikursseista,
opintojaksojen suorittamisesta sekä ilmoittautumiskäytänteistä (www.uef.fi/kielikeskus).

J007000

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 50 op
Introduction to Legal Order

Kokonaisuus on pakollinen HTK-tutkintoa ja YTK-tutkintoa oikeusfilosofia pääaineena suorittaville. Opinnot koostuvat neljästä eri moduulista, joita ovat Oikeusajattelun perusteet (14 op),
Yksityisoikeuden opinnot (9 op), Julkisoikeuden opinnot (22 op) sekä Rikos- ja prosessioikeuden opinnot (5 op). Opintojaksojen kuvaukset ja opetuksen aikataulut löytyvät WebOodista.
Yleisiin oikeusjärjestysopintoihin kuuluu opintoja, jotka voivat olla pakollisia pääaineen tai
sivuaineen opinnoissa. Tällöin opintojaksoja ei voida lukea pää- tai sivuaineen opinnoiksi.
Yleiset oikeusjärjestysopinnot 50 op kirjataan tutkintotodistukseen omana sivuaineena. Opiskelijoilla, jotka ovat suorittaneet osan yleisistä oikeusjärjestysopinnoista vanhojen (=ennen
1.8.2005) laajuuksien mukaisina, tulee yleisten oikeusjärjestysopintojen laajuus olla vähintään
45 opintopistettä.
Oikeusajattelun perusteet 14 op
J007003 Oikeus historiallisessa ja vertailevassa kontekstissa 4 op
J007004 Näkökulmia oikeuteen ja oikeustieteeseen 5 op
J007005 Oikeudellinen ratkaisutoiminta 5 op
Yksityisoikeuden opinnot 9 op
J124232 Yritysoikeuden perusteet 6 op
J007504 Johdatus yksityisoikeuteen 3 op
Julkisoikeuden opinnot 22 op
J007604 Valtiosääntöoikeus 6 op
J007304 Yleishallinto-oikeus 6 op
J007104 Finanssioikeuden perusteet 5 op
J007204 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
Rikos- ja prosessioikeuden opinnot 5 op
J007404 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
Pääaineopinnot 60 op ja sivuaineopinnot
Pääaineopinnot (perus- ja aineopinnot, 60 op) suoritetaan opiskelijan oman valinnan mukaan
jossain seuraavista oppiaineista: eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede, rikos- ja prosessioikeus, siviilioikeus, valtiosääntöoikeus tai ympäristöoikeus. Pääaineen aineopintoihin voi sisällyttää enintään 19 opintopistettä muita oikeustieteen opintoja.
Pääaineiden opintojen pakollisuudesta ja suoritusjärjestyksestä annetaan tarkempia määräyksiä oppiaineiden yhteydessä.
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Jostakin oikeustieteiden oppiaineesta on suoritettava vähintään perusopinnot (väh. 25 op).
Empiirisen oikeustutkimuksen perusopintokokonaisuus, oikeuspsykologia, lainsäädäntötutkimus tai opetushallinto eivät rinnastu oikeustieteiden oppiaineen perusopintosuoritukseksi.
Opiskelija täydentää tarvittaessa HTK-tutkinnon vähintään 180 opintopisteen laajuiseksi vapaavalintaisilla opinnoilla. Halutessaan opiskelija voi myös suorittaa pääaineen aineopinnot tai
oikeustieteiden sivuaineopinnot vaadittua laajempana, jolloin vapaavalintaisten opintojen
osuus pienenee.

HTM-tutkinto (120 op)
Pääaineet: eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede, rikos- ja prosessioikeus, siviilioikeus valtiosääntöoikeus tai ympäristöoikeus.
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet
1) oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviin erityistehtäviin ja tällaisten tehtävien vaatimien
erityistietojen hankkimiseen;
2) hyvin perusteltujen oikeudellisten ratkaisujen tekemiseen;
3) oikeudellisen ja muun informaation hankintaan ja hallintaan sekä uuden tiedon tuottamiseen 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 tutkinto
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 tutkinnon pääaineesta tai
sivuaineena olleesta oppiaineesta. Tätä mahdollisuutta ei ole seuraavien pääaineiden opiskelijoilla: eurooppaoikeus ja integraatiohallinto, kriminaalipolitiikka ja rikollisuuden tutkimus sekä
ympäristöpolitiikka ja -oikeus.
Esimerkki. Opiskelija on suorittanut hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon pääaineena valtiosääntöoikeus ja laajana sivuaineena (perus- ja aineopinnot yhteensä 60 op) hallinto-oikeus.
Opiskelija voi suorittaa maisterin tutkinnon pääaineenaan joko valtiosääntöoikeus tai hallintooikeus. Hallintotieteiden maisteriksi valmistuminen ensin valtiosääntöoikeudesta ja sitten
hallinto-oikeudesta ei ole mahdollista.
Maisterin tutkintoon ei voida sisällyttää samoja opintoja kuin kandidaatin tutkintoon.
HTM-tutkinnon rakenne (120 op)
Pääaineen syventävät opinnot 60 op

Valinnaiset opinnot 60 op

Pääaineen syventävä jakso 10 op
Teoria- ja menetelmäopinnot 10 op
Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op

Sisältää opintojakson Henkilökohtainen
opintosuunnitelma 2 op (J007001,
pakollinen)
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Pääaineen syventävät opinnot 60 op
Pääaineen syventävät opinnot muodostuvat teoreettisista ja metodologisista opinnoista, joiden
tarkoituksena on ohjata tieteelliseen työskentelyyn, oikeudelliseen ongelmanratkaisuun ja
oman oppiaineen tradition hallintaan.
Hallintotieteiden maisterin tutkinnossa pakollisia syventäviä opintoja ovat:
pääaineen syventävä jakso (10 op)
pro gradu-tutkielma (40 op)
teoria- ja menetelmäopinnot (10 op); useita vaihtoehtoisia jaksoja.
Tarkemmat opintojaksoluettelot ovat oppiaineiden yhteydessä.
Valinnaiset opinnot 60 op
Kaikkiin HTM-tutkintojen valinnaisiin opintoihin kuuluu pakollisena opintojaksona Henkilökohtainen opintosuunnitelma (J007001, 2 op). Tämän opintojakson tarkoituksena on tukea opiskelijaa maisteriopintojen suunnittelussa ja erilaisten vaihtoehtojen pohdiskelussa. Opintojaksokuvaus on WebOodissa.
Valinnaisten opintojen koostumus – ja pääaineen opintojen laajuudesta riippuen myös laajuus
– on opiskelijan vapaasti päätettävissä. Opiskelija voi laajentaa kandidaatin tutkintoon 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 ammattiorientaation mukaan taikka tukemaan
tieteellisten jatko-opintojen aloittamista.
Oikeustieteiden yhteiset aineopintojaksot
Seuraavat opintojaksot ovat yhteisiä kaikille oikeustieteiden oppiaineille. Opintojaksojen suoritukset voidaan sisällyttää minkä tahansa oikeustieteiden oppiaineen (ei oikeustaloustieteen)
aineopintosuoritukseen (60 op) 19 opintopisteen säännön mukaisesti (ks. tarkemmin HTKtutkinnon rakennekaavio).
Opintojaksot
J007526 Taloudenhallinnan ja perinnän perusteet
J007010 Perehtyminen oikeudellisiin tehtäviin
J007011 Harjoittelu
J007018 Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen
J007013 Oikeussosiologia
J007014 Oikeustieteen projektityöt
J124234 Sääntelyteorian perusteet
J007016 Oikeuspolitiikka Suomessa
J007017 Johdatus julkisoikeuteen
Seuraava opintojakso on kaikkien opiskelijoiden vapaasti suoritettavissa.
Opintojakson voi suorittaa muina, ylimääräisinä opintoina.
AY007016 Viestintä- ja neuvottelutaidot asiakkaan kohtaamisessa

3 op
5 op
8 op
5 op
5 op
1-10 op
3 op
2 op
3 op

2 op
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Eurooppaoikeus
J007201

Eurooppaoikeuden perusopinnot 25 op
Basic Studies in European Law

Eurooppaoikeuden perusopintojaksot suositellaan suoritettavaksi opinto-oppaassa esitetyssä
järjestyksessä. Jaksojen sisältö on suunniteltu siten, että kukin jakso lähtökohtaisesti edellyttää edellisissä jaksoissa opiskeltujen asioiden hallintaa.
Eurooppaoikeuden perusopinnot (25 op) muodostuvat seuraavista pakollisista opintojaksoista:
J007204 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
J007205 Public EU Law 5 op
J007206 Eurooppaoikeuden valtionsisäiset oikeusvaikutukset 5 op
J007215 Eurooppaoikeuden tavoitteet, periaatteet ja tulkinta 5 op
J007208 Oikeussuojakeinot EU:ssa 5 op
Jos opiskelija suorittaa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (50 op) -kokonaisuuden, sijoittuu Eurooppaoikeuden perusteet (5 op) -opintojakso em. kokonaisuuteen. Tällöin opiskelija täydentää Eurooppaoikeuden perusopintokokonaisuuden 25 op:een laajuiseksi suorittamalla opintojakson Sisämarkkinaoikeus I (J007209, 5 op).
Määräystä Eurooppaoikeuden perusopintoihin kuuluvien opintojaksojen pakollisuudesta sovelletaan kaikkiin 1.8.2009 jälkeen arvosteltaviin perusopintokokonaisuuksiin ja myönnettäviin
erillistodistuksiin
J007202

Eurooppaoikeuden aineopinnot 35 op
Subject Studies in European Law (yhdessä perusopintojen kanssa 60 op)

Aineopintokokonaisuuteen (60 op) voidaan sisällyttää enintään 19 opintopisteen verran muita
oikeustieteiden opintoja. Kandidaatin tutkielma (J007249) ja oikeudellisen tiedon hankinta
(J007007) ovat pakollisia opintojaksoja. Kypsyysnäyte (J007009) on pakollinen pääaineopiskelijoille, muut eivät voi sitä suorittaa.
Pakolliset opintojaksot:
J007249 Kandidaatin tutkielma 10 op
J007007 Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op
J007009 Kypsyysnäyte 0 op
Vapaavalintaiset opintojaksot:
J007209 Sisämarkkinaoikeus I 5 op
J007210 Sisämarkkinaoikeus II 5 op
J007211 EU:n kilpailuoikeus 6 op
J007212 Introduction to Internal Market Law and Competition Law, Theory and Cases 5 op
J007214 Integraatio ja oikeuskulttuuri 4 op
J007614 Perus- ja ihmisoikeudet 6 op
J007615 Valtiosääntöistyvä Eurooppa 6 op
J007714 EU-ympäristöoikeus 4 op
J007317 Eurooppalainen hallinto-oikeus 6 op
J007116 European Tax Law 5 op
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J007203

Eurooppaoikeuden syventävät opinnot 60 op
Advanced Studies in European Law

Pääaineen syventävät opinnot kannattaa ajoittaa siten, että opiskelija suorittaa ennen pro
gradu -tutkielman varsinaista laadintavaihetta tutkimusaiheensa kannalta keskeiset teoreettismetodiset opinnot. Pro gradun laadintaan on tämän jälkeen syytä varata yleensä noin puolen
vuoden mittainen täysipäiväinen työskentelyjakso. Opintojaksoa J007001 Henkilökohtainen
opintosuunnitelma 2 op ei voi sisällyttää syventäviin opintoihin.
Pakolliset opintojaksot
J007801 Eurooppaoikeuden syventävä jakso 10 op
J007849 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op
Teoria- ja menetelmäopinnot, suoritettava väh. 10 op
J007810 Oikeusteoria I 5 op
J007811 Oikeusteoria II 8 op
J007812 Oikeudellinen argumentaatio 8 op
J008203 Oikeusfilosofia 8 op
J007813 Lainopin analyysiseminaari 5 op
J007814 Lainsäädäntötutkimuksen seminaari 5 op
J007820 Empiirisen oikeustutkimuksen seminaari 5 op
J007816 Oikeustieteen analyysi- ja metodiseminaari 5 op
J007818 Oikeustapauspiiri 5 op
J007819 Advanced Course of Client Counselling 4/8 op

Finanssioikeus
Opinnot aloitetaan finanssioikeuden perusteet -opintojaksolla, minkä jälkeen toisena opiskeluvuotena suoritetaan henkilöverotuksen perusteet, elinkeinoverotuksen perusteet, arvonlisäverotuksen perusteet ja perintö- ja lahjaverotus.
Elinkeinoverotuksen erityiskysymyksiä koskeva opintojakso on syytä suorittaa vasta elinkeinoverotuksen perusteiden opintojakson jälkeen, samoin arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä
koskeva opintojakso arvonlisäverotuksen perusteiden jälkeen. Verotusmenettelyn ja veroprosessin opintojakso on tarkoituksenmukaista suorittaa vasta finanssioikeuden perusteiden
jälkeen. Maa- ja metsätalousverotuksen perusteet on perusteltua suorittaa vasta henkilöverotuksen perusteiden ja elinkeinoverotuksen perusteiden jälkeen. Opintojen myöhempään vaiheeseen kannattaa jättää kansainvälinen verotus, finanssihallinto-oikeus ja aivan aineopintojen loppupuolelle vero-oikeuden oikeustapausharjoitukset. 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 merkitystä erityisesti liikeverotuksessa, mutta myös finanssihallinto-oikeuden
opinnoissa.
Opintojen suorittamisjärjestys perustuu siihen, että myöhempi opintojakso perustuu edellisissä
jaksoissa opitun varaan.
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Sivuaineet
Finanssioikeuden opiskelijoille suositeltavia sivuaineita ovat valtiosääntöoikeuden ja hallintooikeuden ohella siviilioikeus, oikeustaloustiede sekä liiketaloustiede, erityisesti kirjanpitoon ja
laskentatoimeen liittyvät opintojaksot.
Kaikissa finanssioikeuden opintojaksojen kuulusteluissa saa olla laskin mukana.
J007101

Finanssioikeuden perusopinnot 25 op
Basic Studies in Financial Law

Finanssioikeuden perusopinnot (25 op) muodostuvat seuraavista pakollisista opintojaksoista:
J007104 Finanssioikeuden perusteet 5 op
J007105 Henkilöverotuksen perusteet 5 op
J007106 Elinkeinoverotuksen perusteet 5 op
J007107 Arvonlisäverotuksen perusteet 5 op
J007108 Perintö- ja lahjaverotus 5op
Jos opiskelija suorittaa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (50 op) -kokonaisuuden, sijoittuu finanssioikeuden perusteet (5 op) -opintojakso em. kokonaisuuteen. Tällöin opiskelija täydentää
finanssioikeuden perusopintokokonaisuuden vapaasti valitsemallaan aineopintojaksolla vähintään 25 opintopisteen laajuiseksi.
Määräystä finanssioikeuden perusopintoihin kuuluvien opintojaksojen pakollisuudesta sovelletaan kaikkiin 1.8.2009 jälkeen arvosteltaviin perusopintokokonaisuuksiin ja myönnettäviin
erillistodistuksiin.
J007102

Finanssioikeuden aineopinnot 35 op
Subject Studies in Financial Law (yhdessä perusopintojen kanssa 60 op)

Aineopintokokonaisuuteen (60 op) voidaan sisällyttää enintään 19 opintopistettä muita oikeustieteiden opintoja. Kandidaatin tutkielma (J007249) ja oikeudellisen tiedon hankinta (J007007)
ovat pakollisia opintojaksoja. Kypsyysnäyte (J007009) on pakollinen pääaineopiskelijoille,
muut eivät voi sitä suorittaa.
Pakolliset opintojaksot:
J007149 Kandidaatin tutkielma 10 op
J007007 Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op
J007009 Kypsyysnäyte 0 op
Vapaavalintaiset opintojaksot:
5210102 Laskentatoimen perusteet 6 op
J007109 Finanssihallinto-oikeus 5 op
J007110 Verotusmenettelyn ja veroprosessin perusteet 6 op
J007111 Maa- ja metsätalousverotuksen perusteet 5 op
J007113 Elinkeinoverotuksen erityiskysymyksiä 6 op
J007114 Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä 8 op
J007115 Kansainvälinen verotus 5 op
J007116 European Tax Law 5 op
J007117 Vero-oikeuden oikeustapausharjoitukset 4 op
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J007103

Finanssioikeuden syventävät opinnot 60 op
Advanced Studies in Financial Law

Pääaineen syventävät opinnot kannattaa ajoittaa siten, että opiskelija suorittaa ennen pro
gradu -tutkielman varsinaista laadintavaihetta tutkimusaiheensa kannalta keskeiset teoreettismetodiset opinnot. Pro gradun laadintaan on tämän jälkeen syytä varata yleensä noin puolen
vuoden mittainen täysipäiväinen työskentelyjakso. Opintojaksoa J007001 Henkilökohtainen
opintosuunnitelma 2 op ei voi sisällyttää syventäviin opintoihin.
Pakolliset opintojaksot
J007802 Finanssioikeuden syventävä jakso 10 op
J007849 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op
Teoria- ja menetelmäopinnot, suoritettava väh. 10 op
J007810 Oikeusteoria I 5 op
J007811 Oikeusteoria II 8 op
J007812 Oikeudellinen argumentaatio 8 op
J008203 Oikeusfilosofia 8 op
J007813 Lainopin analyysiseminaari 5 op
J007814 Lainsäädäntötutkimuksen seminaari 5 op
J007820 Empiirisen oikeustutkimuksen seminaari 5 op
J007816 Oikeustieteen analyysi- ja metodiseminaari 5 op
J007818 Oikeustapauspiiri 5 op
J007819 Advanced Course of Client Counselling 4/8 op

Hallinto-oikeus
Hallinto-oikeuden perus- ja aineopinnot (25+35 op) voi koota useilla eri tavoilla. Jäljempänä
esitetty kuvaus hallinto-oikeuden perusopinnoista on suositus: vain yleishallinto-oikeuden
opintojakso on pakollinen osa hallinto-oikeuden perusopintoja (25 op). Kandidaatin 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 yksittäisiä opintojaksoja ovat esimerkiksi sopimusoikeuden, työoikeuden, eurooppaoikeuden, hallintolainkäytön ja valtiosääntöoikeuden opintojaksot.
Sivuaineet
Hallinto-oikeutta pääaineena opiskeleville sopivia sivuaineita ovat - henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta riippuen - muut oikeustieteiden oppiaineet (esimerkiksi finanssioikeuden,
eurooppaoikeuden, valtiosääntöoikeuden, ympäristöoikeuden sekä siviilioikeuden perusopinnot). Hallinto-oikeutta tukevia sivuaineita löytyy myös yliopiston muiden oppiaineiden opetustarjonnasta (esimerkiksi johtaminen ja psykologia).
Hallinto-oikeuden pääaineopiskelijan on tarkoituksenmukaista suorittaa hallinto-oikeuden
perus- ja aineopinnot pääosin toisen lukuvuoden aikana. Oikeustapauskurssi ja kandidaatin
seminaari kannattaa sijoittaa aineopintojen loppuvaiheeseen. Kandidaatin seminaari on pakollinen osa aineopintoja ja oikeustapauskurssin suorittamista suositellaan vahvasti. Opintojaksokuvausten (ks. WebOodi) yhteydessä on suosituksia opintojaksojen suoritusjärjestyksestä.
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Hallinto-oikeuden perus- (25 op, J007301) ja aineopinnot (35 op, J007302)
Basic and Subject Studies in Administrative Law
Yleishallinto-oikeus (J007304, 6 op) on pakollinen kaikille HTK-tutkintoa ja hallinto-oikeuden
perus- ja aineopintoja suorittaville. Koska yleishallinto-oikeuden opintojakso sisältyy yleisiin
oikeusjärjestysopintoihin, tämän opintokokonaisuuden suorittavat eivät voi sisällyttää opintojaksoa enää hallinto-oikeuden perus- tai aineopintoihin. Tällöin opiskelija täydentää hallintooikeuden perusopintokokonaisuuden valitsemillaan opintojaksoilla vähintään 25 opintopisteen
laajuiseksi.
Pelkästään hallinto-oikeuden perus- tai aineopintoja suorittavat voivat sen sijaan sisällyttää
yleishallinto-oikeuden opintojakson hallinto-oikeuden perus- tai aineopintoihinsa. Kandidaatin
tutkielma (J007349, 10 op) ei voi sisältyä hallinto-oikeuden perusopintoihin.
Muutoin hallinto-oikeuden perusopinnot suositellaan koottavan seuraavista opintojaksoista:
J007305 Julkisuus ja tietosuoja viranomaistoiminnassa 5 op
J007306 Kunnallisoikeus 5 op
J007308 Virkamiesoikeus 5 op
J007109 Finanssihallinto-oikeus 5 op
J007309 Sosiaalioikeuden yleinen osa 5 op
Hallinto-oikeuden aineopintokokonaisuus (60 op) muodostuu siis yleishallinto-oikeus (6 op) opintojaksosta (ellei em. kurssi sisälly Yleiset oikeusjärjestysopinnot -kokonaisuuteen), kandidaatin tutkielmasta (10 op), oikeudellisen tiedon hankinnasta (0 op), kypsyysnäytteestä (0 op)
sekä muista vapaasti valittavista hallinto-oikeuden opintojaksoista siten, että aineopintojen
minimilaajuus (60 op) täyttyy. Kypsyysnäyte (J007009) on pakollinen pääaineopiskelijoille,
muut eivät voi sitä suorittaa. Aineopintokokonaisuuteen voidaan sisällyttää enintään 19 opintopistettä muita oikeustieteen opintoja.
Opintojaksot
Pakolliset aineopintojaksot (ei voi sisällyttää perusopintoihin)
J007349 Kandidaatin tutkielma 10 op
J007007 Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op
J007009 Kypsyysnäyte 0 op
Vapaavalintaiset opintojaksot (voi sisällyttää myös perusopintoihin)
J007304 Yleishallinto-oikeus 6 op
J007305 Julkisuus ja tietosuoja viranomaistoiminnassa 5 op
J007306 Kunnallisoikeus 5 op
J007308 Virkamiesoikeus 5 op
J007109 Finanssihallinto-oikeus 5 op
J007307 Tasa-arvo-oikeus 6 op
J007309 Sosiaalioikeuden yleinen osa 5 op
J007310 Sosiaalioikeus, sosiaali- ja terveydenhuolto 4 op
J007311 Sosiaalioikeus, toimeentuloturva 4 op
J007312 Koulutusoikeus 4 op
J007313 Kirkko-oikeus 6 op
J007314 Good Administration 4 ECTS
J007317 Eurooppalainen hallinto-oikeus 6 op
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J007316
J007415

Hallintomenettelyn ja hallinnon oikeussuojan harjoitukset 5 op
Hallintoprosessioikeus 5 op

Hallinto-oikeuden syventävät opinnot (60 op, J007303)
Advanced Studies in Administrative Law
Pääaineen syventävät opinnot kannattaa ajoittaa siten, että opiskelija suorittaa ennen pro
gradu tutkielman varsinaista laadintavaihetta tutkimusaiheensa kannalta keskeiset teoreettismetodiset opinnot. Pro gradun laadintaan on tämän jälkeen syytä varata yleensä noin puolen
vuoden mittainen täysipäiväinen työskentelyjakso. Opintojaksoa J007001 Henkilökohtainen
opintosuunnitelma 2 op ei voi sisällyttää syventäviin opintoihin
Pakolliset opintojaksot
J007803 Hallinto-oikeuden syventävä jakso 10 op
J007849 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op
Teoria- ja menetelmäopinnot, suoritettava väh. 10 op
J007810 Oikeusteoria I 5 op
J007811 Oikeusteoria II 8 op
J007812 Oikeudellinen argumentaatio 8 op
J008203 Oikeusfilosofia 8 op
J007813 Lainopin analyysiseminaari 5 op
J007814 Lainsäädäntötutkimuksen seminaari 5 op
J007820 Empiirisen oikeustutkimuksen seminaari 5 op
J007816 Oikeustieteen analyysi- ja metodiseminaari 5 op
J007818 Oikeustapauspiiri 5 op
J007819 Advanced Course of Client Counseling 4/8 op
Oikeustaloustiede
HTK-tutkintoon kuuluvat oikeustaloustieteen pääaineopinnot ovat laajuudeltaan vähintään 60
op. Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot voivat sisältyä myös muiden oppiaineiden aine- ja
muihin opintoihin. Tällöin on huomattava, että opintojakson suoritus voi sisältyä vain yhteen
oppiaineeseen tai aineopintosuoritukseen. Oikeustaloustieteen aineopintoihin ei voi sisällyttää
muita oikeustieteiden opintojaksoja, vaan aineopinnot muodostuvat alla kuvatulla tavalla.
J007097

Oikeustaloustieteen perusopinnot 30 op
Basic Studies in Law and Economics

Oikeustaloustieteen perusopinnot (30 op) muodostuvat seuraavista pakollisista opintojaksoista:
J124232 Yritysoikeuden perusteet 6 op
J124231 Oikeustaloustieteen perusteet 5 op
J124234 Sääntelyteorian perusteet 3 op
J124239 Yhtiö- ja rahoitusjuridiikan taloustieteen perusteet 5 op
J124238 Veroteorian perusteet 3 op
J124233 Kilpailuoikeuden perusteet 3 op
J124240 Oikeustaloustieteen tapausharjoitukset 5 op
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Jos opiskelija suorittaa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (50 op) -kokonaisuuden, sijoittuu yritysoikeuden perusteet (6 op) -opintojakso em. kokonaisuuteen. Tällöin opiskelija täydentää oikeustaloustieteen perusopintokokonaisuuden vapaavalintaisilla oikeustaloustieteen aineopintojaksoilla (väh. 6 op) vähintään 30 opintopisteen laajuiseksi. Kandidaatin tutkielma (10 op) ei
kuitenkaan voi sisältyä perusopintoihin.
J007099

Oikeustaloustieteen aineopinnot 60 op
Subject Studies in Law and Economics

Oikeustaloustieteen aineopinnot (60 op) muodostuvat oikeustaloustieteen perusopinnoista (30
op), valinnaisista aineopintojaksoista sekä kandidaatin tutkielmasta (yht. 30 op). Aineopintojaksot voi koota vapaasti oikeustaloustieteen aineopintojaksoista. Kandidaatin tutkielma
(J124221) ja oikeudellisen tiedon hankinta (J007007) ovat pakollisia opintojaksoja. Kypsyysnäyte (J124222) on pakollinen pääaineopiskelijoille, muut eivät voi sitä suorittaa.
Pakolliset opintojaksot:
J124221 Kandidaatin tutkielma ja seminaari, oikeustaloustiede 10 op
J124222 Kypsyysnäyte 0 op
J007007 Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op
Vapaavalintaiset opintojaksot:
J007520 Julkiset hankinnat 4 op
J124230 Kilpailuoikeudellisia erityiskysymyksiä 5 op
J124235 Immateriaalioikeuksien taloustieteen perusteet 5 op
J124237 Johdatus rikostaloustieteeseen 5 op
J007509 Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus 5 op
J124224 Muu oikeustaloustieteen aineopintojen erikoistumiskurssi 2-8 op
J007808

Oikeustaloustieteen syventävät opinnot 60 op
Advanced Studies in Law and Economics

Pakolliset opintojaksot:
J125206 Advanced Course in Law and Economics 6 op
J125231 Pro gradu -tutkielma, oikeustaloustiede 30 op
J125229 Research Seminar in Law and Economics 10 op
J125208 Other Specialized Course 4 op
Teoria- ja menetelmäopinnot, suoritettava väh. 10 op:
J007810 Oikeusteoria I 5 op
J007811 Oikeusteoria II 8 op
J007812 Oikeudellinen argumentaatio 8 op
J008203 Oikeusfilosofia 8 op
J007813 Lainopin analyysiseminaari 5 op
J007814 Lainsäädäntötutkimuksen seminaari 5 op
J007820 Empiirisen oikeustutkimuksen seminaari 5 op
J007816 Oikeustieteen analyysi- ja metodiseminaari 5 op
J007818 Oikeustapauspiiri 5 op
J007819 Advanced Course of Client Counseling 4/8 op

96 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rikos- ja prosessioikeus
Ensimmäisellä opintojaksolla (rikos- ja prosessioikeuden perusteet) annetaan jokseenkin
kattava yleiskuva rikosoikeuden, rikosprosessin, siviiliprosessin ja insolvenssioikeuden perusteista. Peruskurssia seuraavat jaksot rakennetaan peruskurssilla opitun pohjalle.
Rikos- ja prosessioikeuden 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
seuraavasta:
Rikosoikeus. Edellytyksenä olevat opintojaksot: Rikos- ja prosessioikeuden perusteet, rikosprosessioikeus ja rikosoikeuden seuraamusjärjestelmä.
Konkurssi- ja ulosotto-oikeuden erityiskysymyksiä. Edellytyksenä olevat opintojaksot:
Insolvenssioikeuden perusteet ja rikosoikeus (rikos- ja prosessioikeuden perusteet, rikosprosessioikeus ja rikosoikeuden seuraamusjärjestelmä).
Esitutkinnasta tuomioon. Edellytyksenä olevat opintojaksot: Rikosoikeus (rikos- ja prosessioikeuden perusteet, rikosprosessioikeus ja rikosoikeuden seuraamusjärjestelmä).
Sivuaineet
Soveltuvia sivuaineita rikos- ja prosessioikeuden opiskelijoille ovat esimerkiksi hallinto-oikeus,
valtiosääntöoikeus, siviilioikeus, sosiologia sekä tilastotiede. Rikos- ja prosessioikeuden rinnalla – esimerkiksi HTM-tutkinnon vapaavalintaisena sivuaineena – on mahdollista suorittaa
myös laaja oikeuspsykologian perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuus. Oikeustieteiden
opiskelijan on suoritettava ennen oikeuspsykologian perusteet -opintokokonaisuuden aloittamista terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (5 op) psykologian oppiaineen
tarjonnasta. Psykologian perusopinnot on hyvä tutkinnon vapaavalintainen sivuaine.

J007401

Rikos- ja prosessioikeuden perusopinnot 25 op
Basic Studies in Criminal Law and Judicial Procedure

Rikos- ja prosessioikeuden perusopinnot (25 op) muodostuvat seuraavista pakollisista opintojaksoista:
J007404 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
J007405 Rikosprosessioikeus 5 op
J007406 Siviiliprosessioikeus ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu 5 op
J007407 Rikosoikeuden seuraamusjärjestelmä 5 op
J007408 Rikosoikeus 5 op
Jos opiskelija suorittaa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (50 op) -kokonaisuuden, sijoittuu rikosja prosessioikeuden perusteet (5 op) -opintojakso em. kokonaisuuteen. Tällöin opiskelija
täydentää rikos- ja prosessioikeuden perusopintokokonaisuuden Basic Concepts of Criminal
Law (5 op) tai Insolvenssioikeus (6 op) opintojaksolla vähintään 25 opintopisteen laajuiseksi.
Määräystä rikos- ja prosessioikeuden perusopintoihin kuuluvien opintojaksojen pakollisuudesta sovelletaan kaikkiin 1.8.2009 jälkeen arvosteltaviin perusopintokokonaisuuksiin ja myönnettäviin erillistodistuksiin.
Opinto-opas 2010–2011
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J007402

Rikos- ja prosessioikeuden aineopinnot 35 op
Subject Studies in Criminal Law and Judicial Procedure
(yhdessä perusopintojen kanssa 60 op)

Aineopintojaksot ovat laajoja, ja ennen niiden aloittamista on syytä suorittaa perusopintoihin
kuuluvat opintojaksot. Myös aineopinnoissa on suositeltavaa noudattaa tiettyä järjestystä.
Opintojakso Insolvenssioikeuden perusteet on syytä suorittaa ennen konkurssi- ja ulosottooikeuden erityiskysymyksiä koskevaa opintojaksoa.
Rikos- ja prosessioikeuden aineopinnot (60 op) muodostuvat rikos- ja prosessioikeuden perusopinnoista (25 op), valinnaisista aineopintojaksoista sekä kandidaatin tutkielmasta (10 op).
Aineopintojaksot voi koota vapaasti rikos- ja prosessioikeuden aineopintojaksoista. Aineopintokokonaisuuteen voidaan sisällyttää enintään 19 opintopistettä muita oikeustieteiden opintoja.
Kandidaatin tutkielma (J007249) ja oikeudellisen tiedon hankinta (J007007) ovat pakollisia
opintojaksoja. Kypsyysnäyte (J007009) on pakollinen pääaineopiskelijoille, muut eivät voi sitä
suorittaa.
Pakolliset opintojaksot:
J007449 Kandidaatin tutkielma 10 op
J007007 Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op
J007009 Kypsyysnäyte 0 op
Vapaavalintaiset opintojaksot, suoritettava väh. 25 op:
J007413 Insolvenssioikeus 6 op
J007409 Konkurssi- ja ulosotto-oikeuden erityiskysymyksiä 10 op
J007410 Esitutkinnasta tuomioon 10 op
J007411 Kriminaalipolitiikka ja kriminologia 8 op
J007415 Hallintoprosessioikeus 5 op
J007414 Basic Concepts of Criminal Law 5 op
J124237 Johdatus rikostaloustieteeseen 5 op

J007403

Rikos- ja prosessioikeuden syventävät opinnot 60 op
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 teoreettismetodiset opinnot. Pro gradun laadintaan on tämän jälkeen syytä varata yleensä noin puolen
vuoden mittainen täysipäiväinen työskentelyjakso. Opintojaksoa J007001 Henkilökohtainen
opintosuunnitelma 2 op ei voi sisällyttää syventäviin opintoihin.
Pakolliset opintojaksot
J007804 Rikos- ja prosessioikeuden syventävä jakso 10 op
J007849 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op
Teoria- ja menetelmäopinnot, suoritettava väh. 10 op
J007810 Oikeusteoria I 5 op
J007811 Oikeusteoria II 8 op
J007812 Oikeudellinen argumentaatio 8 op
J008203 Oikeusfilosofia 8 op
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J007813
J007814
J007820
J007816
J007818
J007819

Lainopin analyysiseminaari 5 op
Lainsäädäntötutkimuksen seminaari 5 op
Empiirisen oikeustutkimuksen seminaari 5 op
Oikeustieteen analyysi- ja metodiseminaari 5 op
Oikeustapauspiiri 5 op
Advanced Course of Client Counseling 4/8 op

Siviilioikeus
Siviilioikeuden opintojaksojen kirjo on laaja. Opiskelija saa muodostaa perus- ja aineopintokokonaisuudet hyvin vapaasti tästä opintojaksotarjonnasta omien intressiensä mukaisesti. Yksittäisten opintojaksojen yhteydessä on mainittu suositeltavista edeltävistä opinnoista (ks. opintojaksokuvaus WebOodissa).
Siviilioikeuden perus- (25 op, J007501) ja aineopinnot (35 op, J007502)
Basic and Subject Studies in Civil Law
Siviilioikeuden perusopintoihin (väh. 25 op) on sisällytettävä opintojaksot yritysoikeuden perusteet (6 op) ja johdatus yksityisoikeuteen (3 op). Muutoin siviilioikeuden perusopinnot suositellaan koottavan seuraavista opintojaksoista:
J007505
J007710
J007510
J007512
J007514

Sopimusoikeus 5 op
Kiinteistöoikeus 6 op
Perhe- ja perintöoikeus 5 op
Työoikeus 5 op
Yhtiöoikeus 5 op

Jos opiskelija suorittaa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (50 op) -kokonaisuuden, sijoittuvat
yritysoikeuden perusteet (6 op) ja johdatus yksityisoikeuteen (3 op) em. kokonaisuuteen.
Tällöin opiskelija voi koota perusopinnot (25 op) edellä mainituista opintojaksoista (suositus)
tai valita vapaasti opintojaksot siviilioikeuden opintojaksoista. Kandidaatin tutkielma (10 op) ei
voi sisältyä perusopintoihin.
Siviilioikeuden aineopintokokonaisuus (60 op yhdessä perusopintojen kanssa) muodostuu
perusopinnoista (25 op), kandidaatin tutkielmasta (10 op), oikeudellisen tiedon hankinnasta (0
op), kypsyysnäytteestä (0 op) sekä muista vapaasti valittavista siviilioikeuden opintojaksoista
siten, että aineopintojen minimilaajuus (60 op) täyttyy. Aineopintokokonaisuuteen (60 op) voi
sisällyttää enintään 19 opintopisteen verran muita oikeustieteiden opintoja. Kandidaatin tutkielma (J007249) ja oikeudellisen tiedon hankinta (J007007) ovat pakollisia opintojaksoja.
Kypsyysnäyte (J007009) on pakollinen pääaineopiskelijoille, muut eivät voi sitä suorittaa.
Pakolliset opintojaksot, ei voi sisällyttää perusopintoihin:
J007549 Kandidaatin tutkielma 10 op
J007007 Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op
J007009 Kypsyysnäyte 0 op
Vapaavalintaiset opintojaksot:
J007504 Johdatus yksityisoikeuteen 3 op
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J124232
J007505
J007506
J007710
J007529
J007507
J007518
J007508
J007509
J007510
J007511
J007512
J007513
J007514
J007515
J007519
J007520
J007516
J007517
J007406
J007413
J007530

Yritysoikeuden perusteet 6 op
Sopimusoikeus 5 op
Sopimusoikeuden käytännön kurssi 6 op
Kiinteistöoikeus 6 op
International Organizations and Liberalization of Trade 5 op
Legal Problems in International Trade 6 op
Markkinointi- ja kuluttajansuojaoikeus 5 op
Introduction to Russian Law 5 ECTS
Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus 5 op
Perhe- ja perintöoikeus 5 op
Luotto- ja vakuusoikeus 5 op
Työoikeus 5 op
Työoikeuden jatkokurssi 7 op
Yhtiöoikeus 5 op
Osakeyhtiölain erityiskysymyksiä 5 op
Yhdistysoikeus 5 op
Julkiset hankinnat 4 op
Intellectual Property Rights and International Trade 6 ECTS
Tilintarkastus- ja kirjanpito-oikeus 6 op
Siviiliprosessioikeus ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu 5 op
Insolvenssioikeus 6 op
Client Counseling 5 op

J007503

Siviilioikeuden syventävät opinnot 60 op
Advanced Studies in Civil Law

Pääaineen syventävät opinnot kannattaa ajoittaa siten, että opiskelija suorittaa ennen pro
gradu tutkielman varsinaista laadintavaihetta tutkimusaiheensa kannalta keskeiset teoreettismetodiset opinnot. Pro gradun laadintaan on tämän jälkeen syytä varata yleensä noin puolen
vuoden mittainen täysipäiväinen työskentelyjakso. Opintojaksoa J007001 Henkilökohtainen
opintosuunnitelma 2 op ei voi sisällyttää syventäviin opintoihin.
Pakolliset opintojaksot
J007805 Siviilioikeuden syventävä jakso 10 op
J007849 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op
Teoria- ja menetelmäopinnot, suoritettava väh. 10 op
J007810 Oikeusteoria I 5 op
J007811 Oikeusteoria II 8 op
J007812 Oikeudellinen argumentaatio 8 op
J008203 Oikeusfilosofia 8 op
J007813 Lainopin analyysiseminaari 5 op
J007814 Lainsäädäntötutkimuksen seminaari 5 op
J007820 Empiirisen oikeustutkimuksen seminaari 5 op
J007816 Oikeustieteen analyysi- ja metodiseminaari 5 op
J007818 Oikeustapauspiiri 5 op
J007819 Advanced Course of Client Counseling 4/8 op
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Valtiosääntöoikeus
Valtiosääntöoikeuden opintojaksot kannattaa suorittaa opinto-oppaan esittämässä järjestyksessä, koska jaksojen sisältö on suunniteltu siten, että seuraava jakso rakentuu edellisissä
jaksoissa opitun varaan. Opintopolun suunnittelu edesauttaa oppiaineen sisältöaineksen
hallintaa.
Sivuaineet
Valtiosääntöoikeuden pääaineopiskelijat valitsevat sivuaineensa sen mukaan, millaista tieteellistä tai ammatillista orientaatiota he tutkintoonsa (HOPS) rakentavat.
J007601

Valtiosääntöoikeuden perusopinnot 25 op
Basic Studies in Constitutional Law

Valtiosääntöoikeuden perusopinnot (25 op) muodostuvat seuraavista pakollisista opintojaksoista:
J007604 Valtiosääntöoikeus 6 op
J007614 Perus- ja ihmisoikeudet 6 op
J007610 Public International Law 6 op tai J007615 Valtiosääntöistyvä Eurooppa 6 op
J007616 Perustuslainmukaisuudenvalvonta 7 op
Jos opiskelija suorittaa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (50 op) -kokonaisuuden, sijoittuu valtiosääntöoikeus (6 op) -opintojakso em. kokonaisuuteen. Tällöin opiskelija täydentää valtiosääntöoikeuden perusopintokokonaisuuden 25 op:een laajuiseksi suorittamalla vapaavalintaisista
opintojaksoista (Public International Law ja valtiosääntöistyvä Eurooppa) molemmat.
Määräystä valtiosääntöoikeuden perusopintoihin kuuluvien opintojaksojen pakollisuudesta
sovelletaan kaikkiin 1.8.2009 jälkeen arvosteltaviin perusopintokokonaisuuksiin ja myönnettäviin erillistodistuksiin.
J007602

Valtiosääntöoikeuden aineopinnot 35 op
Subject Studies in Constitutional Law (yhdessä perusopintojen kanssa 60 op)

Valtiosääntöoikeuden aineopinnot (60 op) muodostuvat valtiosääntöoikeuden perusopinnoista
(25 op) ja aineopintojaksoista (35 op). Aineopintojaksot kootaan valtiosääntöoikeuden aineopintojaksoista siten, että opiskelija suorittaa opintojaksoista Valtiosääntöhistoria (6 op), Valtiosääntövertailu (6 op) ja Valtiosääntöteoria (6 op) vain yhden. Lisäksi opiskelija suorittaa
opintojaksot Lainvalmistelu (9 op), Laillisuusvalvonta (10 op), Kandidaatin tutkielma (10 op),
oikeudellisen tiedon hankinta (0 op) ja kypsyysnäyte (0 op). Aineopintokokonaisuuteen voidaan sisällyttää enintään 19 opintopistettä muita oikeustieteiden opintoja. Kypsyysnäyte
(J007009) on pakollinen pääaineopiskelijoille, muut eivät voi sitä suorittaa.
Pakollisuus; valitse yksi seuraavista opintojaksoista:
J007606 Valtiosääntöhistoria 6 op
J007608 Valtiosääntövertailu 6 op
J007609 Valtiosääntöteoria 6 op
Pakolliset opintojaksot:
J007617 Lainvalmistelu 9 op
Opinto-opas 2010–2011

101

J007618 Laillisuusvalvonta 10 op
J007649 Kandidaatin tutkielma 10 op
J007007 Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op
J007009 Kypsyysnäyte 0 op
Vapaavalintaiset opintojaksot:
J007205 Public EU Law 5 ECTS
J007603

Valtiosääntöoikeuden syventävät opinnot 60 op
Advanced Studies in Constitutional Law

Pääaineen syventävät opinnot kannattaa ajoittaa siten, että opiskelija suorittaa ennen pro
gradu tutkielman varsinaista laadintavaihetta tutkimusaiheensa kannalta keskeiset teoreettismetodiset opinnot. Pro gradun laadintaan on tämän jälkeen syytä varata yleensä noin puolen
vuoden mittainen täysipäiväinen työskentelyjakso. Opintojaksoa J007001 Henkilökohtainen
opintosuunnitelma 2 op ei voi sisällyttää syventäviin opintoihin.
Pakolliset opintojaksot
J007806 Valtiosääntöoikeuden syventävä jakso 10 op
J007849 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op
Teoria- ja menetelmäopinnot, suoritettava väh. 10 op
J007810 Oikeusteoria I 5 op
J007811 Oikeusteoria II 8 op
J007812 Oikeudellinen argumentaatio 8 op
J008203 Oikeusfilosofia 8 op
J007813 Lainopin analyysiseminaari 5 op
J007814 Lainsäädäntötutkimuksen seminaari 5 op
J007820 Empiirisen oikeustutkimuksen seminaari 5 op
J007816 Oikeustieteen analyysi- ja metodiseminaari 5 op
J007818 Oikeustapauspiiri 5 op
J007819 Advanced Course of Client Counseling 4/8 op

Ympäristöoikeus
Ympäristöoikeudessa kirjallisuutta voidaan tenttimisen sijasta suorittaa myös aihepiiristä
tehtävillä korvaavilla esseillä. Esseesuoritus voi olla osasuorituksena kaikissa ympäristöoikeuden opintojaksoissa lukuun ottamatta opintojaksoja Ympäristöoikeuden perusteet ja Ympäristövaikutusten arviointi sekä seminaarimuotoisia opintojaksoja. Esseesuoritukset ovat erittäin
suositeltavia ja soveltuvat hyvin ympäristöoikeuden opiskeluun. Suositeltavaa olisi, että ennen
kandidaatintutkielman laatimista olisi tehty vähintään 2–3 esseetä tai muuta kirjallista opintojen
osasuoritusta (esim. oppimispäiväkirjaa). Esseesuorituksesta on sovittava aina erikseen tentaattorin kanssa. Ympäristöoikeuden esseitä ja oppimispäiväkirjoja koskeva ohje on oikeustieteiden www-sivuilla.
Luentojen ja muiden opintojakson osasuoritusten (esim. esseiden) osalta ympäristöoikeudessa noudatetaan seuraavaa käytäntöä:
hyväksytyistä luennoista annetaan esim. oppimispäiväkirja hyväksyttäessä 5–10 p., jotka
otetaan huomioon opintojakson hyväksymistä ja kokonaisarvosanaa määritettäessä
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vastaavasti opintojakson osasuoritukseksi hyväksytystä esseestä saa 5–10 hyvityspistettä,
jotka otetaan huomioon opintojakson hyväksymistä ja kokonaisarvosanaa määritettäessä
hyväksyttävästi suoritetut luennot tms. vapauttavat vastaamasta yhteen tehtävään kirjallisuustentissä (opiskelija voi halutessaan vastata myös kaikkiin kysymyksiin; arvosana ratkaistaan
tällöin opiskelijalle edullisemman vaihtoehdon mukaan) opiskelija ilmoittaa tenttiin ilmoittautuessaan tai viimeistään tenttivastauksessaan, milloin hän on suorittanut luennot tms. ja kuka
suorituksen on hyväksynyt sekä kuinka monta pistettä hän on suorituksesta saanut.
Ympäristöoikeuden pääaineopiskelijoiden suositellaan suorittavan Itä-Suomen yliopiston
monitieteisiä ympäristöopintoja ainakin perusopintojen (25 op) laajuisesti. Lisäksi erityisesti
hallinto-oikeus ja ympäristöpolitiikka ovat suositeltavia sivuaineita ympäristöoikeuden opiskelijoille.
J007701

Ympäristöoikeuden perusopinnot 25 op
Basic Studies in Environmental Law

Ympäristöoikeuden perusopinnot (25 op) muodostuvat seuraavista pakollisista opintojaksoista:
J007704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
J007707 Luonnonsuojelu- ja luonnonvaraoikeus 5 op
J007706 Ympäristönsuojeluoikeus 5 op
J007708 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 5 op
J007705 Ympäristöoikeuden yleiset opit 5 op
Perusopinnot suositellaan suorittamaan em. järjestyksessä ja ennen aineopintoihin sisältyvien
opintojaksojen suorittamista.
Määräystä ympäristöoikeuden perusopintoihin kuuluvien opintojaksojen pakollisuudesta sovelletaan kaikkiin 1.8.2009 jälkeen arvosteltaviin perusopintokokonaisuuksiin ja myönnettäviin
erillistodistuksiin.
J007702

Ympäristöoikeuden aineopinnot 35 op
Subject Studies in Environmental Law (yhdessä perusopintojen kanssa 60 op)

Ympäristöoikeuden aineopinnot (60 op) muodostuvat ympäristöoikeuden perusopinnoista (25
op), valinnaisista aineopintojaksoista, kandidaatin tutkielmasta (10 op), oikeudellisen tiedon
hankinnasta (0 op) ja kypsyysnäytteestä (0 op). Kypsyysnäyte (J007009) on pakollinen pääaineopiskelijoille, muut eivät voi sitä suorittaa. Aineopintojaksot voi koota vapaasti ympäristöoikeuden aineopintojaksoista. Aineopintokokonaisuuteen voidaan sisällyttää enintään 19
opintopistettä muita oikeustieteiden opintoja.
Jos opintoihin ei muutoin sisälly muita oikeustieteiden opintoja, ympäristöoikeuden 60 op:n
sivuainesuoritukseen suositellaan sisällyttämään Yleishallinto-oikeus (6 op) ja Rikos- ja prosessioikeuden perusteet (5 op).
Pakolliset opintojaksot:
J007749 Kandidaatin tutkielma 10 op
J007007 Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op
J007009 Kypsyysnäyte 0 op
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Vapaavalintaiset opintojaksot:
J007709 Metsäoikeus 6 op
J007710 Kiinteistöoikeus 6 op
J007711 Ympäristövastuu 4 op
J007712 Ympäristöpolitiikan ohjauskeinot 4 op
J007722 Vesioikeus 5 op
J007714 EU-ympäristöoikeus 4 op
J007715 Introduction to European and Finnish Environmental Law 3 ECTS
J007716 International Environmental Law 5 ECTS
J007717 Seminar on International and European Environmental Law 5 ECTS
J007718 Ympäristöoikeuden oikeustapausharjoitukset 5 op
J007723 Ympäristövaikutusten arviointi 5 op
J007524 Ympäristö- ja luonnonvarapolitiikka ja -oikeus Venäjällä 6 op
J007721 Kemikaalilainsäädäntö ja -hallinto 3 op

J007703

Ympäristöoikeuden syventävät opinnot 60 op
Advanced Studies in Environmental Law

Pääaineen syventävät opinnot kannattaa ajoittaa siten, että opiskelija suorittaa ennen pro
gradu tutkielman varsinaista laadintavaihetta tutkimusaiheensa kannalta keskeiset teoreettismetodiset opinnot. Pro gradun laadintaan on tämän jälkeen syytä varata yleensä noin puolen
vuoden mittainen täysipäiväinen työskentelyjakso. Opintojaksoa J007001 Henkilökohtainen
opintosuunnitelma 2 op ei voi sisällyttää syventäviin opintoihin.
Pakolliset opintojaksot
J007807 Ympäristöoikeuden syventävä jakso 10 op
J007849 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op
Teoria- ja menetelmäopinnot, suoritettava väh. 10 op
J007810 Oikeusteoria I 5 op
J007811 Oikeusteoria II 8 op
J007812 Oikeudellinen argumentaatio 8 op
J008203 Oikeusfilosofia 8 op
J007813 Lainopin analyysiseminaari 5 op
J007814 Lainsäädäntötutkimuksen seminaari 5 op
J007820 Empiirisen oikeustutkimuksen seminaari 5 op
J007816 Oikeustieteen analyysi- ja metodiseminaari 5 op
J007818 Oikeustapauspiiri 5 op
J007819 Advanced Course of Client Counseling 4/8 op
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6.3.2.2 Eurooppaoikeus ja integraatiohallinto (HTK ja HTM)
Eurooppaoikeus ja integraatiohallinto on eurooppaoikeudellisiin lakiasiantuntijatehtäviin pätevöittävä ja käytännön valmiuksia antava monitieteinen pääaine. Suomen laajimman eurooppaoikeuden opetuksen lisäksi koulutus sisältää muita oikeustieteiden opintoja sekä opintoja
englannin, ranskan tai saksan kielessä.
HTK-tutkinto (180 op)
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet
1) lakiasiantuntijatehtäviin, jossa edellytetään Euroopan unionin tuntemusta ja kielitaitoa;
2) eurooppaoikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen;
3) eurooppalaisen ja kansallisen oikeudellisen informaation hankintaan ja hallintaan;
4) oikeudelliseen ja muuhun viestintään.
HTK-tutkinnon rakenne (180 op)
Viestintä- ja aloitusopinnot 20 op
Yleiset oikeusjärjestysopinnot 50 op koostuvat seuraavista moduuleista:
(Tarkemmat opintojaksot jäljempänä)
Oikeusajattelun perusteet 14 op
Yksityisoikeuden opinnot 9 op
Julkisoikeuden opinnot 22 op
Rikos- ja prosessioikeuden opinnot 5 op
Eurooppaoikeuden perus- ja aineopinnot
60 op
(saa sisältää 19 op muita oikeustieteen
opintoja)

Perusopinnot 25 op
jossakin oikeustieteen oppiaineessa

Valinnaisen kielen
perusopinnot 25
op (saksa, ranska
tai englanti)

Eurooppaoikeus ja integraatiohallinto -pääaineen ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille suositellaan opintojen suorittamista seuraavassa järjestyksessä:
Syksy
Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin 1 op
Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op
English Academic Reading and Study Skills for Students of Law 4 op
Valtiosääntöoikeus 6 op
Yleishallinto-oikeus 6 op
Finanssioikeuden perusteet 5 op
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
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Kevät
Yritysoikeuden perusteet 6 op
Johdatus yksityisoikeuteen 3 op
Oikeus historiallisessa ja vertailevassa kontekstissa 4 op
Näkökulmia oikeuteen ja oikeustieteeseen 5 op
Oikeudellinen ratkaisutoiminta 5 op
Toisena lukuvuotena opiskelija jatkaa opintoja pääaineessa ja sivuaineissa sekä laatii HOPSin
kandidaatin tutkinnon opinnoista. Oppiaineet järjestävät syyslukukauden alkupuolella esittelytilaisuuksia, joissa opiskelijoita ohjataan pääaineen opintojen suorittamiseen sekä sivuainevalinnoissa.
Viestintä- ja aloitusopinnot
Viestintä- ja aloitusopinnot ovat pakollisia kaikille HTK-tutkintoa suorittaville. Opinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista:
1131000 Johdatus akateemisiin opintoihin (1. vuosi)
1 op
1131001 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu
1 op
J007002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin (1. vuosi)
2 op
8011851 Kirjoitusviestintää oikeustieteiden opiskelijoille
2 op
8011875 Puheviestintää oikeustieteiden opiskelijoille
2 op
8012851 Ruotsia oikeustieteiden opiskelijoille
4 op
Englannin opinnot (voidaan korvata mm. saksan tai ranskan opinnoilla)
8013851 English Academic Reading and Study Skills for Students of Law
4 op
8013852 Advanced Course in English Academic and Professional
Communication for Students of Law
4 op
TAI muita vieraan kielen opintoja kielikeskuksen tarjonnasta 6-8 op (englannin kielestä täytyy
olla 8 op, muusta kielestä tarjonnan mukaan 6-8 op). Jos opiskelija suorittaa vierasta kieltä
vain 6 op, täytyy puuttuva 2 op suorittaa vapaavalintaisilla opinnoilla pää- tai sivuaineen opinnoissa.
Johdatus akateemisiin opintoihin on ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarkoitettu opintojakso
(pakollinen), jolla uusia opiskelijoita perehdytetään yliopisto-opiskeluun. Henkilökohtainen
opintojen suunnittelu -opintojakso suoritetaan toisen vuoden syksyllä laatimalla henkilökohtainen opintosuunnitelma kandidaatin tutkinnon opinnoista.
Johdatus oikeudellisiin opintoihin -opintojaksolla opiskelijat perehdytetään oikeustieteen opiskeluun ja oikeudellisen tiedon hankintaan. Opintojakso on pakollinen HTK-tutkintoa suorittaville.
Kieli- ja viestintäopintojen (yht. 16 op) on tarkoituksenmukaisinta suorittaa kielikeskuksen
antamien suositusten 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. Kieli- ja viestintäopintojen järjestämisestä
vastaa Itä-Suomen yliopiston kielikeskus. Kielikeskuksen www-sivuilla on tietoa kielikursseista,
opintojaksojen suorittamisesta sekä ilmoittautumiskäytänteistä (www.uef.fi/kielikeskus).
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Yleiset oikeusjärjestysopinnot
Opinnot koostuvat neljästä eri moduulista, joita ovat Oikeusajattelun perusteet (14 op), Yksityisoikeuden opinnot (9 op), Julkisoikeuden opinnot (22 op) sekä Rikos- ja prosessioikeuden
opinnot (5 op). Opintojaksojen kuvaukset ja opetuksen aikataulut löytyvät WebOodista. Yleisiin
oikeusjärjestysopintoihin kuuluu opintoja, jotka voivat olla pakollisia pääaineen tai sivuaineen
opinnoissa. Tällöin opintojaksoja ei voida lukea pää- tai sivuaineen opinnoiksi. Yleiset oikeusjärjestysopinnot 50 op kirjataan tutkintotodistukseen omana sivuaineena. Opiskelijoilla, jotka
ovat suorittaneet osan yleisistä oikeusjärjestysopinnoista vanhojen (=ennen 1.8.2005) laajuuksien mukaisina, tulee yleisten oikeusjärjestysopintojen laajuus olla vähintään 45 opintopistettä.
Oikeusajattelun perusteet 14 op
J007003 Oikeus historiallisessa ja vertailevassa kontekstissa 4 op
J007004 Näkökulmia oikeuteen ja oikeustieteeseen 5 op
J007005 Oikeudellinen ratkaisutoiminta 5 op
Yksityisoikeuden opinnot 9 op
J124232 Yritysoikeuden perusteet 6 op
J007504 Johdatus yksityisoikeuteen 3 op
Julkisoikeuden opinnot 22 op
J007604 Valtiosääntöoikeus 6 op
J007304 Yleishallinto-oikeus 6 op
J007104 Finanssioikeuden perusteet 5 op
J007204 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
Rikos- ja prosessioikeuden opinnot 5 op
J007404 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
Pääaineopinnot 60 op ja sivuaineopinnot
Pääaineopinnot (perus- ja aineopinnot, 60 op) suoritetaan eurooppaoikeudessa. Pääaineen
aineopintoihin voi sisällyttää enintään 19 opintopistettä muita oikeustieteen opintoja. Pääaineen opintojen pakollisuudesta ja suoritusjärjestyksestä annetaan tarkempia määräyksiä
oppiaineiden yhteydessä.
Eurooppaoikeus ja integraatiohallinto -pääaineen opiskelijan on kandidaatin tutkintoon suoritettava vähintään kaksi sivuainetta. Jostakin oikeustieteen oppiaineesta on suoritettava vähintään perusopinnot (25 op). Empiirisen oikeustutkimuksen perusopintokokonaisuus, oikeuspsykologia, lainsäädäntötutkimus tai opetushallinto eivät rinnastu oikeustieteiden oppiaineen
perusopintosuoritukseksi. Lisäksi opiskelijan on suoritettava perusopinnot (25 op) englannin,
saksan tai ranskan kielessä.
HTM-tutkinto (120 op)
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet:
1) julkishallinnon, yritysten ja yhteisöjen vaativiin kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin ja tällaisten tehtävien vaatimien tietojen ja taitojen hankkimiseen;
2) vahvaa ja monipuolista kielitaitoa vaativiin erityistehtäviin;
3) tuottaa hyvin perusteltuja ratkaisuja monikerroksisiin oikeudellisiin ongelmiin;
4) eurooppalaisen ja kansallisen oikeudellisen sekä muun informaation hankintaan ja hallintaan sekä uuden tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen;
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5) oikeudelliseen ja muuhun viestintään:
6) tieteelliseen ajatteluun ja oikeustieteen menetelmien käyttöön sekä
7) tieteelliseen jatkokoulutukseen sekä ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen.

HTM-tutkinnon rakenne (120 op)
Eurooppaoikeuden syventävät
opinnot 60 op
Eurooppaoikeuden
syventävä jakso 10 op
Teoria- ja menetelmäopinnot 10 op
Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op

Valinnaiset opinnot 60 op
Sisältää opintojakson Henkilökohtainen
opintosuunnitelma 2 op
(J007001, pakollinen)

Pääaineen syventävät opinnot 60 op
Pääaineen syventävät opinnot muodostuvat teoreettisista ja metodologisista opinnoista, joiden
tarkoituksena on ohjata tieteelliseen työskentelyyn, oikeudelliseen ongelmanratkaisuun ja
oman oppiaineen tradition hallintaan.
Hallintotieteiden maisterin tutkinnossa pakollisia syventäviä opintoja ovat:
•
pääaineen syventävä jakso (10 op, pakollinen)
•
pro gradu-tutkielma (40 op, pakollinen)
•
teoria- ja menetelmäopinnot (10 op); useita vaihtoehtoisia jaksoja.
•
Katso tarkemmat määräykset Eurooppaoikeuden yhteydestä.
Valinnaiset opinnot 60 op
Kaikkiin HTM-tutkintojen valinnaisiin opintoihin kuuluu pakollisena opintojaksona Henkilökohtainen opintosuunnitelma (J007001, 2 op). Tämän opintojakson tarkoituksena on tukea opiskelijaa maisteriopintojen suunnittelussa ja erilaisten vaihtoehtojen pohdiskelussa.
Valinnaisten opintojen koostumus – ja pääaineen opintojen laajuudesta riippuen myös laajuus
– on opiskelijan vapaasti päätettävissä. Opiskelija voi laajentaa kandidaatin tutkintoon 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 ammattiorientaation mukaan taikka tukemaan
tieteellisten jatko-opintojen aloittamista.
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6.3.2.3 Kriminaalipolitiikka ja rikollisuuden tutkimus (HTK ja HTM)
Perusteellisen rikos- ja prosessioikeuden opetuksen lisäksi koulutus sisältää empiiristä oikeustutkimusta, kriminologiaa, kriminaalipolitiikkaa, muita oikeustieteiden opintoja sekä opintoja
psykologiassa, oikeuspsykologiassa, sosiologiassa, yhteiskuntapolitiikassa tai kansantaloustieteessä.
HTK-tutkinto (180 op)
Koulutus antaa:
1) valmiudet tiettyihin tehtäviin rikosseuraamusalalla ja hallinnossa;
2) työelämässä oleville hyödyllistä ja syventävää tietoa omaan työhön liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä;
3) perusteellisen käsityksen rikollisuuden syistä ja reaktioista rikollisuuteen.
HTK-tutkinnon rakenne (180 op)
Viestintä- ja aloitusopinnot 20 op
Yleiset oikeusjärjestysopinnot 50 op koostuvat seuraavista moduuleista:
(Tarkemmat opintojaksot jäljempänä)
Oikeusajattelun perusteet 14 op
Yksityisoikeuden opinnot 9 op
Julkisoikeuden opinnot 22 op
Rikos- ja prosessioikeuden opinnot 5 op
Rikos- ja prosessioikeuden perus- ja
aineopinnot 60 op
(saa sisältää 19 op
muita oikeustieteen opintoja)

Psykologian
perusopinnot
25 op

Empiirisen oikeustutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Kriminaalipolitiikka ja rikollisuuden tutkimus -pääaineen ensimmäisen lukuvuoden
opiskelijoille suositellaan opintojen suorittamista seuraavassa järjestyksessä:
Syksy
Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin 1 op
Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op
English Academic Reading and Study Skills for Students of Law 4 op
Valtiosääntöoikeus 6 op
Yleishallinto-oikeus 6 op
Finanssioikeuden perusteet 5 op
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
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Kevät
Yritysoikeuden perusteet 6 op
Johdatus yksityisoikeuteen 3 op
Oikeus historiallisessa ja vertailevassa kontekstissa 4 op
Näkökulmia oikeuteen ja oikeustieteeseen 5 op
Oikeudellinen ratkaisutoiminta 5 op
Toisena lukuvuotena opiskelija jatkaa opintoja pääaineessa ja sivuaineissa sekä laatii HOPSin
kandidaatin tutkinnon opinnoista. Oppiaineet järjestävät syyslukukauden alkupuolella esittelytilaisuuksia, joissa opiskelijoita ohjataan pääaineen opintojen suorittamiseen sekä sivuainevalinnoissa.
Viestintä- ja aloitusopinnot
Viestintä- ja aloitusopinnot ovat pakollisia kaikille HTK-tutkintoa suorittaville. Opinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista:
1131000
Johdatus akateemisiin opintoihin (1. vuosi)
1131001 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu
J007002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin (1. vuosi)
8011851 Kirjoitusviestintää oikeustieteiden opiskelijoille
8011875 Puheviestintää oikeustieteiden opiskelijoille
8012851 Ruotsia oikeustieteiden opiskelijoille
Englannin opinnot (voidaan korvata mm. saksan tai ranskan opinnoilla)
8013851 English Academic Reading and Study Skills for Students of Law
8013852 Advanced Course in English Academic and Professional
Communication for Students of Law

1 op
1 op
2 op
2 op
2 op
4 op
4 op
4 op

Johdatus akateemisiin opintoihin on ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarkoitettu opintojakso
(pakollinen), jolla uusia opiskelijoita perehdytetään yliopisto-opiskeluun. Henkilökohtainen
opintojen suunnittelu -opintojakso suoritetaan toisen vuoden syksyllä laatimalla henkilökohtainen opintosuunnitelma kandidaatin tutkinnon opinnoista.
Johdatus oikeudellisiin opintoihin -opintojaksolla opiskelijat perehdytetään oikeustieteen opiskeluun ja oikeudellisen tiedon hankintaan. Opintojakso on pakollinen HTK-tutkintoa suorittaville.
Kieli- ja viestintäopintojen (yht. 16 op) on tarkoituksenmukaisinta suorittaa kielikeskuksen
antamien suositusten 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. Kieli- ja viestintäopintojen järjestämisestä
vastaa Itä-Suomen yliopiston kielikeskus. Kielikeskuksen www-sivuilla on tietoa kielikursseista,
opintojaksojen suorittamisesta sekä ilmoittautumiskäytänteistä (www.uef.fi/kielikeskus).
Yleiset oikeusjärjestysopinnot
Opinnot koostuvat neljästä eri moduulista, joita ovat Oikeusajattelun perusteet (14 op), Yksityisoikeuden opinnot (9 op), Julkisoikeuden opinnot (22 op) sekä Rikos- ja prosessioikeuden
opinnot (5 op). Opintojaksojen kuvaukset ja opetuksen aikataulut löytyvät WebOodista. Yleisiin
oikeusjärjestysopintoihin kuuluu opintoja, jotka voivat olla pakollisia pääaineen tai sivuaineen
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opinnoissa. Tällöin opintojaksoja ei voida lukea pää- tai sivuaineen opinnoiksi. Yleiset oikeusjärjestysopinnot 50 op kirjataan tutkintotodistukseen omana sivuaineena. Opiskelijoilla, jotka
ovat suorittaneet osan yleisistä oikeusjärjestysopinnoista vanhojen (=ennen 1.8.2005) laajuuksien mukaisina, tulee yleisten oikeusjärjestysopintojen laajuus olla vähintään 45 opintopistettä.
Oikeusajattelun perusteet 14 op
J007003 Oikeus historiallisessa ja vertailevassa kontekstissa 4 op
J007004 Näkökulmia oikeuteen ja oikeustieteeseen 5 op
J007005 Oikeudellinen ratkaisutoiminta 5 op
Yksityisoikeuden opinnot 9 op
J124232 Yritysoikeuden perusteet 6 op
J007504 Johdatus yksityisoikeuteen 3 op
Julkisoikeuden opinnot 22 op
J007604 Valtiosääntöoikeus 6 op
J007304 Yleishallinto-oikeus 6 op
J007104 Finanssioikeuden perusteet 5 op
J007204 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
Rikos- ja prosessioikeuden opinnot 5 op
J007404 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
Pääaineopinnot 60 op ja sivuaineopinnot
Pääaineopinnot (perus- ja aineopinnot, 60 op) suoritetaan rikos- ja prosessioikeudessa. Pääaineen aineopintoihin voi sisällyttää enintään 19 opintopistettä muita oikeustieteen opintoja.
Pääaineen opintojen pakollisuudesta ja suoritusjärjestyksestä annetaan tarkempia määräyksiä
oppiaineen yhteydessä.
Kriminaalipolitiikka ja rikollisuuden tutkimus -pääaineen opiskelijan on kandidaatin tutkintoon
suoritettava vähintään kaksi sivuainetta.
Opiskelijan on suoritettava perusopinnot (25 op) sekä psykologiasta että empiirisestä oikeustutkimuksesta. Psykologian opinnoista lisätietoa saa Filosofisen tiedekunnan Kasvatustieteiden ja psykologian osaston www-sivuilta sekä WebOodista. Empiirisen oikeustutkimuksen
opintokokonaisuus koostuu useiden oppiaineiden opintojaksoista. Opintokokonaisuuden
kuvaus on tässä oppaassa sivuaineopiskelua koskevassa luvussa.
HTM-tutkinto (120 op)
Koulutus antaa:
1) valmiudet tutkijan tehtäviin
2) valmiudet asiantuntijatehtäviin hallinnossa, opetustehtäviin, rikosseuraamusalan tehtäviin (vankilat ja kriminaalihuolto) ja rikossovittelun asiantuntijatehtäviin
3) työelämässä jo oleville työssä tarvittavaa tietoa rikollisuudesta, rikollisuuden syistä
ja oikeusjärjestelmän toiminnasta
4) hyvät valmiudet tehdä itsenäistä tieteellistä tutkimusta
5) syvällisen näkemyksen kriminaalipolitiikasta ja rikollisuuden tutkimuksesta
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HTM-tutkinnon rakenne (120 op)
Rikos- ja prosessioikeuden syventävät opinnot
60 op

Oikeuspsykologia 25 op Valinnaiset opinnot
35 op

Pääaineen syventävä jakso
10 op
Teoria- ja menetelmäopinnot 10 op
Pro gradu -tutkielma ja
seminaari 40 op

Sisältää opintojakson
Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op
(J007001, pakollinen)
33 op kootaan seuraavista
oppiaineista: sosiologia,
yhteiskuntapolitiikka,
kansantaloustiede tai
vastaavasta oppiaineesta
(voivat olla myös yhdestä
aineesta)

Pääaineen syventävät opinnot 60 op
Pääaineen syventävät opinnot muodostuvat teoreettisista ja metodologisista opinnoista, joiden
tarkoituksena on ohjata tieteelliseen työskentelyyn, oikeudelliseen ongelmanratkaisuun ja
oman oppiaineen tradition hallintaan. Hallintotieteiden maisterin tutkinnossa pakollisia syventäviä opintoja ovat:
•
pääaineen syventävä jakso (10 op, pakollinen)
•
pro gradu-tutkielma (40 op, pakollinen)
•
teoria- ja menetelmäopinnot (10 op); useita vaihtoehtoisia jaksoja
•
Katso tarkemmat määräykset Rikos- ja prosessioikeuden yhteydestä.
Sivuaineopinnot 25 op ja valinnaiset opinnot 35 op
Kriminaalipolitiikka ja rikollisuuden tutkimus -pääaineen opiskelijat suorittavat HTM-tutkintoon
oikeuspsykologian perusopinnot (25 op). HTM-tutkinnon valinnaisiin opintoihin kuuluu pakollisena jaksona Henkilökohtainen opintosuunnitelma -opintojakso (J007001, 2 op). Tämän opintojakson tarkoituksena on tukea opiskelijaa maisteriopintojen suunnittelussa ja erilaisten vaihtoehtojen pohdiskelussa. Lisäksi suoritetaan vapaasti valittavia opintoja vähintään 33 op
sosiologiasta, yhteiskuntapolitiikasta, kansantaloustieteestä tai näitä vastaavasta oppiaineesta. Vastaavien oppiaineiden soveltumisesta tutkintoon on keskusteltava professori Matti Tolvasen kanssa. Opinnot voi koota vapaasti ko. oppiaineista, mutta suositellaan vähintään
perusopintokokonaisuuden (väh. 25 op) suorittamista yhdestä oppiaineesta.
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6.3.2.4 Lainsäädäntötutkimus (HTK ja HTM)
HTK-tutkinto (180 op)
Lainsäädäntötutkimus -pääaine on oikeudellisiin asiantuntijatehtäviin pätevöittävä ja käytännön valmiuksia antava monitieteinen pääaine. Koulutus sisältää oikeudellisten opintojen lisäksi
yhteiskuntatieteellisiä opintoja kuten taloustiedettä, oikeustaloustiedettä ja tilastotiedettä.
Tutkinnon suorittaminen pääaineessa antaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia oikeudellisissa
asiantuntijatehtävissä, kuten ministeriöissä lainvalmistelutehtävissä ja yrityksissä oikeussuunnittelun asiantuntijoina sekä tutkijan tehtävissä.
HTK-tutkinnon rakenne (180 op)
Viestintä- ja aloitusopinnot 20 op
Yleiset oikeusjärjestysopinnot 50 op koostuvat seuraavista moduuleista:
(Tarkemmat opintojaksot jäljempänä)
Oikeusajattelun perusteet 14 op
Yksityisoikeuden opinnot 9 op
Julkisoikeuden opinnot 22 op
Rikos- ja prosessioikeuden opinnot 5 op
Lainsäädäntötutkimuksen perus- ja
aineopinnot 60 op
aineopintoihin ei voi sis. ns. 19 op:een
säännön mukaisesti muita opintoja

Oikeustieteen opintoja 50 op

Lainsäädäntötutkimus -pääaineen ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille suositellaan
opintojen suorittamista seuraavassa järjestyksessä:
Syksy
Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin 1 op
Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op
English Academic Reading and Study Skills for Students of Law 4 op
Valtiosääntöoikeus 6 op
Yleishallinto-oikeus 6 op
Finanssioikeuden perusteet 5 op
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
Kevät
Yritysoikeuden perusteet 6 op
Johdatus yksityisoikeuteen 3 op
Oikeus historiallisessa ja vertailevassa kontekstissa 4 op
Näkökulmia oikeuteen ja oikeustieteeseen 5 op
Oikeudellinen ratkaisutoiminta 5 op
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Toisena lukuvuotena opiskelija jatkaa opintoja pääaineessa ja sivuaineissa sekä laatii HOPSin
kandidaatin tutkinnon opinnoista. Oppiaineet järjestävät syyslukukauden alkupuolella esittelytilaisuuksia, joissa opiskelijoita ohjataan pääaineen opintojen suorittamiseen sekä sivuainevalinnoissa.
Viestintä- ja aloitusopinnot
Viestintä- ja aloitusopinnot ovat pakollisia kaikille HTK-tutkintoa suorittaville. Opinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista:
1131000 Johdatus akateemisiin opintoihin (1. vuosi)
1131001 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu
J007002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin (1. vuosi)
8011851 Kirjoitusviestintää oikeustieteiden opiskelijoille
8011875 Puheviestintää oikeustieteiden opiskelijoille
8012851 Ruotsia oikeustieteiden opiskelijoille
Englannin opinnot (voidaan korvata mm. saksan tai ranskan opinnoilla)
8013851 English Academic Reading and Study Skills for Students of Law
8013852 Advanced Course in English Academic and Professional
Communication for Students of Law

1 op
1 op
2 op
2 op
2 op
4 op
4 op
4 op

Johdatus akateemisiin opintoihin on ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarkoitettu opintojakso
(pakollinen), jolla uusia opiskelijoita perehdytetään yliopisto-opiskeluun. Henkilökohtainen
opintojen suunnittelu -opintojakso suoritetaan toisen vuoden syksyllä laatimalla henkilökohtainen opintosuunnitelma kandidaatin tutkinnon opinnoista.
Johdatus oikeudellisiin opintoihin -opintojaksolla opiskelijat perehdytetään oikeustieteen opiskeluun ja oikeudellisen tiedon hankintaan. Opintojakso on pakollinen HTK-tutkintoa suorittaville.
Kieli- ja viestintäopintojen (yht. 16 op) on tarkoituksenmukaisinta suorittaa kielikeskuksen
antamien suositusten 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. Kieli- ja viestintäopintojen järjestämisestä
vastaa Itä-Suomen yliopiston kielikeskus. Kielikeskuksen www-sivuilla on tietoa kielikursseista,
opintojaksojen suorittamisesta sekä ilmoittautumiskäytänteistä (www.uef.fi/kielikeskus).
Yleiset oikeusjärjestysopinnot
Opinnot koostuvat neljästä eri moduulista, joita ovat Oikeusajattelun perusteet (14 op), Yksityisoikeuden opinnot (9 op), Julkisoikeuden opinnot (22 op) sekä Rikos- ja prosessioikeuden
opinnot (5 op). Opintojaksojen kuvaukset ja opetuksen aikataulut löytyvät WebOodista. Yleisiin
oikeusjärjestysopintoihin kuuluu opintoja, jotka voivat olla pakollisia pääaineen tai sivuaineen
opinnoissa. Tällöin opintojaksoja ei voida lukea pää- tai sivuaineen opinnoiksi. Yleiset oikeusjärjestysopinnot 50 op kirjataan tutkintotodistukseen omana sivuaineena. Opiskelijoilla, jotka
ovat suorittaneet osan yleisistä oikeusjärjestysopinnoista vanhojen (=ennen 1.8.2005) laajuuksien mukaisina, tulee yleisten oikeusjärjestysopintojen laajuus olla vähintään 45 opintopistettä.
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Oikeusajattelun perusteet 14 op
J007003 Oikeus historiallisessa ja vertailevassa kontekstissa 4 op
J007004 Näkökulmia oikeuteen ja oikeustieteeseen 5 op
J007005 Oikeudellinen ratkaisutoiminta 5 op
Yksityisoikeuden opinnot 9 op
J124232 Yritysoikeuden perusteet 6 op
J007504 Johdatus yksityisoikeuteen 3 op
Julkisoikeuden opinnot 22 op
J007604 Valtiosääntöoikeus 6 op
J007304 Yleishallinto-oikeus 6 op
J007104 Finanssioikeuden perusteet 5 op
J007204 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
Rikos- ja prosessioikeuden opinnot 5 op
J007404 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
Sivuaineet
Lainsäädäntötutkimus –pääaineen opiskelijan on kandidaatin tutkintoon suoritettava oikeustieteen opintoja väh. 50 op. Sivuaine voi olla esimerkiksi yhden oikeustieteen oppiaineen perusja aineopintoja 50 op tai kahden oikeustieteen oppiaineen perusopinnot 25 op + 25 op.
Lisäksi maisterivaiheen opinnoissa opiskelija voi suorittaa 42 opintopisteen verran vapaasti
sivuaineopintoja. Esimerkiksi taloustieteen, oikeustaloustieteen, liiketaloustieteen ja psykologian opinnot ovat hyviä sivuainevaihtoehtoja.
Pääaineopinnot 60 op
Lainsäädäntötutkimuksen pääaineopiskelijan on tarkoituksenmukaisinta suorittaa yleiset
oikeusjärjestysopinnot ensimmäisenä lukuvuotena. Kandidaatin tutkielmaan kuuluva seminaari
kannattaa sijoittaa aineopintojen loppuvaiheeseen. Ennen pakollista kandidaatin seminaaria
opiskelijan olisi hyvä suorittaa empiirisen oikeustutkimuksen menetelmäopintoja sekä vähintään yhdestä oikeustieteen oppiaineesta perusopinnot (väh. 25 op). Kypsyysnäyte (J007009)
on pakollinen pääaineopiskelijoille, muut eivät voi sitä suorittaa.

J007090

Lainsäädäntötutkimuksen perusopinnot 27 op
Basic Studies in Legislative Studies

J124231
J124102
3622210
3622211
J124234
J007013

Oikeustaloustieteen perusteet 5 op
Kansantaloustieteen peruskurssi 6 op
Kuvaileva tilastotiede ja aineiston hankinta 4 op
Tilastolliset mallit ja testaus 4 op
Sääntelyteorian perusteet 3 op
Oikeussosiologia 5 op
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J007091

Lainsäädäntötutkimuksen aineopinnot väh. 33 op
Subject Studies in Legislative Studies

Pakolliset opintojaksot:
5420001 Mikrotalous 1 9 op
J124221 Kandidaatin tutkielma ja seminaari, oikeustaloustiede 10 op
J007009 Kypsyysnäyte 0 op
Vapaasti valittavat:
J007016 Oikeuspolitiikka Suomessa 2 op
J007018 Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen 5 op
J007411 Kriminaalipolitiikka ja kriminologia 8 op
J007712 Ympäristöpolitiikan ohjauskeinot 4 op
J007214 Integraatio ja oikeuskulttuuri 4 op
J007616 Perustuslainmukaisuuden valvonta 7 op
J007617 Lainvalmistelu 9 op
J007014 Oikeustieteen projektityöt 1-10 op
HTM-tutkinto (120 op)
Lainsäädäntötutkimuksen
syventävät opinnot 76 op

Valinnaiset opinnot 44 op
Sisältää opintojakson Henkilökohtainen
opintosuunnitelma 2 op
(J007001, pakollinen)

Pääaineen syventävät opinnot 76 op
Pääaineen syventävät opinnot muodostuvat teoreettisista ja metodologisista opinnoista, joiden
tarkoituksena on ohjata tieteelliseen työskentelyyn, oikeudelliseen ongelmanratkaisuun ja
oman oppiaineen tradition hallintaan.

J007092

Lainsäädäntötutkimuksen syventävät opinnot 76 op
Advanced Studies in Legislative Studies

Pakolliset opintojaksot:
J125211 Sääntelyteorian jatkokurssi 6 op
J007810 Oikeusteoria I 5 op
J124150 Ekonometrian peruskurssi 5 op
J124165 Ekonometrian praktikum-kurssi 4 op
J007814 Lainsäädäntötutkimuksen seminaari 5 op
J007815 Empiirisen oikeustutkimuksen seminaari 5 op
J125206 Advanced Course in Law and Economics 6 op
J007849 Pro gradu -tutkielma 40 op
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Valinnaiset opinnot 44 op
Lainsäädäntötutkimus -pääaineen HTM-tutkinnon valinnaisiin opintoihin kuuluu pakollisena
jaksona Henkilökohtainen opintosuunnitelma -opintojakso (J007001, 2 op). Tämän opintojakson tarkoituksena on tukea opiskelijaa maisteriopintojen suunnittelussa ja erilaisten vaihtoehtojen pohdiskelussa. Lisäksi suoritetaan vapaasti valittavia opintoja vähintään 42 op.
6.3.2.5 Ympäristöpolitiikka ja -oikeus (HTK ja HTM sekä YTK ja YTM)
Ympäristöpolitiikka ja -oikeus –pääaineen opiskelija suorittaa joko yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tai hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon sen mukaan, kumman tutkinnon suorittamiseen opiskelijalla on opinto-oikeus. Tutkinnosta riippumatta pääaineena on ympäristöpolitiikka ja oikeus. Kandidaattitutkinnon opinnot ovat kaikille samat tutkinnosta riippumatta, mutta maisterivaiheen opinnot ovat tutkinnoittain. YTM-tutkintoa suorittamaan valitut opiskelijat erikoistuvat ympäristöpolitiikkaan ja HTM-tutkintoa suorittamaan valitut
opiskelijat erikoistuvat ympäristöoikeuteen. Ympäristöpolitiikka ja -oikeuden opetusta koordinoi
Historia- ja maantieteiden laitos Tutkintorakenne sekä siihen kuuluvat opintojaksot on esitetty
Historia- ja maantieteiden laitoksen yhteydessä.
6.3.2.6 Oikeustaloustiede (YTK/YTM)
YTK-tutkinto (180 op)
YTK-tutkintoon kuuluvat oikeustaloustieteen pääaineopinnot ovat laajuudeltaan vähintään 60
op. Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot voivat sisältyä myös muiden oppiaineiden aine- ja
muihin opintoihin. Tällöin on huomattava, että opintojakson suoritus voi sisältyä vain yhteen
oppiaineeseen tai aineopintosuoritukseen. Oikeustaloustieteen aineopintoihin ei voi sisällyttää
muita oikeustieteiden opintojaksoja, vaan aineopinnot muodostuvat alla kuvatulla tavalla.
YTK –tutkinnon rakenne (180 op)
Viestintä- ja aloitusopinnot 13 op
Oikeustaloustieteen menetelmäopinnot 38 op
Oikeustaloustieteen perus-

Vapaasti valittavia opintoja 9 op

ja aineopinnot 60 op
Kansantaloustieteen perusja aineopinnot 60 op

(suositellaan suoritettavan
oikeustaloustieteestä tai
kansantaloustieteestä)

Viestintä- ja aloitusopinnot
Viestintä- ja aloitusopinnot ovat pakollisia kaikille YTK-tutkintoa suorittaville. Opinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista:
1131000 Johdatus akateemisiin opintoihin (1. vuosi)
1 op
1131001 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu
1 op
8011953 Kirjoitusviestintää oikeustaloustieteen opiskelijoille
2 op
8011977 Puheviestintää oikeustaloustieteen opiskelijoille
2 op
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8012953 Ruotsia oikeustaloustieteen opiskelijoille
Englannin opinnot (voidaan korvata mm. saksan tai ranskan opinnoilla)
8013955 English Academic Reading and Study Skills for Students of
Law and Economics
8013956 English Academic and Professional Communication for Students
of Law and Economics

3 op

2 op
2 op

Johdatus akateemisiin opintoihin on ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarkoitettu opintojakso
(pakollinen), jolla uusia opiskelijoita perehdytetään yliopisto-opiskeluun. Henkilökohtainen
opintojen suunnittelu -opintojakso suoritetaan toisen vuoden syksyllä laatimalla henkilökohtainen opintosuunnitelma kandidaatin tutkinnon opinnoista.
Kieli- ja viestintäopintojen (yht. 16 op) on tarkoituksenmukaisinta suorittaa kielikeskuksen
antamien suositusten 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. Kieli- ja viestintäopintojen järjestämisestä
vastaa Itä-Suomen yliopiston kielikeskus. Kielikeskuksen www-sivuilla on tietoa kielikursseista,
opintojaksojen suorittamisesta sekä ilmoittautumiskäytänteistä (www.uef.fi/kielikeskus).
J007098 Oikeustaloustieteen menetelmäopinnot 38 op
Oikeustaloustieteen menetelmäopinnot ovat pakollisia YTK-tutkinnon oikeustaloustieteestä
suorittaville. Opinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista:
J124107 Taloustieteellisen tutkimuksen metodologia 5 op
5210107 Talousmatematiikka 6 op
3315222 Matematiikan peruskurssi a 4 op
3315223 Matematiikan peruskurssi b 4 op
3622210 Kuvaileva tilastotiede ja aineiston hankinta 4 op
3622211 Tilastolliset mallit ja testaus 4 op
3622222 SPSS-kurssi 2 op
3622212 Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametriset menetelmät 5 op
3622213 Regressiotekniikat 4 op
Pääaineopinnot 60 op ja sivuaineopinnot
Pääaineopinnot (perus- ja aineopinnot, 60 op) suoritetaan oikeustaloustieteessä. Oikeustaloustieteen pääaineopiskelijan on kandidaatin tutkintoon suoritettava sivuaineena kansantaloustieteen perus- ja aineopinnot 60 op (ks. jäljempänä).
J007097

Oikeustaloustieteen perusopinnot 30 op
Basic Studies in Law and Economics

Oikeustaloustieteen perusopinnot (30 op) muodostuvat seuraavista pakollisista kursseista:
J124232 Yritysoikeuden perusteet 6 op
J124231 Oikeustaloustieteen perusteet 5 op
J124234 Sääntelyteorian perusteet 3 op
J124239 Yhtiö- ja rahoitusjuridiikan taloustieteen perusteet 5 op
J124238 Veroteorian perusteet 3 op
J124233 Kilpailuoikeuden perusteet 3 op
J124240 Oikeustaloustieteen tapausharjoitukset 5 op
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J007099

Oikeustaloustieteen aineopinnot 60 op
Subject Studies in Law and Economics

Oikeustaloustieteen aineopinnot (60 op) muodostuvat oikeustaloustieteen perusopinnoista (30
op), valinnaisista aineopintojaksoista sekä kandidaatin tutkielmasta (yht. 30 op). Aineopintojaksot voi koota vapaasti oikeustaloustieteen aineopintojaksoista. Kandidaatin tutkielma
(J124221) ja oikeudellisen tiedon hankinta (J007007) ovat pakollisia opintojaksoja. Kypsyysnäyte (J124222) on pakollinen pääaineopiskelijoille, muut eivät voi sitä suorittaa.
Pakolliset opintojaksot:
J124221 Kandidaatin tutkielma ja seminaari, oikeustaloustiede 10 op
J124222 Kypsyysnäyte 0 op
J007007 Oikeudellisen tiedon hankinta 0 op
Vapaavalintaiset opintojaksot (väh. 20 op):
J007520 Julkiset hankinnat 4 op
J124230 Kilpailuoikeudellisia erityiskysymyksiä 5 op
J124235 Immateriaalioikeuksien taloustieteen perusteet 5 op
J124237 Johdatus rikostaloustieteeseen 5 op
J007509 Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus 5 op
J124224 Muu oikeustaloustieteen aineopintojen erikoistumiskurssi 2-8 op
Kansantaloustieteen sivuaineopinnot oikeustaloustieteen pääaineopiskelijoille:
Kansantaloustieteen perus- ja aineopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot:
Kansantaloustieteen perusopinnot (J120100, 25 op)
J124102 Kansantaloustieteen peruskurssi 6 op
J124105 Suomi ja maailmantalous 5 op
Kansantaloustieteen erityisalojen aineopintoja 14 op
Kansantaloustieteen perus- ja aineopinnot (J124100, 60 op)
J120100 Kansantaloustieteen perusopinnot 25 op
5420001 Mikrotalous 1 9 op
J124150 Ekonometrian peruskurssi 5 op
J124165 Ekonometrian praktikumkurssi 4 op
Vähintään 17 op seuraavista erityisaloista sellaisia opintoja, joita ei ole suoritettu perusopintokokonaisuuteen:
J124J121 Kandidaatin tutkielma ja seminaari, kansantaloustiede 10 op
J124112 Makrotalous 1 9 op
5420004 Julkistalouden perusteet 6 op
J124145 Kansainvälinen talous 6 op
J124151 Raha- ja pankkiteorian perusteet 6 op
J124157 Rahoitusriskit ja johdannaiset 6 op
J124152 Investment Theory and Financiel Markets 1 6 op
J124134 Integraatio ja aluetaloudellinen muutos 6 op
J124135 Alueellisen taloustieteen essee 6 op
J124159 Luonnonvarojen käytön taloustiede 1 6 op
J124125 Ympäristötaloustiede 6 op
J124130 Terveystaloustiede 6 op
J124131 Sosiaalitaloustiede 6 op
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J124138
J124139

Psykologinen taloustiede 6 op
Muu kansantaloustieteen aineopintojakso 2-6 op

YTM-tutkinto (120 op)
Pääaineen syventävät opinnot muodostuvat teoreettisista ja metodologisista opinnoista, joiden
tarkoituksena on ohjata tieteelliseen työskentelyyn ja ongelmanratkaisuun sekä oman oppiaineen tradition hallintaan.
YTM-tutkinnon rakenne (120 op)
Oikeustaloustieteen
syventävät opinnot 85 op

Valinnaiset opinnot 35 op
Sisältää opintojakson Henkilökohtainen
opintosuunnitelma 2 op
(J007001, pakollinen)

J007809

Oikeustaloustieteen syventävät opinnot 85 op
Advanced Studies in Law and Economics

Pakolliset opintojaksot:
J125206 Advanced Course in Law and Economics 6 op
J125212 Competition Theory 6 op
J125202 Advanced Course in Organization Theory 10 op
J125231 Pro gradu -tutkielma, oikeustaloustiede 30 op
J125229 Research Seminar in Law and Economics 10 op
Vapaasti valittavat (väh. 23 op):
J125209 Advanced Course in Economics of Crime 6 op
J125211 Sääntelyteorian jatkokurssi 6 op
J125217 Game Theory and the Law 4 op
J124241 Behavioural Law and Economics 5 op
J125121 Microeconomics II 9 op
J125105 Ekonometrian jatkokurssi 6 op
J125204 Law and Economics as Target for Study 10 op
J125216 Advanced Course in Law and Statistics 6 op
J124225 Harjoittelu 2-6 op
5212311 Yritysoikeus ja liiketoiminnan suunnittelu 6 op
J125208 Other Speliazed Course 2-8 op
Valinnaiset opinnot 35 op
Oikeustaloustieteen YTM-tutkinnon valinnaisiin opintoihin kuuluu pakollisena jaksona Henkilökohtainen opintosuunnitelma -opintojakso (J007001, 2 op). Tämän opintojakson tarkoituksena
on tukea opiskelijaa maisteriopintojen suunnittelussa ja erilaisten vaihtoehtojen pohdiskelussa.
Lisäksi suoritetaan vapaasti valittavia opintoja vähintään 33 op.
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6.3.2.7 Filosofia ja Oikeusfilosofia, Joensuun kampus
Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella filosofian opetusta annetaan Filosofia- ja
Oikeusfilosofia-nimisissä pääaineissa. Niiden ero syntyy sivuaineista: Filosofia-pääaineessa
opiskelijoilla on lähes rajaton vapaus valita sivuaineensa: vain jotkin sivuaineet rajoittavat sitä.
Sen sijaan Oikeusfilosofia-pääaineen opiskelijat suorittavat laajat pakolliset oikeustieteen
sivuaineopinnot. Ne antavat heille hyvän oikeusjärjestyksen tuntemuksen oikeusfilosofian
opintojen pohjaksi ja todennäköisesti myös helpottavat työpaikan saantia tulevaisuudessa.
Kuopion kampuksella filosofiasta voi suorittaa perus- ja aineopinnot. Kuopion kampuksen
osalta ks. tarkemmin yhteiskuntatieteiden laitoksen osuus tästä oppaasta.
Filosofia -pääaineen YTK-tutkinnon rakenne (180 op)
Viestintä- ja aloitusopinnot 13 op
(Tarkemmat opintojaksot jäljempänä)
Filosofian perus- ja aineopinnot 80 op
Filosofian perusopinnot 30 op
Filosofian aineopintoja 40 op
Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte 10 op
Sivuaineopinnot 87 op
Sivuaineet ovat vapaasti valittavissa yliopiston tarjonnasta.
Yhdestä sivuaineesta on oltava väh. 60 opintopisteen laajuiset aineopinnot.

Oikeusfilosofia -pääaineen YTK-tutkinnon rakenne (180 op)
Viestintä- ja aloitusopinnot 15 op
(Tarkemmat opintojaksot jäljempänä)
Filosofian perus- ja aineopinnot 80 op
Filosofian perusopinnot 30 op
Filosofian aineopintoja 40 op
Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte 10 op
Yleiset oikeusjärjestysopinnot 50 op koostuvat seuraavista moduuleista:
(Tarkemmat opintojaksot jäljempänä)
Oikeusajattelun perusteet 14 op
Yksityisoikeuden opinnot 9 op
Julkisoikeuden opinnot 22 op
Rikos- ja prosessioikeuden opinnot 5 op
Perusopinnot (25 op) jossain oikeustieteen oppiaineessa:
eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede, rikos- ja prosessioikeus, siviilioikeus, ympäristöoikeus tai
valtiosääntöoikeus.

Vapaasti valittavat
opinnot 10 op
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YTK- tutkintoon kuuluvat viestintä- ja aloitusopinnot (12 op)
Viestintä- ja aloitusopinnot ovat pakollisia kaikille YTK-tutkintoa suorittaville.
Opinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista:
1131000 Johdatus akateemisiin opintoihin (1. vuosi)
1 op
1131001 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu
1 op
8011953 Kirjoitusviestintää filosofian opiskelijoille
2 op
8011977 Puheviestintää filosofian opiskelijoille
2 op
8012953 Ruotsia filosofian opiskelijoille
3 op
Englannin opinnot (voidaan korvata mm. saksan tai ranskan opinnoilla)
8013955 English Academic Reading and Study Skills for Students of
Philosophy
2 op
8013956
English Academic and Professional Communication for Students of
Philosophy
2 op
J007002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin (1. vuosi) 2 op
- pakollinen Oikeusfilosofian pääaineopiskelijoille
Johdatus akateemisiin opintoihin on ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarkoitettu opintojakso
(pakollinen), jolla uusia opiskelijoita perehdytetään yliopisto-opiskeluun. HOPS-opintojakso
suoritetaan toisen vuoden syksyllä laatimalla henkilökohtainen opintosuunnitelma kandidaatin
tutkinnon opinnoista.
Kieli- ja viestintäopinnoista (12 op) ruotsin ja englannin kielten suorittaminen on suositeltavaa
joko toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Ensimmäisen vieraan kielen opinnot voidaan
suorittaa muussakin kielessä kuin englannissa. Tieteellisen viestinnän kurssi on suositeltavaa
suorittaa siten, että se tukee kandidaatin tutkielman tai muun kirjallisen työn laatimista. Kieli- ja
viestintäopintojen järjestämisestä vastaa kielikeskus. Lisätietoja www.uef.fi/kielikeskus.
Johdatus oikeudellisiin opintoihin -opintojaksolla opiskelijat perehdytetään oikeustieteen opiskeluun ja oikeudellisen tiedon hankintaan. Opintojakso on pakollinen Oikeusfilosofian pääaineopiskelijoille.
Pääaineen perus- ja aineopinnot 80 op
Kandidaatin tutkinnossa oikeusfilosofian pääaineopinnot koostuvat (a) filosofian 30 op:n perusopinnoista ja (b) filosofian 50 op:n aineopinnoista. Tarkemmat kuvaukset perus- ja aineopintojen muodostumisesta ovat filosofian opintojaksokuvausten yhteydessä.
Sivuaineopinnot
Filosofiaa pääaineena opiskelevien YTK-tutkinnon sivuaineopintoihin täytyy sisältyä vähintään
60 op:n laajuiset aineopinnot yhdessä oppiaineessa. Opiskelijan on lisäksi suoritettava vapaasti valitsemiaan opintoja, jotta kandidaatin tutkintoon vaadittavat 180 opintopistettä täyttyvät. Kaikki yli 15 op:n laajuiset suoritukset yhdestä oppiaineesta saa tutkintotodistukseen
omaksi sivuaineeksi. (Jos filosofian pääaineopintoja on yli 80 op, sivuaineopintoja voi olla
vastaava määrä vähemmän. Joka tapauksessa tutkinnon saamiseksi 180 op on tultava täyteen).
Oikeusfilosofiaa pääaineena opiskelevan on suoritetta yhdestä oikeustieteen oppiaineesta
vähintään 25 opintopisteen laajuisten perusopinnot. Lisäksi vapaasti valittavia opintoja tulee
suorittaa siten, että kandidaatin tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy.
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Yleiset oikeusjärjestysopinnot 50 op (J007000)
Kokonaisuus on pakollinen YTK-tutkintoa oikeusfilosofia pääaineena suorittaville. Opinnot
koostuvat neljästä eri moduulista, joita ovat Oikeusajattelun perusteet (14 op), Yksityisoikeuden opinnot (9 op), Julkisoikeuden opinnot (22 op) sekä Rikos- ja prosessioikeuden opinnot (5
op).
Oikeusajattelun perusteet 14 op
J007003 Oikeus historiallisessa ja vertailevassa kontekstissa 4 op
J007004 Näkökulmia oikeuteen ja oikeustieteeseen 5 op
J007005 Oikeudellinen ratkaisutoiminta 5 op
Yksityisoikeuden opinnot 9 op
J124232 Yritysoikeuden perusteet 6 op
J007504 Johdatus yksityisoikeuteen 3 op
Julkisoikeuden opinnot 22 op
J007604 Valtiosääntöoikeus 6 op
J007304 Yleishallinto-oikeus 6 op
J007104 Finanssioikeuden perusteet 5 op
J007204 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
Rikos- ja prosessioikeuden opinnot 5 op
J007404 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
Oikeusfilosofian ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille suositellaan opintojen aloittamista
filosofian opinnoista. Lisäksi ensimmäisen lukuvuoden syksyllä tulee suorittaa opintojaksot
Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin 1 op, Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op ja English
Academic Reading and Study Skills for Students of Philosophy 2 op. Oikeustieteen opintoja
kannattaa suorittaa pääsääntöisesti ensimmäisen lukuvuoden keväällä sekä toisena ja kolmantena lukuvuonna. Oikeustieteen opinnot tulee aloittaa Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2
op –opintojaksolla.
Syksyisin
Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op
Valtiosääntöoikeus 6 op
Yleishallinto-oikeus 6 op
Finanssioikeuden perusteet 5 op
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
Keväisin
Johdatus yksityisoikeuteen 3 op
Yritysoikeuden perusteet 6 op
Oikeus historiallisessa ja vertailevassa kontekstissa 4 op
Näkökulmia oikeuteen ja oikeustieteeseen 5 op
Oikeudellinen ratkaisutoiminta 5 op
Oikeustieteen oppiaineet järjestävät syyslukukauden alkupuolella esittelytilaisuuksia, joissa
opiskelijoita ohjataan mm. eri oppiaineiden opintojen suorittamisessa.
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YTM-tutkinto (120 op)
Filosofia ja Oikeusfilosofia –pääaineiden YTM-tutkinnon rakenne (120 op)
Filosofian syventävät opinnot 80 op
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (1 op)
Kirjatentti I
Kirjatentti II
Pro gradu -seminaari (19 op)
Pro gradu -tutkielma (40 op)
Sivuaineopinnot 40 op
sivuaineet ovat vapaasti valittavissa yliopiston tarjonnasta
(jos filosofian syventäviä opintoja on yli 80 op, sivuaineita voi olla vastaavasti vähemmän)
Filosofian syventävät opinnot
Syventävät opinnot tähtäävät tutkielman laatimiseen. Opiskelijan ei kannata aloittaa syventäviä opintoja ennen kuin hänelle on selvinnyt, mistä aiheesta hän laatii tutkielmansa. Opiskelijan pitäisi ehdottomasti käydä keskustelemassa syventävien opintojen aihevalinnastaan jo
aineopintojen loppuvaiheessa professorin kanssa.
Filosofian syventävien opintojen kaikki opintojaksot – Henkilökohtainen opintosuunnitelma,
Kirjatentti I, Kirjatentti II, Pro gradu -seminaari ja Pro gradu -tutkielma – ovat pakollisia. Vaikka
jaksot ovat pakollisia, niiden sisältö on täysin vapaasti valittavissa. (Ainoa rajoitus on, että
muiden syventävien opintojen on tuettava tutkielman kirjoittamista ja siksi niiden on liityttävä
tutkielman aiheeseen.) Syventävien opintojen molemmat kirjatentit voidaan suorittaa esseellä.
Toisen kirjatenteistä voi korvata joko harjoittelulla tai opetuksella.
Sivuaineopinnot
Sivuaineopinnot voi suorittaa haluamastaan aineesta. Yhden erittäin laajan sivuaineen valitseminen on suositeltavaa, koska filosofin työllistyminen riippuu usein järkevästä sivuainevalinnasta. Syventävät opinnot esimerkiksi jossakin oikeus- tai taloustieteellisessä aineessa tai
opettajan pätevyyden antavat pedagogiset opinnot parantavat olennaisesti filosofin työnsaantimahdollisuuksia. Opiskelija voi jatkaa maisterin tutkinnossa sivuaineita, jotka on aloittanut
kandidaatin tutkinnossa, tai aloittaa uuden sivuaineen. Kaikki yli 20 op:n laajuiset suoritukset
yhdestä oppiaineesta saa tutkintotodistukseen omaksi sivuaineeksi.
Filosofian ja Oikeusfilosofian opiskelun periaatteet ja opintojaksot
Filosofian perus- ja aineopintoja suoritetaan osallistumalla luento-opetukseen, tenttimällä
kirjallisuutta, kirjoittamalla esseitä sekä osallistumalla seminaarityöskentelyyn.
Filosofiassa on omaksuttu se oikeustieteiden oppiaineryhmän käytäntö, että luento- ja kirjatentit suoritetaan samalla kertaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opiskelija käy luennolla
entisen tapaan, mutta ei luentojen päätyttyä mene erilliseen luentotenttiin, vaan luettuaan
kyseiseen kurssiin kuuluvat kirjat menee yhdistettyyn kirja- ja luentotenttiin. Tiettyihin ”yleissivistäviin” kursseihin – kuten etiikkaan, yhteiskuntafilosofiaan ja tieteenfilosofiaan – liittyy jat-
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kossakin erilliset luentokuulustelut, jotka on tarkoitettu niille muiden oppiaineiden opiskelijoille,
jotka suorittavat pelkät luennot.
Tentit – jotka siis ovat yhdistettyjä luento- ja kirjatenttejä – suoritetaan tiedekunnan seuraavina
yleisinä tenttipäivinä:

Filosofian yleiset tentit:
Päivämäärä
pe 27.8.2010
pe 24.9.2010
pe 22.10.2010
pe 26.11.2010
ke 15.12.2010
pe 28.1.2011
pe 25.2. 2011
pe 25.3.2011
pe 29.4. 2011
ke 25.5.2011
ke 15.6.2011

Joensuu, sali C1
po ao so
po
ao so
po
ao so
po
ao so
po
ao so
po, klo 15.00-19.00
po ao so

Kuopio, sali SL
po ao
po
po ao
po
po ao
po
po ao
po
po ao
po, klo 15.00-19.00
po ao

Tentit järjestetään klo 13.00-17.00 (poikkeuksena 25.5.2010)

po = perusopintoihin kuuluvat kirjatentit
ao = aineopintoihin kuuluvat kirjatentit
so = syventäviin opintoihin kuuluvat kirjatentit
Tentteihin täytyy ilmoittautua WebOodissa. Ilmoittautumisaika päättyy 10 päivää ennen tenttiä.
Jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista.
Jokaisen pitkän (16 tunnin tai pitemmän) luentokurssin jälkeen järjestetään kaksi luentotenttiä,
ensimmäinen pian luentojen päättymisen jälkeen ja toinen noin kuukautta tai kahta myöhemmin. Näissä kuulusteluissa ei voi tenttiä kirjoja eikä niihin tarvitse ilmoittautua.
Filosofian pääaineopiskelijat voivat suorittaa aine- ja syventävien opintojen opintojaksoja joko
kokonaan tai osittain esseillä. Esseen aiheesta ja muista esseeseen liittyvistä asioista on
sovittava opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Esseet on aina kirjoitettava ennen kirjatenttiä.
Oppiaineessa ei ole valmista esseeaiheiden listaa, vaan jokaisen esseenkirjoittajan on itse
keksittävä esseensä aihe ja hyväksytettävä se opintojakson vastuuhenkilöllä, joka auttaa
idean kehittelyssä ja aiheen rajauksessa. Katso vastuuhenkilö kunkin opintojakson kohdalta.
Nyrkkisääntö esseen kirjoittajalle on se, että 2 op:n essee = vähintään viisi sivua täyttä asiaa,
1.5 rivivälillä, 12 pisteen Times New Roman -fontilla (tai muulla vastaavan kokoisella), normaalimarginaalein ja ilman turhia tyhjiä rivejä. Elämäkertatiedot, historialliset katsaukset ja
muun täytemateriaalin voi esittää liitteessä, jota ei lasketa esseen pituuteen. Lisätietoja esseen kirjoittamisesta löytyy filosofian www-sivuilta esseenkirjoitusohjeesta.
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Pääaineopiskelijan kannattaa hankkia teos Cottingham, Western Philosophy: An Anthology,
1996. Kirja sisältää hyvin valittuja ja toimitettuja filosofian klassisia tekstejä selityksineen. Sitä
käytetään mm. proseminaarin tekstianalyysitehtävissä, ja siitä on hyötyä myös käsikirjana.
Opintojaksojen kuvaukset ilmoitetaan WebOodissa. Vastuuhenkilöt, aikataulut ja tentit ilmoitetaan WebOodissa sekä oikeustieteiden www-sivuilla.
Filosofian tarjoamat yleisopintokurssit Joensuussa
Kaikkia filosofian luentoja ja muita opintokokonaisuuksia voi käyttää muiden tiedekuntien ja
pääaineiden yleisopintoihin (oman pääaineen luvalla). Puolikkaita kursseja ei voi suorittaa
Joensuussa.
Filosofian perusopinnot 30 op, 5313100
Basic Studies in Philosophy
Filosofian perusopinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista ja niihin liittyvistä vapaaehtoisista luennoista. Opintojaksojen tarkat sisällöt löytyvät Weboodista.
Filosofian perusteet (5313110, 6 op)
Käytännöllisen filosofian perusteet (5313120, 8 op)
Teoreettisen filosofian perusteet (5313130, 8 op)
Filosofian menetelmät (5313140, 8 op)
Filosofian aineopinnot 50 op, 5313200
Subject Studies in Philosophy
Pääaineopiskelijan filosofian aineopinnot koostuvat kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta opintojaksosta.
Filosofian sivuaineopiskelija voi suorittaa Kandidaatin tutkielman (10 op) sijasta viidennen
valinnaisen opintojakson ja yhden ylimääräisen 2 op:n luentokurssin tai muun vastuuopettajan
kanssa sovittavan suorituksen.
Opintojaksoihin voi sisältyä luentoja. Opintojaksojen tarkat sisällöt löytyvät Weboodista.
Valinnaiset opintojaksot
Etiikka (8 op, 5313210)
Soveltava etiikka (8 op, 5313260)
Ympäristöfilosofia (8 op, 5313240)
Filosofian historia (8 op, 5313280)
Oikeusfilosofia (8 op, 5313230)
Rikosoikeuden filosofia (8 op, 5313270)
Yhteiskuntafilosofia (8 op, 5313220)
Tieteenfilosofia (8 op, 5313250)
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Pakolliset opintojaksot
Metodit II (8 op, 5313290)
Kandidaatin tutkielma, filosofia (10 op, 5313399)
Kypsyysnäyte (0 op, 5313398), vain pääaineopiskelijoiden suoritettavissa.
Opiskelija voi myös ehdottaa omia hyvin perusteltuja ja yksityiskohtaisia esityksiään valinnaisten opintojaksojen kirjatenttien sisällöksi.
Filosofian syventävät opinnot 80 op, 5313400
Advanced Studies in Philosophy
Filosofian syventävät opinnot voi suorittaa vain Joensuun kampuksella. Koska syventävät
opinnot tähtäävät pro gradu -tutkielman laatimiseen, tentittävän kirjallisuuden ja seminaariesitelmien on liityttävä järkevällä tavalla tutkielman aiheeseen. Siksi opiskelijan ei kannata
aloittaa syventäviä opintoja ennen kuin hänelle on selvinnyt, mistä aiheesta hän laatii tutkielmansa. Opiskelijan kannattaakin ehdottomasti käydä keskustelemassa syventävien opintojen
aihevalinnastaan jo aineopintojen loppuvaiheessa (mielellään graduseminaarin alkua edeltävänä keväänä) professorin kanssa. Omin päin aloitetut graduprojektit päättyvät usein onnettomasti.
Syventävien opintojen molemmat kirjatentit voidaan suorittaa esseellä. Toinen kirjatenteistä
voidaan myös suorittaa joko harjoittelulla tai opetuksen antamisella.
Filosofian syventävät opinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista:
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (1 op, 5313401)
Kirjatentti I (10 op, 5313402)
Kirjatentti II (10 op, 5313403)
Pro gradu -seminaari (19 op, 5313404)
Harjoittelu, filosofia (10 op, 5313405)
Opetus, filosofia (10 op, 5313406)
Pro gradu -tutkielma (40 op, 5313499)
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6.3.3 Opetus- ja tenttijärjestelyt
Tentaattorit ja opintojaksojen vastuuhenkilöt käyvät ilmi WebOodista opintojaksokuvausten
yhteydestä. Opetuksen ajankohdat löytyvät myös WebOodista ja siellä olevissa oppaissa
tiedot opetuksesta pidetään ajantasaisina.
Ilmoittautuminen opetukseen alkaa WebOodissa yleensä lukukauden alussa. Ilmoittautuminen koskee kaikkia opintojaksoja. Joidenkin seminaarien osallistujamäärä on rajoitettu ja
osallistujat otetaan ensisijaisesti pääaineopiskelijoista ilmoittautumisjärjestyksessä. Seminaarien osalta opintojakson vastuuhenkilö päättää jälki-ilmoittautuneiden hyväksymisestä kurssille.
Mahdollisista opetusohjelmaan tulleista muutoksista ilmoitetaan vain luennoille/seminaariin ilmoittautuneille. Opetus voidaan peruuttaa, jos ensimmäisen opetustilaisuuden opiskelijoiden määrä jää alle kymmenen opiskelijan.
Seminaarimuotoiset opintojaksot suoritetaan osallistumalla seminaari-istuntoihin (mm. aloituskokous, ideapaperien esittäminen, seminaaritöiden esittäminen ja opponointi) ja laatimalla
harjoitustyö omasta aiheesta. Seminaarimuotoisten opintojaksojen suorittaminen edellyttää
osallistumista seminaari-istuntoihin. Mikäli oppiaineen kandidaatintutkielma- tai pro gradu –
tutkielmaseminaariin ei ilmoittaudu riittävästi osanottajia, opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus
osallistua toisen oppiaineen vastaavaan seminaariin.
Seminaariin ilmoittaudutaan WebOodissa. Jos ensimmäiselle tapaamiskerralle osallistuminen
on kuitenkin ylitsepääsemättömän syyn vuoksi mahdotonta, on opiskelijan varmistaakseen
osallistumisensa seminaariin syytä olla hyvissä ajoin ennen seminaarin alkua yhteydessä
seminaarin vastuuopettajaan. Jokainen seminaarilainen huolehtii itse omien seminaaritöidensä kopioinnista ja toimittamisesta seminaarityökaappiin. Seminaaritöiden kopioimisesta annetaan syksyllä tarkempia ohjeita.
Opiskelija voi oikeustieteiden ja filosofian opinnoissaan vastata kuulusteluissa tai laatia kirjalliset työt tutkintosäännössä määritellyillä kielillä. Tutkintosäännöstä poikkeavat määräykset on
annettu opintojaksokuvausten yhteydessä.
Luennot ja kirjallisuuskuulustelut
Oikeustieteiden laitoksen opintojaksot suoritetaan pääasiassa tenttimällä opintojakson oppimateriaali ja kirjallisuus sekä säädökset oikeustieteiden tenttipäivinä. Opintojaksoista järjestetään luento-opetusta opetusohjelman mukaisesti, mutta kaikkien opintojaksojen opetusta ei
voida tarjota joka lukuvuosi. Luennoille ei yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta ole osallistumispakkoa. Läsnäolopakosta kerrotaan opintojaksokuvauksen yhteydessä. Seminaarimuotoisten opintojaksojen suorittaminen edellyttää osallistumista seminaari-istuntoihin. Luentoopetukseen voi kuulua erilaisten harjoitustöiden, oppimispäiväkirjojen tai esseiden laatimista,
joista voi saada lisäpisteitä opintojakson tenttiin tai harjoitukset tms. voivat olla pakollinen osa
kurssin suorittamista. Näistäkin kerrotaan tarkemmin opintojaksonkuvauksen yhteydessä.
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Kukin opintojakso suoritetaan yhdellä kertaa, jollei opintojakson yhteydessä ole toisin todettu.
Opintojaksojen suoritusjärjestyksestä on annettu suosituksia opintojaksokuvausten sekä
oppiaine-esittelyn yhteydessä.
Opintojaksojen kirjallisuusmuutoksista ja kirjallisuutta täydentävästä aineistosta ilmoitetaan
ainejärjestö Legion ylläpitämällä sähköpostilistalla. Muutoksen päivitetään myös WebOodiin
opintojaksotietoihin. Näistä tiedoista on syytä varmistua ennen kuulusteluun ilmoittautumista.
Opintojaksoihin liittyvät säädökset luetellaan opintojaksoittain. Säädökset muutoksineen sekä
säädökset korvaavat uudet säädökset on hallittava sellaisina kuin ne ovat kuulusteluhetkellä
voimassa, jollei jonkin opintojakson osalta ole toisin ilmoitettu. Keskeisistä säädösmuutoksista
informoidaan luennoilla.
Esseesuoritukset ja oppimispäiväkirjat
Oikeustieteiden joitakin opintojaksoja voidaan suorittaa esseellä joko kokonaan tai osittain.
Lisäksi joiltain luennoilta on mahdollista laatia oppimispäiväkirja. Mahdollisesta esseesuorituksesta tai oppimispäiväkirjasta on mainittu opintojaksokuvauksen yhteydessä. Muiden opintojaksojen osalta esseen tai oppimispäiväkirjan laatiminen on opintojakson vastuuhenkilön
harkittavissa.
Oppiaineet antavat tarkempia tietoja esseellä suoritettavissa olevista opintojaksoista sekä
opintojaksoista, joissa käytössä on oppimispäiväkirja. Esseiden ja oppimispäiväkirjojen laajuus
määritellään työn luonteesta riippuen, tarkempi ohjeistus annetaan oppiaineittain.
Esseen tai oppimispäiväkirjan ollessa opintojakson osasuoritus, voi suorituksesta saada joko
hyvityspisteitä kirjallisuustenttiin tai suoritus korvaa kirjallisuuskuulustelussa yhden tai useamman kysymyksen. Tarkempi ohjeistus annetaan opintojaksoittain.
Korvaavasta suoritustavasta ja/tai esseen kirjoittamisesta on aina sovittava ennakolta opintojakson vastuuhenkilön kanssa.
Jos opintojakso suoritetaan kahdella tai useammalla osasuorituksella, on opiskelijan pyrittävä
suorittamaan kaikki osasuoritukset saman lukuvuoden aikana. Osasuoritukset ja hyvityspisteet
eivät vanhene, ellei opintojaksokuvauksessa toisin määrätä. Opintosuoritukset viedään opintorekisteriin, kun opintojakso on kokonaisuudessaan suoritettu.
Kuulusteluja koskevia määräyksiä
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta on antanut tämän oppaan alkupuolella
määräyksiä kuulusteluista (kuulustelupäivät, ilmoittautuminen, etätentit, muut määräykset).
Lisäksi määräyksiä on annettu tutkintosäännössä.
Oikeustieteiden laitoksella noudatetaan em. määräysten lisäksi seuraavia tarkempia periaatteita:
• Tenttiin ilmoittauduttaessa lisätieto-kentässä ilmoitetaan mm. tehdyt osasuoritukset (luennot, esseet, oppimispäiväkirjat), kypsyysnäytteen vastaanottaja sekä opintojakson
suorittamiseksi sovittu kirjallisuus.
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•
•

Finanssioikeuden kuulusteluissa saa olla laskin mukana
Lähtökohtaisesti myöhästyneitä tentti-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Myöhästyneiden
ilmoittautumisten vastaanottamisesta päättää kuulustelija. Etätentteihin ei vastaanoteta myöhästyneitä ilmoittautumisia.

Etätenttiin ilmoittautuminen ja ohjeet etätenttimisestä
Opiskelija vastaa itse etätentti-ilmoittautumisen oikeellisuudesta (valvojan oikea yhteystieto,
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 peruuttaa itse neljä
päivää ennen tenttiä.
Etätenttiin ilmoittauduttaessa Lisätieto-kentässä ilmoitetaan, että kyseessä on etätentti, tentin
suorituspaikka, yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön yhteystiedot. Mallisuoritus: Tentin suorituspaikka Mutkanperän yliopisto, Mutkatieteen tiedekunta, yhteyshenkilö Paavo Pesusieni, paavo.pesusieni@mutka.fi, GSM 050-9999999. Mainitut tiedot on ilmoitettava täydellisinä.
HUOM! Opiskelijan on syytä tarkistaa tenttipaikasta tenttiä edeltävänä päivänä, että kysymykset ovat saapuneet perille. Opiskelija vastaa mahdollisista kustannuksista. Itä-Suomen yliopisto linjaa etätenttien järjestämiseen liittyvät maksut 1.8.2010 alkaen.
Tenttipaikka ja -tilaisuus:
• Opiskelija huolehtii itse tenttipaikan ja valvonnan järjestämisestä sekä vastaa mahdollisista kustannuksista.
• Sopivia tenttipaikkoja ovat esimerkiksi muut yliopistot, kesäyliopistot ja kansalaisopistot.
Suomen ulkopuolella mahdollisia tenttipaikkoja ovat mm. Suomen suurlähetystöt ja konsulaatit. Tenttiminen ei ole mahdollista omalla työpaikalla eikä kirjastossa. Tenttipaikan
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 17.00 ja päättyä viimeistään klo 21.00 (tentti
kestää neljä tuntia).
• Tentistä saa poistua 30 minuutin jälkeen tentin aloittamisesta.
• Tentin tulee olla koko tentin ajan valvottu.
• Tenttivastauspapereina käytetään tenttipaikan leimalla varustettua paperia.
• Opiskelijoilla saa olla mukana vain kirjoitusvälineet (jos muuta ei mainittu), finanssioikeuden tenteissä saa olla mukana laskin.
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6.3.4 Opintojen hyväksilukeminen, arvostelu ja opintokokonaisuuksien hakeminen
Opintojen hyväksilukeminen
Käsitteet ja yleiset kriteerit
Oikeustieteiden laitoksella noudatetaan tiedekunnan linjauksia hyväksilukemisista. Tarkennuksena tiedekunnan linjauksiin oikeustieteiden laitoksella noudatetaan pääsääntöisesti seuraavia linjauksia:
Oikeustieteiden opintoja ei voi korvata yli 10 lukuvuotta vanhoilla opintosuorituksilla ellei erityisestä syystä muuta johdu. Yli 10 vuotta sitten suoritetut opintokokonaisuudet voidaan sisällyttää HTK- tai HTM-tutkintoon. Yksittäisiä yli 10 lukuvuotta sitten suoritettuja opintojaksoja ei voi
sisällyttää HTK- tai HTM-tutkintoon. Esimerkiksi haettaessa opintojen korvaavuutta tai yksittäisten opintojaksojen sisällyttämistä lukuvuonna 2010–2011, tarkastellaan vain lukuvuonna
2000–2001 tai sen jälkeen suoritettuja opintoja. Määräaika lasketaan siitä, kun opiskelija on
aloittanut opintonsa Itä-Suomen yliopistossa.
Filosofian opintoja voidaan korvata yli 10 vuotta sitten suoritetuilla opinnoilla. Samoin yli 10
vuotta sitten suoritetut opintokokonaisuudet voidaan sisällyttää YTK- tai YTM-tutkintoon. Sen
sijaan yksittäisiä yli 10 (luku)vuotta sitten suoritettuja opintojaksoja ei voi sisällyttää YTK- tai
YTM-tutkintoon. Esimerkiksi haettaessa yksittäisten opintojaksojen sisällyttämistä lukuvuonna
2010–2011, tarkastellaan vain lukuvuonna 2000–2001 tai sen jälkeen suoritettuja opintoja.
Hyväksiluetut opinnot (korvatut ja sisällytetyt) arvostellaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksiluettujen suoritusten arvosanaa (HYV) ei huomioida opintokokonaisuuden arvolausetta
määriteltäessä.
Kriteerit opintojen hyväksilukemiselle
Korvaaminen
Opintojen korvaamista toisessa yliopistossa suoritetuilla opinnoilla voivat hakea tutkintoopiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat. Korvaavuuksia voi hakea ammattikorkeakoulussa,
avoimessa yliopistossa (ehtona, että opinnot ovat jonkun yliopiston vahvistaman opetussuunnitelman mukaisia) tai yliopistossa suoritetuilla opinnoilla. Täydennyskoulutuksena suoritetuilla
opinnoilla ei pääsääntöisesti voi korvata yliopistotasoisia opintoja. Korvaavuuden myöntäminen perustuu opetuksen ja opiskeltavan materiaalin samantasoisuuteen ja samankaltaisuuteen.
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 oppiaineesta, minkä
opintojaksoja halutaan korvata. Opiskelijan on selvitettävä mahdolliset korvaavuudet ennen
kuin hakee opintojen sisällyttämistä.

Opinto-opas 2010–2011

131

Aiempaan yliopistotutkintoon sisältyvällä opintokokonaisuudella voi saada korvattua vastaavan
opintokokonaisuuden Itä-Suomen yliopistossa. Edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa ko.
oppiaineesta seuraavan laajemman opintokokonaisuuden (perusopinnot > aineopinnot >
syventävät opinnot). Esimerkiksi aiempaan tutkintoon kuuluvat ympäristöoikeuden aineopinnot
voidaan hyväksyä HTK-tutkintoon vain siinä tapauksessa, että opiskelija tekee ympäristöoikeuden syventävät opinnot HTM-tutkintoon. Aiempaan tutkintoon sisältyvillä opinnoilla ei voi
korvata syventäviä opintoja.
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 kuulustelun/opintojakson osa-alueesta. Hyvityspisteet myönnetään yleensä siten, että opiskelija saa
hyvityspisteitä 50 % siitä pistemäärästä, joka oikeuttaisi kuulustelun läpimenoon kun opiskelijan aiempi suoritus on noin puolet korvattavasta opintojaksosta. Opiskelijan on ilmoitettava
saamistaan hyvityspisteistä tai muusta korvaavuudesta opintojakson kuulusteluun ilmoittautuessaan WebOodissa (lisätieto-kenttä). Hyvityspisteet eivät vanhene ellei erityinen syy muuta
edellytä. Tällöin hyvityspisteiden vanhenemisesta ilmoitetaan opintojen korvaavuuspäätöksessä.
Avoimessa yliopistossa ja kansainvälisessä vaihdossa suoritetuilla yksittäisillä opintojaksoilla
ja opintokokonaisuuksilla voi hakea korvaavuutta edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.
Täydennyskoulutuskeskuksessa suoritettujen opintojen korvaavuus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti.
Kieliopintojen korvaamisesta päättää Kielikeskus. Lisätietoja amanuensseilta.
Sisällyttäminen
Sisällyttäminen osaksi suoritettavaa tutkintoa on mahdollista silloin, kun vastaavia opintoja ei
yliopistossa ole tarjolla (ts. korvaavuuden hakeminen ei ole mahdollista).
Yleiset kriteerit sisällyttämiselle ovat pääaineittain seuraavat:
• HTK –tutkinto; pääaine oikeustieteet: enintään kahdet perusopinnot siten, että toiset perusopinnot on suoritettu jossakin oikeustieteen oppiaineessa tai yhdet aineopinnot jossakin oikeustieteen oppiaineessa
• HTK –tutkinto; pääaine eurooppaoikeus ja integraatiohallinto: enintään kahdet perusopinnot siten, että toiset perusopinnot on suoritettu jossakin oikeustieteen oppiaineessa ja toiset tutkintoon soveltuvassa vieraassa kielessä tai yhdet aineopinnot jossakin oikeustieteen
oppiaineessa tai tutkintoon soveltuvassa vieraassa kielessä
• HTK –tutkinto; pääaine kriminaalipolitiikka ja rikollisuuden tutkimus: psykologian perus- tai
aineopinnot
• HTK –tutkinto; pääaine lainsäädäntötutkimus: oikeustieteen opintoja enintään 60 op (aineopinnot)
• YTK –tutkinto; pääaine oikeustaloustiede: kansantaloustieteen perus- tai aineopinnot
• YTK –tutkinto; pääaine filosofia: enintään 90 op sisältäen vähintään yhdet perus- tai aineopinnot
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• YTK –tutkinto; pääaine oikeusfilosofia: enintään kahdet perusopinnot siten, että toiset perusopinnot on suoritettu jossakin oikeustieteen oppiaineessa tai yhdet aineopinnot jossakin oikeustieteen oppiaineessa
Yksittäisten opintojaksojen sisällyttäminen on mahdollista, jos opiskelija ei ole sisällyttänyt
tutkintoon enimmäismäärää opintokokonaisuuksia. Maisterin tutkintoon sisällytettävien opintokokonaisuuksien määrää ei ole rajoitettu.
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. Sisällyttämistä osaksi
tutkintoa voivat hakea vain tutkinto-opiskelijat.
Sisällyttämistä voi hakea avoimessa yliopistossa suoritetuilla opinnoilla (ehtona, että opinnot
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.
Avoimessa yliopistossa suoritettu opintokokonaisuus voidaan sisällyttää sellaisenaan suoritettavaan tutkintoon. Aiempaan tutkintoon kuuluvia opintokokonaisuuksia ei voi sisällyttää uuteen
tai myöhempään tutkintoon (vrt. korvaaminen). Kandidaatin tutkintoon sisältyviä opintoja ei
voida sisällyttää maisterin tutkintoon tai päinvastoin. Tästä on kuitenkin olemassa kaksi poikkeusta liittyen tutkintorakenneuudistukseen. Ks. poikkeuksista tarkemmin opinto-oppaan
alusta, 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 avoimessa
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. Kansainvälisessä
vaihdossa tai JOO-opintoina suoritetut opinnot voidaan edellä mainituin kriteerein joko korvata
tai sisällyttää suoritettavaan tutkintoon.
Hyväksilukemisen hakeminen, käsittely ja ratkaiseminen
Opintojen hyväksilukemista haetaan kirjallisesti. Oikeustieteillä ja filosofialla on käytössä
opintojen hyväksilukemista varten lomake, joka on saatavissa yksikön www-sivuilta. Kieliopintojen korvaavuutta haetaan kielikeskuksesta.
Kirjallisesta hakemuksesta on käytävä ilmi ainakin seuraavat seikat:
• nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite),
• opiskelijanumero,
• pääaine (tai mihin oppiaineeseen opinto-oikeus),
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•
•
•

mitä opintoja haetaan korvattavaksi ja millä perusteella TAI mitkä opinnot haetaan sisällytettäväksi tutkintoon/opintoihin,
oikeaksi todistetut jäljennökset aiemmin suoritetuista opinnoista, sekä
riittävä selvitys suoritettujen opintojen tasosta ja sisällöstä (esim. ote sen lukuvuoden
opinto-oppaasta, jolloin opinto suoritettu) TAI muu luotettava selvitys hyväksilukemisen
ratkaisemiseksi.

Ilman riittäviä selvityksiä saapunutta hakemusta ei sisällöllisesti voida ratkaista.
Opintojen sisällyttämisestä tutkintoon päättää oikeustieteiden laitoksen johtaja. Yksittäisen
oikeustieteen tai filosofian opintojakson tai -kokonaisuuden korvaamisesta päättää ao. vastuuoppiaineen opettaja.
Opintojen hyväksilukemista koskevat päätökset annetaan pääsääntöisesti kirjallisina. Kun
kysymyksessä on opintojen siirtäminen sellaisenaan (sisällyttäminen) Itä-Suomen yliopiston
opintorekisteriin, ei kirjallista päätöstä anneta. Päätös voi olla luonteeltaan lopullinen, ehdollinen tai määräaikainen.
Muutoksenhausta määrätään tutkintosäännön 28 §:ssä.
Arvostelu ja opintokokonaisuuksien hakeminen
Opintojaksojen suorituksien ja tutkielmien arvostelukriteerit ovat opinto-oppaan alkuosassa.
Opintokokonaisuuksien merkitsemistä opiskelijarekisteriin haetaan amanuenssilta (oikeustieteiden laitoksen toimisto) joko sähköpostitse tai käymällä toimistossa. Opiskelijan on ilmoitettava kokonaisuuteen sisällytettävät vapaavalintaiset opinnot.
Opintokokonaisuuksien arvosteluasteikko on 0-5 tai HYV/HYL. Perus- ja aineopintokokonaisuuksien suoritukset arvostellaan opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona
(kaikista opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista kerrotaan opintojakson op-määrä
arvosanalla; saadut tulot lasketaan yhteen; saatu summa jaetaan opintokokonaisuuden 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. Syventävien opintojen opintokokonaisuus arvostellaan oikeustieteissä hyväksytty – hylätty.
Filosofiassa ja ympäristöpolitiikka ja -oikeudessa syventävien opintojen opintokokonaisuuden
arvosana määräytyy painotettuna keskiarvona. Pro gradu -tutkielman arvolause ei vaikuta
syventävien opintojen arvosanaan.
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6.3.5 Harjoittelu ja kansainvälinen vaihto
Pysyväismääräys koskien harjoittelun suorittamista
Harjoittelu (007001, 8 op). Minkä tahansa oikeudellisen aineen (pl. oikeustaloustiede) 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 oikeudellisen tiedon soveltamista.
Lisäksi harjoitteluna voidaan huomioida jo työelämässä mukana olevien opiskelijoiden sellainen työkokemus, jossa on joutunut soveltamaan oikeudellista tietämystä. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää käytännön työkokemuksen lisäksi harjoitteluraportin laatimista.
Harjoitteluraportin aihe on sovittava laitoksen harjoittelusta vastaavan kanssa ennen harjoitteluraportin laatimista.
Harjoitteluraportille asetettuja vaatimuksia:
Harjoitteluraportin tulee olla laajuudeltaan 10–15 sivua. Harjoitteluraportti laaditaan joko oppimispäiväkirjan muotoon tai esseen muotoon. Työelämässä mukana olevat laativat esseen.
Raportissa tulee esitellä lyhyesti (1–2 sivua) organisaatio, jossa työskentelee sekä oma asema ja työtehtävät organisaatiossa, esitellä ja ratkaista jokin työssä esiintynyt oikeudellinen
ongelma. Oikeudellisen ongelman ratkaisussa on käytettävä tarvittavia oikeuslähteitä ja dokumentoitava teksti asianmukaisesti tarvittaessa alaviittein. Raportti laaditaan tekstinkäsittelyllä normaaliasetteluin ja raportin alkuun liitetään kansilehti, sisällysluettelo ja mahdolliset lähdeja lyhenneluettelot. Ks. kirjallisen työn laatimisesta tarkemmin esim. ympäristöoikeuden kirjoitusohjeet. Harjoitteluraportti toimitetaan harjoitteluvastaavalle paperiversiona. Raportti arvostellaan hyväksytty/hylätty. Esseeseen liittyvistä sisällöllisistä kysymyksistä kannattaa tiedustella oman pääaineen henkilökunnalta.
Kansainvälinen vaihto
Oikeustieteiden opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistyä esimerkiksi 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 ItäSuomen yliopistoon saapuville kansainvälisille vaihto-opiskelijoille. Kansainvälistymiseen on
siis monia mahdollisuuksia! Oikeustieteiden laitoksen Erasmus-vaihtosopimukset eri yliopistojen kanssa löytyvät www-sivuiltamme.
Neuvonta kansainvälisissä asioissa
Oikeustieteiden laitos
Kv-koordinaattori
lawstudies(at)joensuu.fi
Aurora II, huone 2089, puh. (013) 251 2055
Ti & to 10–11, muulloin sopimuksen mukaan
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6.3.6 Oikeustieteiden laitoksen tarjoamat sivuaineet
Opiskelijan on suoritettava opintokokonaisuudesta vähintään 15 opintopistettä (sivuaineopinnot) saadakseen tutkintotodistukseensa merkinnän sivuaineesta (ei kokonaisarvosanaa).
Vähintään 25 op:n laajuinen suoritus (perusopinnot) merkitään myös opintorekisteriin.
6.3.6.1 Filosofia sivuaineena
Filosofia on sopiva sivuaine kaikille oman tieteenalansa perustavista käsitteellisistä, metodologisista ja arvo-ongelmista kiinnostuneille. Erityisesti jatko-opintoja ajatellen filosofian opinnot
antavat hyödyllisiä ajattelutaitoja ja -tekniikoita, joita voi soveltaa perinteisen filosofian alueen
ulkopuolelle.
Opiskelija voi suorittaa filosofiassa haluamansa määrän sivuaineopintoja. Kuitenkin kandidaatin tutkielma (10 op) -opintojakson voi suorittaa vain sellainen sivuaineopiskelija, joka suorittaa
ko. seminaarin koko 80 op:n aineopintokokonaisuuden viimeisenä opintosuorituksenaan.
Muilta osin sivuaineopiskelijaa koskevat samat määräykset kuin pääaineopiskelijaa. Opintojaksojen kuvaukset ilmoitetaan WebOodissa. Vastuuhenkilöt, aikataulut ja tentit ilmoitetaan
WebOodissa.
6.3.6.2 Oikeustieteet sivuaineena
Oikeustieteiden perus- ja aineopinnot
Sivuaineopinnot voidaan suorittaa eurooppaoikeudessa, finanssioikeudessa, hallintooikeudessa, lainsäädäntötutkimuksessa, oikeustaloustieteessä, rikos- ja prosessioikeudessa,
siviilioikeudessa, valtiosääntöoikeudessa ja ympäristöoikeudessa. Opiskelija voi suorittaa
perusopinnot (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 oppiaineiden kuvausten
yhteydestä. Opintojaksojen kuvaukset, vastuuhenkilöt, aikataulut ja tentit ilmoitetaan WebOodissa.
Eurooppaoikeuden perus- (J007201, 25 op) ja aineopinnot (J007202, 35 op)
Finanssioikeuden perus- (J007101, 25 op) ja aineopinnot (J007102, 35 op)
Hallinto-oikeuden perus- (J007301, 25 op) ja aineopinnot (J007302, 35 op)
Lainsäädäntötutkimuksen perus- (J007090, 27op), aineopinnot (J007091, 33op)
Oikeustaloustieteen perus- (J007097, 30 op) ja aineopinnot (J007099, 30 op)
Rikos- ja prosessioikeuden perus- (J007401,25op) ja aineopinnot (J007402, 35op)
Siviilioikeuden perus- (J007501, 25 op) ja aineopinnot (J007502, 35 op)
Valtiosääntöoikeuden perus- (J007601, 25 op) ja aineopinnot (J007602, 35 op)
Ympäristöoikeuden perus- (J007701, 25 op) ja aineopinnot (J007702, 35 op)
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Oikeustieteiden erityiset opintojaksokokonaisuudet
Opintokokonaisuuksien opintojaksokuvaukset löytyvät opintokokonaisuuksittain WebOodista
(Oikeustieteet – Sivuaineet 2010-2011).
Perusopinnot (vähintään 25 op) voidaan suorittaa jollakin seuraavista erityisaloista: sosiaalioikeus, työ- ja virkamiesoikeus, yritysjuridiikka, kansainvälinen kauppaoikeus, yritysvero-oikeus,
henkilövero-oikeus, metsäoikeus, taloudenhallinta ja perintä, International Study Programme
in Law, empiirinen oikeustutkimus sekä oikeuspsykologia. Yritysjuridiikasta on mahdollista
suorittaa vähintään 25 op:n laajuinen perusopintokokonaisuus tai 60 op:n laajuinen aineopintokokonaisuus. Opetushallinnosta voi suorittaa 25 op:een laajuisen opintokokonaisuuden.
Sivuaineopiskelija voi valita opintojaksot vapaasti kyseisten kokonaisuuksien sisältä, kuitenkin
niin, että kyseisen opintokokonaisuuden alleviivatut jaksot sisältyvät opintoihin (ks. alta). Opintokokonaisuuksien koostumusta voidaan perustellusta syystä muuttaa.
Opintojakson voi liittää vain yhteen opintokokonaisuuteen eli sivuaineessa ei voi olla pääaineen tai muiden sivuaineiden kanssa samoja opintojaksoja. Pääaineeseen rinnastuvia opintokokonaisuuksia ei voi ottaa sivuaineeksi (esim. hallinto-oikeus pääaineena ja sosiaalioikeus
sivuaineena).
Sosiaalioikeuden perusopinnot (J007050, 25 op)
Basic Studies in Social Welfare Law
Sosiaalioikeuden sivuaineopinnot soveltuvat erityisen hyvin niille, jotka jo työskentelevät sosiaali- ja terveysalalla kuntien palveluksessa tai sosiaalivakuutuslaitoksissa tai ovat suuntautumassa sellaisiin tehtäviin.
Yleishallinto-oikeus 6 op
Julkisuus ja tietosuoja viranomaistoiminnassa 5 op
Kunnallisoikeus 5 op
Sosiaalioikeuden yleinen osa 5 op
Sosiaalioikeus, sosiaali- ja terveydenhuolto 4 op
Sosiaalioikeus, toimeentuloturva 4 op
Työoikeus 5 op
Lisätiedot: Opintokokonaisuus ei voi olla hallinto-oikeuden pääaineopiskelijan HTK/HTMtutkinnon sivuaine.
Vastuuhenkilö: Pentti Arajärvi
Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot (J007051, vähintään 25 op)
Basic Studies in Labour Law and Law of Civil Servants
Työ- ja virkamiesoikeuden sivuaineopinnot ovat tarkoitetut niille opiskelijoille, jotka suuntautuvat henkilöstöhallinnon tehtäviin julkishallinnossa tai yrityksissä. Opintokokonaisuus soveltuu
hyvin myös näissä tehtävissä toimivien lisäopinnoiksi ja se on mahdollista suorittaa avoimen
yliopiston kautta.
Yleishallinto-oikeus 6 op
Sopimusoikeus 5 op
Työoikeus 5 op
Työoikeuden jatkokurssi 7 op
Virkamiesoikeus 5 op
Sosiaalioikeus, toimeentuloturva 4 op
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Henkilöverotuksen perusteet 5 op
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
Vastuuhenkilö: Tarmo Miettinen
Yritysjuridiikan perusopinnot (J007057, väh. 25 op) ja
Yritysjuridiikan aineopinnot (J007058, väh.35 op)
Basic and Subject Studies in Business Law
Opintokokonaisuus soveltuu opiskelijoille jotka ovat kiinnostuneita yritystoiminnasta ja liikeelämästä. Kurssikokonaisuudella tähdätään liike-elämän päätöksentekoa tukevan juridiikan
opetukseen. Yritystoimintaa koskevan sääntelyn hallitseminen on perusedellytys yrityselämässä toimiville henkilöille. Opintokokonaisuus sisältää muun muassa sopimus- ja yhtiöoikeuden kurssit sekä kandidaattiseminaarin, jolla voidaan erikoistua johonkin yritysjuridiikan osaalueeseen.
Perusopinnot 25 op:
Yritysoikeuden perusteet 6 op
Johdatus yksityisoikeuteen 3 op
Sopimusoikeus 5 op
Yhtiöoikeus 5 op
Markkinointi- ja kuluttajansuojaoikeus 5 op
Työoikeus 5 op
Aineopinnot 35 op:
Luotto- ja vakuusoikeus 5 op
Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus 5 op
Finanssioikeuden perusteet 5 op
Sopimusoikeuden käytännön kurssi 6 op
Legal Problems in International Trade Law 6 op
Työoikeuden jatkokurssi 7 op
Osakeyhtiölain erityiskysymyksiä 5 op
Intellectual Property Rights and International Trade 6 op
Ympäristövastuu 4 op
Elinkeinoverotuksen perusteet 5 op
Introduction to Russian Law 5 op
Yritysjuridiikan kandidaattiseminaari 10 op (siviilioikeuden kandidaattiseminaarin kanssa
yhteinen seminaari on pakollinen aineopintokokonaisuuden suorittaville)
Lisätiedot: Opintokokonaisuus ei voi olla siviilioikeuden pääaineopiskelijan HTK/HTMtutkinnon sivuaine.
Vastuuhenkilö: Soili Nystén-Haarala
Kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot (J007064, väh. 25 op)
Basic Studies in International Commercial Law
Siviilioikeuden tarjoamista englanninkielisistä kansainvälisen kauppaoikeuden opintojaksoista
voi muodostaa kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot (vähintään 25 op).
International Trade Organizations and Liberalization of Trade 5 op
Legal Problems of International Trade 6 op
Intellectual Property Rights and International Trade 6 op
Introduction to Russian Law 5 op
Client counselling 5 op
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Lisätiedot: Opintokokonaisuus ei voi olla siviilioikeuden pääaineopiskelijan HTK/HTMtutkinnon sivuaine.
Vastuuhenkilö: Soili Nystén-Haarala
Henkilövero-oikeuden perusopinnot (J007052, vähintään 25 op)
Basic Studies in Personal Taxation
Henkilöverotuksen sivuainekokonaisuus on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, jotka haluavat
saada kokonaiskuvan erityisesti yksityishenkilöiden verokysymyksistä. Kokonaisuudella on
suurta merkitystä ns. tavallisen ihmisen kannalta, mutta se on tärkeä myös veroasioiden
kanssa ammatillisesti työskenteleville (mm. verohallinnon virkailijat).
Finanssioikeuden perusteet 5 op
Henkilöverotuksen perusteet 5 op
Perintö- ja lahjaverotus 5 op
Verotusmenettelyn ja veroprosessin perusteet 6 op
Vero-oikeuden oikeustapausharjoitukset 5 op
Elinkeinoverotuksen perusteet 5 op
Maa- ja metsätalousverotuksen perusteet 5 op
Kansainvälinen verotus 5 op
Lisätiedot: Opintokokonaisuus ei voi olla finanssioikeuden pääaineopiskelijan HTK/HTMtutkinnon sivuaine.
Vastuuhenkilö: Matti Myrsky
Yritysvero-oikeuden perusopinnot (J007053, vähintään 25 op)
Basic Studies in Business Taxation
Yritysverotuksen sivuainekokonaisuus soveltuu erityisen hyvin niille opiskelijoille, jotka haluavat saada kokonaiskuvan erityisesti liikeverotuksen kysymyksistä. Yritysverotuksen kysymyksillä on suurta merkitystä mm. kauppatieteiden opiskelijoille tai muuten taloudellisista aineista
kiinnostuneille, tilitoimistojen palveluksessa työskenteleville ja verohallinnon virkailijoille.
Finanssioikeuden perusteet 5 op
Elinkeinoverotuksen perusteet 5 op
Arvonlisäverotuksen perusteet5 op
Verotusmenettelyn ja veroprosessin perusteet 6 op
Vero-oikeuden oikeustapausharjoitukset 5 op
Yhtiöoikeus 8 op
Elinkeinoverotuksen erityiskysymyksiä 6 op
Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä 8 op
Kansainvälinen verotus 5 op
Maa- ja metsätalousverotus 5 op
Lisätiedot: Opintokokonaisuus ei voi olla finanssioikeuden pääaineopiskelijan HTK/HTMtutkinnon sivuaine.
Vastuuhenkilö: Matti Myrsky
Metsäoikeuden perusopinnot (J007055, vähintään 25 op)
Basic Studies in Forest Law
Metsäoikeuden sivuaineopinnot soveltuvat erityisen hyvin metsätieteiden opiskelijoille sekä
muille, jotka ovat suuntautumassa metsäalan tehtäviin julkishallinnossa tai yrityksissä. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös näissä tehtävissä toimivien lisäopinnoiksi.
Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
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Yritysoikeuden perusteet 6 op
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
Metsäoikeus 6 op
Luonnonsuojelu- ja luonnonvaraoikeus 5 op
Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 5 op
Ympäristönsuojeluoikeus 5 op
Kiinteistöoikeus 6 op
Maa- ja metsätalousverotuksen perusteet 5 op
Lisätiedot: Opintokokonaisuus ei voi olla ympäristöoikeuden pääaineopiskelijan HTK/HTMtutkinnon sivuaine.
Vastuuhenkilö: Tapio Määttä
Taloudenhallinnan ja perinnän perusopinnot (J007063, 30 op)
Basic Studies in Collecting and Financial Management
Taloudenhallinnan ja perinnän perusopinnot on opintokokonaisuus, joka on suositeltava sivuainekokonaisuus etenkin talous- ja velkaneuvonnasta, perinnästä ja ulosottotoimesta kiinnostuneille. Taloudenhallintaan liittyvän neuvonnan ja maksuhäiriöihin liittyvän perintätyön hoitaminen edellyttää luotto-, perintä- ja insolvenssioikeuden ja laskentatoimen sekä kotitalouden
taloudellisen toiminnan tuntemusta samoin kuin taitoja asiakkaan kohtaamisessa ja neuvottelutilanteissa. Opintokokonaisuudella pyritään antamaan valmiudet näihin vaatimuksiin. Opintokokonaisuudessa on pakollisia opintoja 11 op. Ensin suoritetaan Taloudenhallinnan ja perinnän perusteet ja Insolvenssioikeus. Viestintä- ja neuvottelutaidot asiakkaan kohtaamisessa on
tarkoituksenmukaista suorittaa opintokokonaisuuden loppupuolella. Opintojaksojen kuvaukset
ovat oikeustieteiden opintojen osalta tässä oppaassa, muilta osin vaatimukset löytyvät ko.
oppiaineen opinto-oppaasta. Koko opintokokonaisuus kuvauksineen on WebOodissa (oikeustieteiden oppaassa kohdassa ”Erilliset opintokokonaisuudet”).
Pakolliset opintojaksot:
Taloudenhallinnan ja perinnän perusteet 3 op, kuvaus luvussa ”muut opintojaksot”
Insolvenssioikeus 6 op
Viestintä- ja neuvottelutaidot asiakkaan kohtaamisessa 2 op, kuvaus luvussa ”muut opintojaksot”
Vaihtoehtoiset opintojaksot:
Opiskelijan on suoritettava moduuleista 1-3 vähintään 19 opintopistettä siten, että jokaisesta
moduulista on vähintään yksi suoritus ja opintokokonaisuuden laajuudeksi tulee vähintään 30
op.
1. Konkurssi- ja ulosotto-oikeus, hallinto-oikeus, sosiaalioikeus ja finanssioikeus (Oikeustieteiden laitos)
Konkurssi- ja ulosotto-oikeuden erityiskysymyksiä 10 op
Yleishallinto-oikeus 6 op
Sosiaalioikeus, toimeentuloturva 4 op
Finanssioikeuden perusteet 5 op
2. Siviilioikeus (Oikeustieteiden laitos)
Luotto- ja vakuusoikeus 5 op
Perhe- ja perintöoikeus 5 op
Yhtiöoikeus 5 op
3. Laskentatoimi ja talouden hallinta (Kauppatieteiden laitos)
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Laskentatoimen perusteet 6 op
Rahoituksen perusteet 6 op
Tuloslaskenta ja verotus 6 op
Vastuuhenkilö: Reima Kukkonen
International Study Programme in Law (J007060, 25 ECTS)
The International Study Programme in Law is a non-degree study programme taught in English at the Department of Law. The programme is intended 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. European Law,
International Public and Commercial Law, Comparative Law and Environmental Law.
Introductory studies
J700019 Orientation Programme for International Students 2 ECTS
J007006 Introduction to Legal Studies and Finnish Legal System 2 ECTS
Basic and subject studies
J007507 Legal Problems in International Trade 6 ECTS
J007205 Public EU Law 5 ECTS
J007508 Introduction to Russian Law 5 ECTS
J007516 Intellectual Property Rights and International Trade 6 ECTS
J007715 Introduction to European and Finnish Environmental Law 3 ECTS
J007314 Good Administration 4 ECTS
J007716 International Environmental Law 5 ECTS
J007610 Public International Law 6 ECTS
J007414 Basic Concepts of Criminal Law 5 ECTS
J007714 Environmental Law in the European Union 4 ECTS
J124234 Introduction to Theory of Regulation 3 ECTS
More information: lawstudies@joensuu.fi (International Affairs Coordinator)

Syventävien opintojen suorittaminen sivuaineena
Opiskelija voi suorittaa oikeustieteiden oppiaineen sivuaineopinnot aina syventäviin opintoihin
saakka (ns. sivulaudatur). Opiskelijan on täytynyt suorittaa ko. oppiaineesta aineopinnot ennen kuin voi suorittaa syventäviä opintoja. Jos opiskelijan pääaine on eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede, rikos- ja prosessioikeus, siviilioikeus, valtiosääntöoikeus 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 sivulaudaturin tekemisestä etukäteen oppiaineen professorin kanssa. Sivuaineessa tehty pro gradu tutkielma arvostellaan samoin kuin pääaineopiskelijan tutkielma.
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6.3.6.3 Muut sivuainekokonaisuudet
Empiirisen oikeustutkimuksen opintokokonaisuus (J007059, väh. 25 op)
Basic Studies in Empirical Research on Law
Empiirisen oikeustutkimuksen opintokokonaisuus soveltuu erityisen hyvin niille opiskelijoille,
jotka haluavat saada metodiset valmiudet empiirisen tutkimuksen tekemiseen, suunnittelevat
käyttävänsä empiiristä tutkimusmenetelmää opinnäytetyössään tai ovat suuntautumassa
tehtäviin, joissa hyödynnetään empiirisellä tutkimuksella tuotettua tietoa.
Oikeustieteiden järjestämät opintojaksot (kuvaukset WebOodissa):
Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen 5 op
Empiirisen oikeustutkimuksen seminaari 5 op
Oikeussosiologia 5 op
Muiden yksiköiden järjestämät opintojaksot (kuvaukset WebOodissa):
5510003 Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
5210351 Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi 5 op
5510006 Tapaustutkimus 5 op
5510002 Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
5510004 Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op
5510005 Tilastollisten menetelmien työpaja 5 op
3622210 Kuvaileva tilastotiede ja aineiston hankinta 4 op (Tilastotiede)
3622211 Tilastolliset mallit ja testaus 4 op (Tilastotiede)
3622212 Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametriset menetelmät 5 op (Tilastotiede)
3622213 Regressiotekniikat 4 op (Tilastotiede)
3622222 SPSS-kurssi 2 op (Tilastotiede)
Lisäksi opintosuorituksena voidaan hyväksyä muu, vastuuopettajan kanssa erikseen sovittava
empiirisen tutkimuksen menetelmäkurssi.
Lisätiedot: Opintokokonaisuus ei sovellu oikeustieteiden pääaineopiskelijoiden HTK-tutkinnon
oikeustieteiden sivuaineeksi (25 op).
Vastuuhenkilö: Anssi Keinänen

Oikeuspsykologian perusopinnot (J050000, 25 op)
Basic Studies in Law and Psychology
Oikeuspsykologia tutkii psykologisten teorioiden, metodien ja tulosten soveltamista oikeudenkäyttöön ja rikollisuuden tutkimukseen. Opintokokonaisuuden tarkoituksena on perehdyttää
opiskelijat oikeuspsykologian keskeisimpiin kysymyksiin ja menetelmiin sekä teoriaan että
käytäntöön soveltamiseen. Jokaiseen opintojaksoon liittyy aiheen tarkastelu sekä oikeustieteen että psykologian viitekehyksestä. 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 edellytetään
ennen opintokokonaisuuden aloittamista Terveyden ja mielenterveyden psykologian
perusteet (5op) kurssin suorittamista ja psykologian opiskelijoilta Rikos- ja prosessioikeuden peruskurssin suorittamista (5 op).
Oikeudellinen päätöksenteko ja todistajan kuulustelu 5 op
Rikollinen käyttäytyminen, rikostutkinta- ja todistajan psykologia 5 op
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Psykologinen arviointi, interventiot ja eettiset kysymykset oikeuspsykologiassa 5 op
Lapsi ja perheet oikeusprosessissa 5op
Uhritutkimus 5 op
Lisätiedot: Opintokokonaisuus ei sovellu oikeustieteiden pääaineopiskelijoiden HTK-tutkinnon
oikeustieteiden sivuaineeksi (25 op). Opintojaksot eivät ole oikeudellisia, eikä niitä voida sisällyttää oikeustieteiden pääaineeseen ns. 19 op:een säännön nojalla.
Vastuuyksikkö: Psykologia, birgitta.puustinen@joensuu.fi

Opetushallinto (J650600, vähintään 25 op)
Educational Administration
Monitieteisen opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa valmiudet toimia koulujen ja oppilaitosten johtotehtävissä sekä muissa opetusalan hallinnollisissa tehtävissä. Opintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opintokokonaisuuteen ei
voi käyttää sellaisia opintojaksoja, jotka ovat sisältyneet tai sisältyvät toiseen opintokokonaisuuteen. Opetushallinnon opintokokonaisuus ei voi koostua ainoastaan oikeustieteiden opintojaksoista. Opintojaksokuvaukset löytyvät WebOodista.
Pakolliset opintojaksot (15 op):
Yleishallinto-oikeus 6 op
Koulutusoikeus 4 op
Virkamiesoikeus 5 op
Valinnaiset opintojaksot (väh. 10 op):
Julkisuus ja tietosuoja viranomaistoiminnassa 5op
Finanssihallinto-oikeus 5 op
Kunnallisoikeus 5 op
Johtamisen perusteet 6 op tai Henkilöstöresurssien johtaminen (kauppatieteiden
laitos)
Koulutuksen arviointi 4 op (kasvatustiede)
Koulutuksen talous; makronäkökulma 5 op (kasvatustiede)
Organisaatiopsykologian perusteet 3 op (psykologia)
Lisätiedot: Opintokokonaisuus ei sovellu oikeustieteiden pääaineopiskelijoiden HTK-tutkinnon
oikeustieteiden sivuaineeksi (25 op).
Vastuuyksikkö: Soveltava kasvatustiede
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Kansantaloustieteen perus- ja aineopinnot
Muut kuin oikeustaloustieteen (YTK) pääaineopiskelijat. Kansantaloustieteen perus- ja
aineopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot:
Kansantaloustieteen perusopinnot (J120100, 25 op)
J124102 Kansantaloustieteen peruskurssi 6 op
J124105 Suomi ja maailmantalous 5 op
Kansantaloustieteen erityisalojen aineopintoja 14 op
Kansantaloustieteen perus- ja aineopinnot (J124100, 60 op)
120100 Kansantaloustieteen perusopinnot 25 op
5420001 Mikrotalous 1 9 op
J124112 Makrotalous 1 9 op
Vähintään 17 op seuraavista erityisaloista sellaisia opintoja, joita ei ole suoritettu perusopintokokonaisuuteen:
J124J121 Kandidaatin tutkielma ja seminaari, kansantaloustiede 10 op
J124150 Ekonometrian peruskurssi 5 op
J124165 Ekonometrian praktikumkurssi 4 op
5420004 Julkistalouden perusteet 6 op
J124145 Kansainvälinen talous 6 op
J124151 Raha- ja pankkiteorian perusteet 6 op
J124157 Rahoitusriskit ja johdannaiset 6 op
J124152 Investment Theory and Financiel Markets 1 6 op
J124134 Integraatio ja aluetaloudellinen muutos 6 op
J124135 Alueellisen taloustieteen essee 6 op
J124159 Luonnonvarojen käytön taloustiede 1 6 op
J124125 Ympäristötaloustiede 6 op
J124130 Terveystaloustiede 6 op
J124131 Sosiaalitaloustiede 6 op
J124138 Psykologinen taloustiede 6 op
J124139 Muu kansantaloustieteen aineopintojakso 2-6 op
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6.4 Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella voi opiskella pääaineena terveyshallintotiedettä,
terveystaloustiedettä, sosiaalihallintotiedettä ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa.
Useat laitoksen oppiaineista ovat ainutlaatuisia, eikä niitä voi opiskella pääaineena missään
muualla Suomessa. 1.1.2010 lähtien laitos on vastannut myös Paikallistalouksien kehittämisen
koulutusohjelman toteuttamisesta.
Terveyshallintotieteen ja terveystaloustieteen opiskelijat voivat suorittaa terveystieteiden
kandidaatin ja maisterin tutkinnot. Sosiaalihallintotieteen opiskelijat suorittavat yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelman opiskelijat voivat suorittaa joko terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisterin
tutkinnon. Paikallistalouksien kehittämisen koulutusohjelman opiskelijat voivat opiskella voimassa olevilla tutkintorakenteilla 31.7.2015 saakka. Opiskelijat voivat suorittaa yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot.
Opintojen alussa opiskelijat tekevät yhdessä pääaineensa tutoropettajan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Sivuaineista, korvaavuuksista ja muualla suoritettujen
opintojen sisällyttämisestä opintoihin sovitaan tutoropettajan kanssa. Opiskelija suorittaa
opintonsa aloitusvuoden mukaisella tutkintorakenteella.
Opintojaksoille ja tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kuulustelua tai opintojakson alkamista WebOodissa. Jos opiskelija haluaa suorittaa tentin etätenttinä,
tulee webOodin ilmoittautumisen yhteydessä antaa opiskelijan itse järjestämän paikan ja
vastuuhenkilön yhteystiedot. Etätenttimisen edellytyksenä on se, että etätentti on samaan
aikaan kuin vastaava laitoksen järjestämä tentti Kuopiossa.
Opiskelijan voi valita sivuaineensa omista lähtökohdistaan. Valinnasta sovitaan pääaineen
tutoropettajan kanssa. Viimeistään tutkintotodistuksen hakuvaiheessa sivuainekokonaisuudesta täytyy olla suoritusmerkintä. Laitoksen opintokokonaisuudet kootaan pääaineopiskelijoille
tutkinnon hakemisen yhteydessä. Itä-Suomen yliopiston muilla laitoksilla suoritettujen sivuaineopintojen koostamista pyydetään ao. laitokselta ennen todistusanomuksen jättämistä.
Muissa yliopistoissa suoritettujen sivuainekokonaisuuksien kirjaaminen hoidetaan tutoropettajan kautta. Laitoksella sivuaineen suorittavat pyytävät opintokokonaisuuden koostamista
amanuenssilta sähköpostilla.
Kaikkiin laitoksen pääaineiden opintoihin sisältyy työharjoittelujakso. Pääasiassa opiskelijat
hankkivat harjoittelupaikkansa itse ja sopivat harjoittelusta pääaineensa harjoittelun vastuuhenkilön kanssa. Assistentti (harjoittelun yhdyshenkilö) tiedottaa laitoksen kautta järjestyvistä
harjoittelupaikoista sekä harjoittelutuesta työnantajalle.
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja terveystaloustieteen opiskelijoiden ainejärjestö on TERHO ry (www.uku.fi/terho/), paikallistalouksien kehittämisen koulutusohjelman opiskelijat ovat kuuluneet kauppatieteen ainejärjestöön Preemio
ry:hyn (www.preemio.org/).
Lisätietoja opiskelusta, ohjauksesta ja toimintakäytännöistä laitoksen sivuilta www.uef.fi/stj
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6.4.1 Terveyshallintotieteen tutkintorakenteet
Terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista: Johdatus
akateemisiin opiskelutaitoihin 1op, Johdatus terveyshallintotieteeseen 3op, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja palvelujärjestelmät 1 ja 2, 10op, Organisaatio- ja hallintoteorioiden perusta 6op ja Johtamisteoriat 5op.
Terveyshallintotieteen aineopinnot 36 op koostuvat seuraavista opintojaksoista: Health
policy (tai Hyvinvointipolitiikka) 5 op, Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5op,
Hallintotieteiden metodologia 6op, Arviointitutkimus 6op, Terveystaloustiede 1 6op, Projektinhallinta 3 op, Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoon 5 op
Terveystieteiden kandidaatin tutkinto 180 op
TERVEYSHALLINTOTIETEEN PÄÄAINEOPINNOT
(PERUS- JA AINEOPINNOT) 79 op
Poliittishallinnollinen järjestelmä 15
Health policy (tai Hyvinvointipolitiikka) 5
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja palvelujärjestelmät 1, 5
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja palvelujärjestelmät 2, 5
Terveydenhuollon työyhteisöjen ja organisaatioiden johtaminen 13
Johtamisteoriat 5
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5
Projektinhallinta 3
Terveyshallintotieteen perusteet 32
Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin 1
Johdatus terveyshallintotieteeseen 3
Organisaatio- ja hallintoteorioiden perusta 6
Hallintotieteiden metodologia 6
Arviointitutkimus 6
Kandidaattiseminaari ja tutkielma 10
Kypsyysnäyte
Terveystalouden ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon opinnot 19
Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoon 5
Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet 5
Taloushallinnon perusteet 3
Terveystaloustiede 1, 6
KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 11
Englanti 4
Toinen kotimainen kieli 3
Kirjoitusviestintää sosiaalihallintotieteen sekä terveyshallinnon ja –talouden opiskelijoille 2
Puheviestintää sosiaalihallintotieteen sekä terveyshallinnon ja –talouden opiskelijoille 2
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MUUT OPINNOT 30 op
Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op
Filosofian opinnot 2
Tieteenfilosofia 2
Oikeustieteen opinnot 11
Johdatus julkisoikeuteen 3
Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka 3
Työoikeus 5
Tiedonhankinta- ja menetelmäopinnot 16
Sosiaali- ja terveysjohtamisen tiedonhaku 1
Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimuksen lukeminen 2
Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3
Haastattelu ja havainnointi sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimuksessa 2
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3
Tilastolliset menetelmät sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimuksessa 2
SIVUAINEOPINNOT (YHDESTÄ SIVUAINEESTA) 25 op
VAPAAVALINTAISET OPINNOT/
AIEMMALLA TUTKINNOLLA KORVATTAVAT OPINNOT 35 op
Aikaisemmasta sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkinnosta ja terveysalan opistoasteen tutkinnosta voi sisällyttää (aikaisemman osaamisen hyväksilukeminen) 35 op kandidaatin tutkinnon
vapaavalintaisiin opintoihin.
Terveystieteiden maisterin tutkinto 120 op
TERVEYSHALLINTOTIETEEN PÄÄAINEOPINNOT
(SYVENTÄVÄT) 64 op
Poliittishallinnollinen järjestelmä 6
Kansainväliset sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmät 6
Terveydenhuollon työyhteisöjen ja organisaatioiden johtaminen 18
Leadership and management theories in health and social care organisations 5
Strategic management theories in health and social care organisations 5
Terveyshallinnon käytännön harjoittelu 8
Terveyshallintotieteen tutkimukselliset painotukset 40
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5
Lukuseminaari 5
Tutkielmaseminaari (terveyshallintotiede, terveystaloustiede, sosiaali- ja terv.huollon tietohallinto, sosiaalihallintotiede)
Pro gradu -tutkielma 30
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MUUT OPINNOT 16 op
Menetelmäopinnot 16
Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5
Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi 5
Näyttöön perustuva sosiaali- ja terveydenhuolto 6
SIVUAINEOPINNOT (YHDESTÄ SIVUAINEESTA) 25 op
VAPAAVALINTAISET OPINNOT 15 op
Aikaisemmasta terveysalan AMK-tutkinnosta voi sisällyttää 15 op maisterin tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin.

6.4.2 Terveystaloustieteen tutkintorakenteet
Terveystaloustieteen perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: Kansantaloustieteen perusteet 6 op, Suomi maailmantaloudessa 3 op, Terveystaloustiede 1, 6 op, Sosiaali- ja
terveydenhuollon ohjaus ja palvelujärjestelmät 1, 5 op ja Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus
ja palvelujärjestelmät 2, 5 op, yhteensä 25 op.
Aikaisemmalla terveysalan AMK-tutkinnolla ja opistoasteen tutkinnolla korvataan 25 op kandidaatin tutkinnon sivuaineopinnoista. Lisäksi on mahdollista hyväksi lukea aikaisempia opintoja
opintojaksokohtaisesti.
Terveystieteiden kandidaatin tutkinto 180 op
TERVEYSTALOUSTIETEEN PÄÄAINEOPINNOT
(PERUS- JA AINEOPINNOT) 79 op
Terveystaloustiede 1, 6
Kansantaloustieteen perusteet 6
Mikrotaloustiede 1, 9
Makrotaloustiede 1, 9
Suomi maailmantaloudessa 3
Julkistalouden perusteet 6
Toimialan taloustiede 1, 6
Johdatus lääketaloustieteeseen 2
Lääketaloustiede 4
Näyttöön perustuva sosiaali- ja terveydenhuolto 6
Kandidaattiseminaari ja tutkielma 10
Kypsyysnäyte
Laskentatoimen perusteet 6
Johdon laskentatoimen perusteet 6
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KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 11
Englanti 4
Toinen kotimainen kieli 3
Kirjoitusviestintää sosiaalihallintotieteen sekä terveyshallinnon ja –talouden opiskelijoille 2
Puheviestintää sosiaalihallintotieteen sekä terveyshallinnon ja –talouden opiskelijoille 2
MUUT OPINNOT 34 op
Filosofian opinnot 2
Tieteenfilosofia 2
Tiedonhankinta- ja menetelmäopinnot 17
Johdatus akateemisiin opintoihin 1
Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 1
Sosiaali- ja terveysjohtamisen tiedonhaku 1
Matematiikan propedeuttinen kurssi 5
Matematiikan peruskurssi A, 4
Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3
Terveystaloustieteen tutkimuksen lukeminen 2
Sosiaali- ja terveydenhuollon opinnot 15
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja palvelujärjestelmät 1, 5
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja palvelujärjestelmät 2, 5
Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoon 5
PAKOLLINEN SIVUAINE 28 op
Tilastotieteen perusopinnot
Kuvaileva tilastotiede ja aineiston hankinta 4
Tilastolliset mallit ja testaus 4
Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametriset menetelmät 5
Regressiotekniikat 4
Tilastollinen ohjelmistokurssi 2
Ekonometrian peruskurssi 5
Ekonometrian praktikum –kurssi 4
SIVUAINEOPINNOT (YHDESTÄ SIVUAINEESTA) 28 op
Terveystieteiden maisterin tutkinto 120 op
TERVEYSTALOUSTIETEEN PÄÄAINEOPINNOT (SYVENTÄVÄT) 80 op
Terveystaloustiede 2, 8
Terveydenhuollon ekonometria 2, 10
Lukuseminaari 5
Taloudellinen evaluaatio 8
Toimialan taloustiede 2, 6
Käytännön harjoittelu 8
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Taloustieteellisen tutkimuksen metodologia 5
Tutkielmaseminaari (terveyshallintotiede, terveystaloustiede, sosiaali- ja terv.huollon tietohallinto, sosiaalihallintotiede)
Pro gradu-tutkielma 30
MUUT OPINNOT 10 op
Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi 5
Vapaavalintaiset filosofian opinnot 2
Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka 3
SIVUAINEOPINNOT (YHDESTÄ SIVUAINEESTA) 30 op

6.4.3 Sosiaalihallintotieteen tutkintorakenteet
Sosiaalihallintotieteen perusopinnot 25 koostuvat seuraavista opintojaksoista: Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin 1 op, Johdatus sosiaalihallintotieteeseen 3 op, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus- ja palvelujärjestelmät 1 ja 2, 10 op, Organisaatio- ja hallintoteorioiden
perusta 6 op ja Johtamisteoriat 5 op.
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op
SOSIAALIHALLINTOTIETEEN PÄÄAINEOPINNOT
(PERUS- JA AINEOPINNOT) 77 op
Johdanto-opinnot 4
Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin 1
Johdatus sosiaalihallintotieteeseen 3
Poliittishallinnollinen järjestelmä 1 15
Health policy (tai Hyvinvointipolitiikka) 5
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja palvelujärjestelmät 1, 5
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja palvelujärjestelmät 2, 5
Sosiaalialan työyhteisöjen johtaminen 13
Johtamisteoriat 5
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5
Projektinhallinta 3
Sosiaalihallintotieteen perusteet ja hallintotieteen sovellutukset sosiaalihallinnossa 28
Organisaatio- ja hallintoteorioiden perusta 6
Hallintotieteiden metodologia 6
Arviointitutkimus 6
Kandidaattiseminaari ja tutkielma 10
Kypsyysnäyte
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Talouden ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon opinnot 17
Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoon 5
Taloushallinnon perusteet 3
Suomi maailmantaloudessa 3
Julkistalouden perusteet 6
MUUT OPINNOT 41 op
Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op
Kieli- ja viestintäopinnot 11
Englanti 4
Toinen kotimainen kieli 3
Kirjoitusviestintää sosiaalihallintotieteen sekä terveyshallinnon ja –talouden opiskelijoille 2
Puheviestintää sosiaalihallintotieteen sekä terveyshallinnon ja –talouden opiskelijoille 2
Filosofian opinnot 2
Tieteenfilosofia 2
Oikeustieteen opinnot 11
Johdatus julkisoikeuteen 3
Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka 3
Työoikeus 5
Tiedonhankinta- ja menetelmäopinnot 16
Sosiaali- ja terveysjohtamisen tiedonhaku 1
Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimuksen lukeminen 2
Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3
Haastattelu ja havainnointi sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimuksessa 2
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3
Tilastolliset menetelmät sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimuksessa 2
SIVUAINEOPINNOT (YHDESTÄ SIVUAINEESTA) 25 op
VAPAAVALINTAISET OPINNOT / AIEMMALLA TUTKINNOLLA
KORVATTAVAT OPINNOT 37 op
Aikaisemmasta sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkinnosta ja terveysalan opistoasteen tutkinnosta voi sisällyttää (aikaisemman osaamisen hyväksi lukeminen) 35 op kandidaatin tutkinnon
vapaavalintaisiin opintoihin. Loput 2 op voi valita vapaasti.
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Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto 120 op
SOSIAALIHALLINTOTIETEEN PÄÄAINEOPINNOT (SYVENTÄVÄT) 64 op
Poliittishallinnollinen järjestelmä 6
Kansainväliset sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmät 6
Sosiaalialan työyhteisöjen ja organisaatioiden johtaminen 18
Leadership and management theories in health and social care organisations 5
Strategic management theories in health and social care organisations 5
Sosiaalihallinnon käytännön harjoittelu 8
Sosiaalihallintotieteen tutkimukselliset painotukset 40
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5
Lukuseminaari 5
Tutkielmaseminaari (terveyshallintotiede, terveystaloustiede, sosiaali- ja terv.huollon tietohallinto, sosiaalihallintotiede) Pro gradu –tutkielma 30
MUUT OPINNOT 10 op
Menetelmäopinnot 10
Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5
Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi 5
SIVUAINEOPINNOT (YHDESTÄ SIVUAINEESTA) 25 op
VAPAAVALINTAISET OPINNOT 21 op
Aikaisemmasta sosiaalialan AMK-tutkinnosta voi sisällyttää 15 op maisterin tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin.
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6.4.4 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma
Terveystieteiden / yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto 120 op
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON PÄÄAINEOPINNOT 100 op
Tietohallinnon aine- ja syventävät opinnot 21
Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoon 5
Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet 5
Tietosuoja ja tietoturva 5
Näyttöön perustuva sosiaali- ja terveydenhuolto 6
Tietohallinnon syventävät opinnot 62
Tietohallinnon teoriat ja käsitteenmuodostus 6
Johtamisteoriat (lukuvuonna 2011-12 Johtamisen perusteet) 6
Tietojärjestelmien ja tietohallinnon tutkimus ja kehittäminen 8
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietämyksen hallinta 6
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon harjoittelu 6
Tutkielmaseminaari (terveyshallintotiede, terveystaloustiede, sosiaali- ja terv.huollon tietohallinto, sosiaalihallintotiede)
pro gradu -tutkielma 30
Kypsyysnäyte (mikäli ei sisälly aikaisempaan tutkintoon)
Palvelujärjestelmän ohjaus 17
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja palvelujärjestelmät 1, 5
Suomi maailmantaloudessa 3
Taloushallinnon perusteet 3
(Lukuvuonna 2011-12 Kustannuslaskenta ja budjetointi julkisyhteisössä 6 edellisten kahden
opintojakson tilalle)
Arviointitutkimus 6
MUUT OPINNOT 20 op
Orientoivat opinnot 2
Johdatus akateemisiin opintoihin 1
Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 1
Tietohallinnon menetelmäopinnot 11
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon tutkimusmenetelmät 6
Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5
Kieli- ja viestintäopinnot 7
Englanti 4
Toinen kotimainen kieli 3
TÄYDENTÄVIÄ OPINTOJA korkeintaan 60 op, joihin sisältyy pakollisena tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op
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6.4.5 Paikallistalouksien kehittämisen koulutusohjelma/yrittäjyys
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op
Paikallistalouksien kehittämisen koulutusohjelmassa yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto
(180 op) koostuu seuraavista osioista:

Yrittäjyyden aineopinnot 43 op
- sis. kandidaatin tutkielma 10
op
Yrittäjyyden perusopinnot 30 op

Sivuaineopinnot,
väh. 50 op:
Vapaavalintaiset opinnot, 6- 19 op

Pääaineopinnot 73 op

2 x 25 op tai
1 x 50 op

Kieli- ja viestintäopinnot, 12 op
Yleiset menetelmä- ja teoriaopinnot, 39 op
•
Tietotekniikan ja tiedonhallinnan opinnot yht. 5 op
•
Menetelmäopinnot, yht. 15 op
•
Talous- ja oikeustieteelliset opinnot, yht. 19 op

Tutkinnossa vapaavalintaisten opintojen lopullinen määrä kullakin opiskelijalla on riippuvainen
sivuainevalinnasta. Vapaavalintaisiin opintoihin voi sisältyä lisää pääainetta, sivuainetta tai
muita tutkintoa tukevia opintoja.
Kieli- ja viestintäopinnot
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollisena yhteensä 12 opintopistettä kielija viestintäopintoja. Opinnot sisältävät opintoja suomen kielestä (kirjoitus- ja puheviestintä),
ruotsin kielestä sekä englannin kielestä seuraavasti:
Opintojaksot
Englannin kieli:
- Reading for Academic Purposes, 2 op
- Academic and Professional English, 2 op
Ruotsin kieli
Kirjoitusviestintä
Puheviestintä
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Op
yht. 4
op

Vsk.
1.

4 op
2 op

2.
Samana lukuvuotena kuin
kandidaatin tutkielma (3. vsk.)
3.

2 op

Yleiset menetelmä- ja teoriaopinnot
Paikallistalouksien kehittämisen koulutusohjelmassa yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyy yleisiä menetelmä- ja teoriaopintoja yhteensä 39 opintopistettä seuraavasti:
Opintojaksot

Op

Vsk

Tietotekniikan ja tiedonhallinnan perusopinnot
(5 op)
Hops-kurssi
Tietotekniikan perusteet
Tiedonhaun peruskurssi

1 op
3 op
1 op

1.
1.
2. (-3.)

Menetelmäopinnot (15 op)
Tilastotieteen johdantokurssi
1
Matematiikan peruskurssi
Kvalitatiivisen tutkimuksen perusteet

5 op
5 op
5 op

1.
1.
(2.)-3.

Taloustieteelliset perusopinnot (13 op)
Mikrotaloustieteen peruskurssi
Makrotaloustieteen peruskurssi
Suomen talouden rakenne ja toiminta

5 op
5 op
3 op

1.
1.
2.

Oikeustieteelliset perusopinnot (6 op)
Yritystoiminnan perusjuridiikka

6 op

1.

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto 120 op
Paikallistalouksien kehittämisen koulutusohjelmassa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto
(120 op) koostuu seuraavista osioista:

- syventävät opintojaksot 52 op
- pro gradu ja syventävien opintojen tutkielmatyöskentelyn opintojaksot,
yhteensä 40 op

Pääaineen aineopinnot 11 op

Pakolliset metodiopinnot 9-10 op

Vapaavalintaiset opinnot 7-8 op

Pääaineen syventävät opinnot 92 op
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Pakolliset metodiopinnot (yhteensä 9 tai 10 op) sisältävät tilastotieteellisiä opintoja sekä filosofian opintoja seuraavasti:
Opintojaksot

Op

Vsk.

Tilastotiede (6 op):
Tilastotieteen peruskurssi
Tilastollinen ohjelmistokurssi

4 op
2 op

4.
4.

Filosofia (3 tai 4 op)
Tieteenfilosofia, luennot tai
3 op
4.
Etiikka, luennot
4 op
4.
Kurssien suorittamiseksi ota yhteyttä opettaja Elisa Aaltolaa (elisa.aaltola@uef.fi).
Yrittäjyys -pääaineen aine- ja syventävät opinnot
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnossa pääaineopintoihin sisältyy kaksi pakollista aineopintotasoista opintojaksoa (yhteensä 11 op) sekä pääaineen syventävät opinnot (yhteensä 92 op).
Pääaineen syventävät opinnot sisältävät opintojaksoja yhteensä 52 opintopistettä, tutkielmatyöskentelyn opintojaksoja yhteensä 10 opintopistettä sekä pro gradu -tutkielman laajuudeltaan 30 opintopistettä.
Opintojaksot

Op

Vsk.

I Pakolliset aineopinnot (11 op)
Alueellisen kehittämistoiminnan arviointi
Yrittäjyys toimintaympäristössään

5 op
6 op

4.
4.

6 op
6 op
8 op
8 op

4.
4.
4.
4.

II Syventävät pääaineopinnot (92 op)
a) Pakolliset pääaineopinnot (28 op)
Ajankohtaista aluekehityksestä ja -suunnittelusta
Aluetaloustieteen jatkokurssi
Yrittäjyyden lukuseminaari
Yrittäjyyden ja uuden liiketoiminnan kehittäminen

b) Vaihtoehtoiset pääaineopinnot (valittava väh. 24 op)
Advanced Readings in Entrepreneurship
6 op
Advanced Readings in Local Economic Development
6 op
Työharjoittelu
6 op
Perheyrittäjyyden perusteet ja sukupolvenvaihdos
6 op
Pk-yritysten menestysstrategiat
6 op
Tavoitteelliset kehittämisympäristöt
6 op
Muu yrittäjyyden syventävien opintojen tasoinen
opintojakso kotimaassa tai ulkomailla (hyväksytettävä
erikseen kauppatieteiden laitoksella)
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4.-5.
4.-5.
4.-5.
4.-5.
4.-5.
4.-5.

c) Pro gradu-tutkielma ja tutkielmatyöskentelyn opintojaksot, yht. 40 op (pakollisia)
Yrittäjyyden teoriat, yrittäjyystutkimus ja tutkimusme1
todologia
Yrittäjyyden tutkielmaseminaari
Pro gradu -tutkielma

5 op

4.

5 op
30 op

4.
aloitus 4.

6.5 Yhteiskuntatieteiden laitos
6.5.1 Laitoksen esittely
Yhteiskuntatieteiden laitos on monitieteinen kokonaisuus, johon kuuluu viisi pääainetta kahdella kampuksella. Laitoksella järjestetään yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavaa koulutusta sekä tieteellistä jatkokoulutusta seuraavissa pääaineissa:







Sosiaalipedagogiikka (Kuopion kampus)
Sosiaalipsykologia (Kuopion kampus)
Sosiaalityö (Kuopion kampus)
Sosiologia (Joensuun ja Kuopion kampukset)
Yhteiskuntapolitiikka (Joensuun ja Kuopion kampukset), Kuopiossa painotus sosiaalipolitiikka

Pääainekoulutuksen lisäksi laitoksella toimii kolme maisteriohjelmaa:




An International Master’s Degree Programme in Cultural Diversity (Joensuun kampus)



Master’s Degree Programme in International Social Work (Kuopion kampus)

Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelma yhteistyössä Helsingin ja Turun yliopistojen kanssa (Joensuun kampus)

Laitoksen Kuopion kampuksella järjestetään filosofian sivuaineopetusta.
Laitoksella tarjotaan lisäksi englannin kielistä opetusta vaihto-opiskelijoille seuraavissa ohjelmissa:
An International Study Programme in Social Sciences (Joensuu)
An International Study Programme in Social Well-Being (Kuopio)
An International Study Programme in Social Work (Kuopio)
Tarkemmat tiedot löytyvät yliopiston kv-oppaasta.
Opintoasioissa opiskelijat voivat kääntyä amanuenssien puoleen;
Leena Martikainen / yhteiskuntapolitiikka
Minna Paronen / sosiologia, koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelma
Anna-Maija Pyykönen / sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalityö
Jarmo Romppanen / Cultural Diversity, Social Science
Filosofian opintoasioista Kuopiossa vastaa Maria Joki (tenttitulokset, tenttijärjestelyt) ja
amanuenssin tehtäviä hoitaa Joensuussa Miia Laukkanen.
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Tuutorointi
Opiskelijatutorit toimivat opintojaan aloittavien opiskelijoiden tukena ja ohjaavat opiskelijoita
opiskeluun liittyvissä käytännön kysymyksissä. Tutoropiskelijoiden yhteystiedot saa oppiaineiden amanuensseilta.
Laitoksen yleisestä opintoneuvonnasta vastaavat oppiaineiden amanuenssit sekä Joensuun
että Kuopion kampuksilla. Pääainekohtaisesta opintoneuvonnasta vastaavat oppiainevastaavat. Yksittäisiin opintojaksoihin liittyvää opintoneuvontaa antavat kyseisten opintojaksojen
vastuuopettajat.
Henkilökohtainen opintosuunnitelma
Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on opiskelijan työväline. HOPS -työskentelyn
avulla opiskelijalla on mahdollisuus suunnitella tutkintoon vaadittavia opintojaan ja seurata
niiden etenemistä. HOPS ei ole sitova. Sitä voi muokata ja muovata opintojen edetessä. Opiskelijoita ohjaavat ja opastavat oppiaineittain nimetyt HOPS -vastuuhenkilöt sekä muu oppiaineen henkilökunta. Laitoksen kotisivuilta löytyy tiedot oppiaineiden HOPS-vastuuhenkilöistä
sekä opettajatuutoreista (www.uef.fi/yhteiskuntatieteet/hops)
Opiskelijat suorittavat osana kandidaatintutkintoa opintojakson 1131001 Henkilökohtainen
opintojen suunnittelu. Opintojaksoon liittyen opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) WebOodin OodiHOPS –työkalua hyväksi käyttäen. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman teossa opiskelijoita neuvovat ja ohjaavat oppiaineiden amanuenssit. Oppiaineiden amanuenssit hyväksyvät HOPS:t ja antavat niistä merkinnän.
Opetus- ja tenttijärjestelyt
Opetusohjelmat löytyvät WebOodista (https://wiola.uef.fi/weboodi/). Sosiologiassa ja yhteiskuntapolitiikassa opetusta järjestetään Joensuun ja Kuopion kampuksilla. Kaikkea opetusta ei
kuitenkaan järjestetä molemmilla kampuksilla. Opetustapahtuman tietojen yhteydessä mainitaan järjestetäänkö opetus Joensuun vai Kuopion kampuksella. Sosiaalityön, sosiaalipsykologian ja sosiaalipedagogiikan opetus järjestetään Kuopion kampuksella.
Yhteiskuntatieteiden laitoksen yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa. Yleisiin tentteihin on rajattu ilmoittautumisaika, joka päättyy 10 päivää ennen tenttiä. Tenttipäivät ja oppiainekohtaiset tiedot tenteistä löytyvät WebOodista. (https://wiola.uef.fi/weboodi/). Luentotentteihin ilmoittautumisen käytännöt vaihtelevat laitoksella / laitoksen oppiaineissa. Katso luentojen, luentotenttien sekä mahdollisten ilmoittautumisten tiedot kunkin opintojakson tiedoista
WebOodissa.
Opintokokonaisuuden hakeminen ja arvostelu
Oppiaineiden opintokokonaisuuksien koostamisesta vastaavat amanuenssit. Opintokokonaisuutta 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 opintojaksoja kokonaisuuteen tulee.
Opintojen hyväksilukeminen
Muissa oppilaitoksissa suoritetuilla tutkinnoilla voidaan korvata opintoja sen mukaan kuin
niiden hyväksilukemisesta on oppiaineen sisällä päätetty. Opintojen sisällyttämistä ja korvaamista haetaan Opintojakson korvaavuusanomus -lomakkeella, jota on saatavissa yliopiston
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www-sivuilta (www.uef.fi/yhka/lomakkeet). Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukua haettaessa tulee ottaa yhteyttä amanuenssiin.
Harjoittelu
Osana opintoja tehtävässä työharjoittelussa opiskelija voi muun muassa kehittää ja vahvistaa
ammattitaitoaan, luoda kontakteja työelämään sekä soveltaa opintojen aikana hankittua
osaamista käytännössä. Oppiainekohtaiset tiedot ja ohjeet harjoittelusta löytyvät laitoksen
kotisivuilta. (www.uef.fi/yhteiskuntatieteet/harjoittelu)
KV-vaihto
Ulkomailla opiskelu tarjoaa paitsi mielenkiintoisia kursseja myös uusia kokemuksia, ystäviä,
mahdollisuuden käyttää ja parantaa kielitaitoa sekä saada uutta itsevarmuutta. Kansainvälistymistä arvostetaan myös työmarkkinoilla enenevässä määrin, ja siksi vaihto-opiskelu ulkomailla onkin erittäin suositeltavaa. Lähtökohtana on, että ulkomailla suoritetut opinnot luetaan
täysimääräisesti osaksi kotimaista tutkintoa.
Ajantasaista tietoa kansainvälisestä opiskelijavaihdosta, vaihto-ohjelmista, vaihtopaikoista,
hakuajoista ja ajankohtaisista tapahtumista löytyy yliopiston kansainvälisten opiskelijapalveluiden sivuilta. Vaihtoon lähtevien ja lähtemistä harkitsevien kannattaa myös tutustua sivuilta
löytyviin vaihtoraportteihin sekä vaihdossa jo olleiden kokemuksiin. Lisätietoa saa myös yhteiskuntatieteiden laitoksen nettisivuilta sekä laitoksen kv-yhteyshenkilöiltä. Kansainvälisistä
vaihto-ohjelmista on esitteitä ja opinto-oppaita yliopiston kirjastoissa sekä kansainvälisten
opiskelijapalveluiden infopisteissä sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla.
Lisätietoja: www.uef.fi/yhteiskuntatieteet/kansainvaliset-asiat
Ainejärjestöt
Joensuun kampuksen sosiologian opiskelijoiden ainejärjestö on Nomenklatuura ry
(cc.joensuu.fi/~nomis/). Kuopion kampuksen sosiologian, sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan opiskelijoiden ainejärjestö on Socius ry
(www.sociusry.com/). Praxis ry (www.praxisry.net/) on yhteiskuntapolitiikan ja filosofian ainejärjestö.

6.5.2 Sosiaalipedagogiikka
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena sosiaalipedagogiikka (YTK)
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena sosiaalipedagogiikka on laajuudeltaan
180 opintopistettä. Kandidaattiopinnot koostuvat sosiaalipedagogiikan perusopinnoista (25 op)
ja sosiaalipedagogiikan aineopinnoista (50 op), kieli- ja viestintäopinnoista (11 op), muista
kaikille yhteisistä opinnoista (14 op) sekä vapaasti valittavista sivuaineopinnoista (80 op).
Sivuaineopintoihin tulee sisältyä vähintään kaksi perusopintokokonaisuutta tai yksi aineopintokokonaisuus.
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena sosiaalipedagogiikka (YTM)
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 op ja se koostuu sosiaalipedagogiikan pääaineopinnoista (95 opintopistettä) ja sivuaineopinnoista (25 opintopistettä).
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Sosiaalipedagogiikan opiskelu sivuaineena
Sosiaalipedagogiikkaa voi vapaasti opiskella sivuaineena. Sosiaalipedagogiikan opintojen
suoritustavat eroavat joiltakin osin sosiaalipedagogiikkaa pääaineena opiskelevien opinnoista.
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)
PÄÄAINEOPINNOT
5511100 Perusopinnot
5511101 Sosiaalipedagogiikan perusteet
5512101 Sosiaalipsykologian perusteet
5512102 Ryhmät ja yhteisöt 1
5512103 Ihmiskäsitys sosiaalitutkimuksessa ja ihmistyössä
5512104 Käytännön sovellusten teemaseminaari
*perusopinnot ovat yhteiset sosiaalipsykologian kanssa
5511300
5514221
5514225
5511301
5512305
5512301
5511302
5510011
5511303
5510001
5512001
5510003
5512003
5511310
5511311

75 op
25 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op

1.-3. vsk
1. vsk
1. vsk
1. vsk
1. vsk
1. vsk
1. vsk

Aineopinnot
50 op
Hyvinvointi, luennot
2 op
Hyvinvointi, kirjallisuus
3 op
Sosiaalipedagogiikan teoria
5 op
Minuus ja elämänkulku
5 op
Ryhmät ja yhteisöt 2
5 op
Sosiaalipedagogiikka varhais-, nuoriso- ja aikuiskasvatuksessa 5 op
Yhteiskuntatieteiden klassikot
2 op
Sosiaalipedagogiikan klassikot
3 op
Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin
3 op
Sosiaalipsykologisen ja sosiaalipedagogisen tutkimuksen
lukeminen
2 op
Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja
kauppatieteilijöille
3 op
Haastattelu sosiaalipsykologian ja sosiaalipedagogiikan
tutkimuksessa
2 op
Sosiaalipedagogiikan kandidaattiseminaari ja
kandidaatin tutkielma
10 op
Kypsyysnäyte
0 op

2.-3. vsk
2. vsk
2. vsk
2. vsk
3. vsk
2. vsk
3. vsk
2. vsk
2. vsk
1. vsk

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
8011951 Kirjoitusviestintää sosiaalipsykologian ja sosiaalipedagogiikan
opiskelijoille
8011975 Puheviestintää sosiaalipsykologian ja sosiaalipedagogiikan
opiskelijoille
Toinen kotimainen kieli: Ruotsi
8012951A Ruotsin kirjallinen taito sosiaalipedagogiikan ja
sosiaalipsykologian opiskelijoille (1.5 op)
8012951B Ruotsin suullinen taito sosiaalipedagogiikan ja
sosiaalipsykologian opiskelijoille (1.5op)
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1. vsk
2. vsk
2. vsk
3. vsk
3. vsk

11 op 1.-2. vsk
2 op

2. vsk

2 op
3 op

2. vsk
1. vsk

Vieras kieli: Englanti
4 op
8013951 English Academic Reading and Study Skills for
Students of Social Psychology and Social Pedagogy (2 op)
8013952 English Academic and Professional Communication for
Students of Social Psychology and Social Pedagogy (2 op)

1.-2. vsk

MUUT OPINNOT
1131000 Johdatus akateemisiin opintoihin
1131001 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu
ATK-Opinnot:
Opiskelija valitsee 2 op seuraavista:
8034001 Tietokoneen käyttö ja verkkopalvelut Itä-Suomen yliopistossa
8034002 Tekstinkäsittely
8034003 Taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka
8020060 Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku
5313111 Johdatus filosofiaan tai 5513121 Yhteiskuntafilosofia
5513131 Tieteenfilosofia
5510002 Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskuntaja kauppatieteilijöille
5511002 Tilastolliset menetelmät sosiaalipedagogiikan tutkimuksessa

14 op
1 op
1 op
2 op

1.-3. vsk
1. vsk
1. vsk
1. vsk

1 op
1 op
1 op
1 op
2 op
2 op

1. vsk
1. vsk
1. vsk

3 op
2 op

2. vsk
2. vsk

SIVUAINEOPINNOT
Vapaavalintaiset sivuaineopinnot
Sivuaineopintoihin tulee sisältyä vähintään
kaksi perusopintokokonaisuutta tai yksi aineopintokokonaisuus.

80 op 1.-3. vsk
80 op 1.-3. vsk

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO YHTEENSÄ

180 op 1.-3. vsk
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Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (120 op)
PÄÄAINEOPINNOT

95 op 4.-5. vsk

5513500 Syventävät opinnot
5511501 Sosiaalipedagogiikan eettisiä kysymyksiä
5511502 Sosiaalipedagogiikan nykysuuntauksia
5511503 Sosiaalipedagogiikan erityiskysymyksiä
5511504 Sosiaalipedagogiikan käytäntösuhteet
Yhteiskuntatieteiden syventävät tutkimusmenetelmäopinnot
Opiskelija suorittaa vähintään 15 op seuraavista:
5510006 Tapaustutkimus
5210351 Haastattelu- ja tekstiaineiston analyysi
5510004 Tilastollisten menetelmien jatkokurssi
5410107 Arviointitutkimus
5513004 Comparative research in international social work
5510099 Muu menetelmäkurssi

95 op
5 op
5 op
5 op
15 op

5511505
5511510
5511511

4.-5. vsk
4. vsk
4. vsk
4. vsk
4. vsk
4. vsk

5 op
5 op
5 op
6 op
5 op
5 op

Sosiaalipedagogiikan tutkielmaseminaari ja tutkimuspraktikum 10 op
Sosiaalipedagogiikan pro gradu -tutkielma
40 op
Kypsyysnäyte
0 op

4.-5. vsk
5. vsk
5. vsk

SIVUAINEOPINNOT

25,0 op 4.-5. vsk

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO YHTEENSÄ

120 op 4.-5. vsk

6.5.3 Sosiaalipsykologia
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena sosiaalipsykologiaa (YTK)
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena sosiaalipsykologia on laajuudeltaan 180
opintopistettä. Kandidaattiopinnot koostuvat sosiaalipsykologian perusopinnoista (25 op) ja
sosiaalipsykologian aineopinnoista (50 op), kieli- ja viestintäopinnoista (11 op), muista kaikille
yhteisistä opinnoista (19 op) sekä vapaasti valittavista sivuaineopinnoista (75 op). Sivuaineopintoihin tulee sisältyä vähintään kaksi perusopintokokonaisuutta tai yksi aineopintokokonaisuus.
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena sosiaalipsykologia (YTM)
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 op ja se koostuu sosiaalipsykologian pääaineopinnoista (95 opintopistettä) ja sivuaineopinnoista (25 opintopistettä). Sivuaineopintojen tulee olla vähintään aineopintotasoisia.
Sosiaalipsykologian opiskelu sivuaineena
Sosiaalipsykologiaa voi vapaasti opiskella sivuaineena. Sosiaalipsykologian opintojen suoritustavat eroavat joiltakin osin sosiaalipsykologiaa pääaineena opiskelevien opinnoista.
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Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op
PÄÄAINEOPINNOT

75 op 1.-3. vsk

5512100
5512101
5511101
5512102
5512103
5512105

25 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op

1. vsk
1. vsk
1. vsk
1. vsk
1. vsk
1. vsk

Aineopinnot
Ryhmät ja yhteisöt 2
Yhteiskuntatieteiden klassikot
Sosiaalipsykologian klassikot
Sosiaalipsykologian nykyteoriat
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia
Terveyden sosiaalipsykologia
Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin
Sosiaalipsykologisen ja sosiaalipedagogisen tutkimuksen
lukeminen
5510003 Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja
kauppatieteilijöille
5512003 Haastattelu sosiaalipsykologian ja sosiaalipedagogiikan
tutkimuksessa
5512310 Sosiaalipsykologian kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutk.
5512311 Kypsyysnäyte
SIVUAINEOPINNOT
Vapaavalintaiset sivuaineopinnot
Sivuaineopintoihin tulee sisältyä vähintään kaksi
perusopintokokonaisuutta tai yksi perus- ja aineopintokokonaisuus.

50 op
5 op
2 op
3 op
5 op
5 op
5 op
3 op

2.-3. vsk
2. vsk
2. vsk
2. vsk
2. vsk
3. vsk
3. vsk
1. vsk

2 op

1. vsk

3 op

2. vsk

2 op
10 op
0 op
75 op
75 op

2. vsk
3. vsk
3. vsk
1.-3. vsk
1.-3. vsk

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
8011951 Kirjoitusviestintää sosiaalipsykologian ja sosiaalipedagogiikan
opiskelijoille
8011975 Puheviestintää sosiaalipsykologian ja sosiaalipedagogiikan
opiskelijoille
Toinen kotimainen kieli: Ruotsi
8012951A Ruotsin kirjallinen taito sosiaalipedagogiikan ja
sosiaalipsykologian opiskelijoille (1.5 op)
8012951B Ruotsin suullinen taito sosiaalipedagogiikan ja
sosiaalipsykologian opiskelijoille (1.5op)
Vieras kieli: Englanti
8013951 English Academic Reading and Study Skills for
Students of Social Psychology and Social Pedagogy (2 op)
8013952 English Academic and Professional Communication
for Students of Social Psychology and Social Pedagogy (2 op)

11 op 1.-2. vsk

Perusopinnot
Sosiaalipsykologian perusteet
Sosiaalipedagogiikan perusteet
Ryhmät ja yhteisöt 1
Ihmiskäsitys sosiaalitutkimuksessa ja ihmistyössä
Käytännön sovellusten teemaseminaari
* perusopinnot ovat yhteiset sosiaalipedagogiikan kanssa

5512300
5512301
5510011
5512302
5512303
5512304
5512306
5510001
5512001

2 op

2. vsk

2 op
3 op

2. vsk
1. vsk

4 op

1.-2. vsk
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MUUT OPINNOT
19 op 1.-3. vsk
1131000 Johdatus akateemisiin opintoihin
1 op
1. vsk
1131001 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu
1 op
1. vsk
ATK-Opinnot:
3 op
1. vsk
(koostuvat seuraavista 1 op:n opintojaksoista)
8034001 Tietokoneen käyttö ja verkkopalvelut Itä-Suomen yliopistossa, 1 op
8034002 Tekstinkäsittely, 1 op
8034003 Taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka, 1 op
8020060 Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku
1 op
1. vsk
5313111 Johdatus filosofiaan
2 op
1. vsk
5513121 Yhteiskuntafilosofia
2 op
1. vsk
5513131 Tieteenfilosofia
2 op
1. vsk
5313122 Etiikka
2 op
3. vsk
5510002 Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja
kauppatieteilijöille
3 op
2. vsk
5512002 Tilastolliset menetelmät sosiaalipsykologian tutkimuksessa
2 op
2. vsk

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto 120 op
PÄÄAINEOPINNOT

95 op 4.-5. vsk

5512500 Syventävät opinnot
5512501 Sosiaalipsykologian syventävät teoriaopinnot
5512502 Sosiaalipsykologinen tutkimus
5512503 Sosiaalipsykologian valinnaiset soveltavat opinnot
5512504 Sosiaalipsykologian käytännön harjoittelu
Syventävät menetelmäopinnot:
Opiskelija suorittaa seuraavista vähintään 5 op.
5510006 Tapaustutkimus
5210351 Haastattelu- ja tekstiaineiston analyysi
5510004 Tilastollisten menetelmien jatkokurssi
5410107 Arviointitutkimus
5510099 Muu menetelmäkurssi
5512505 Sosiaalipsykologian tutkielmaseminaari
5512506 Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma
5512513 Kypsyysnäyte

95 op
10 op
5 op
15 op
10 op

4.-5. vsk
4. vsk
4. vsk
4. vsk
4. vsk

5 op
5 op
5 op
5 op
6 op
5 op
10 op
40 op
0 op

4. vsk

SIVUAINEOPINNOT
Vapaavalintaiset sivuaineopinnot
Vapaavalintaisia vähintään aineopintotasoisia sivuaineopintoja

25 op 4.-5. vsk
25 op 4.-5. vsk
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5. vsk
5. vsk
5. vsk

6.5.4 Sosiaalityö
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena sosiaalityö (YTK)
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena sosiaalityö on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Kandidaattiopinnot koostuvat sosiaalityön perusopinnoista (25 op) ja sosiaalityön
aineopinnoista (55 op), kieli- ja viestintäopinnoista (11 op), muista kaikille yhteisistä opinnoista
(14 op) sekä sivuaineopinnoista (75 op). Sivuaineisiin kuuluu pakollisena yhteiskuntapolitiikka
ja hyvinvointi -opintokokonaisuus, joka on laajuudeltaan 20 opintopistettä. Vapaavalintaisia
sivuaineopintoja on 55 opintopistettä ja niihin tulee sisältyä vähintään yksi perusopintokokonaisuus.
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena sosiaalityö (YTM)
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 op ja se koostuu kokonaisuudessaan sosiaalityön pääaineopinnoista. Sosiaalityön maisterivaiheessa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: yleisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto, tutkijakoulutuksen suuntautumisvaihtoehto ja International Social Work –suuntautumisvaihtoehto.
Sosiaalityön opiskelu sivuaineena
Sosiaalityön perus- ja aineopintoja voivat kaikki pääaineopiskelijat suorittaa vapaasti. Nämä
opinnot eivät tuota sosiaalityön ammatillista pätevyyttä. 1.8.2005 voimaan tulleen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaan ”kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot
sosiaalityössä” (3§). Sosiaalityön ammatillisen pätevyyden tuottaviin opintoihin pääsy on
rajoitettua ja se tapahtuu hakemalla sosiaalityön maisteriopintoihin erilliskiintiön kautta.
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)
PÄÄAINEOPINNOT

80 op 1.-3. vsk

5513100
5513101
5513102
5513103
5513104
5513105

Perusopinnot
Johdatus sosiaalityöhön
Sosiaalityön historia
Sosiaalityön teoria 1: itseymmärrysteoriat
Sosiaalityön etiikka
Sosiaalityön käytäntö 1

25 op
5 op
5 op
5 op
5 op
5 op

1. vsk
1. vsk
1. vsk
1. vsk
1. vsk
1. vsk

5513300
5513301
5513302
5513303
5513304
5513305
5513306
5510001
5513001
5510003

Aineopinnot
Asiakastyön perusteet
Sosiaalityön käytäntö 2
Sosiaalityön ammatillisuus ja asiantuntijuus
Sosiaalioikeus sosiaalityössä
Perhe, ryhmä ja yhteisö sosiaalityössä
Sosiaalityön teoria 2: menetelmäteoriat
Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin
Sosiaalityön tutkimuksen lukeminen
Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja
kauppatieteilijöille

55 op
5 op
10 op
5 op
5 op
5 op
5 op
3 op
2 op

1.-3. vsk
2. vsk
2. vsk
2. vsk
2. vsk
3. vsk
3. vsk
1. vsk
1. vsk

3 op

2. vsk
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5513003
5513310
5513311

Haastattelu sosiaalityön tutkimuksessa
Sosiaalityön kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma
Kypsyysnäyte

2 op
10 op
0 op

2. vsk
3. vsk
3. vsk

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
11 op 1.-2. vsk
8011952 Kirjoitusviestintää sosiaalityön opiskelijoille
2 op 2. vsk
8011976 Puheviestintää sosiaalityön opiskelijoille
2 op 2. vsk
Toinen kotimainen kieli: Ruotsi
3 op 1. vsk
8012952A Ruotsin kirjallinen taito sosiaalityön opiskelijoille (1.5 op)
8012952B Ruotsin suullinen taito sosiaalityön opiskelijoille (1.5op)
Vieras kieli: Englanti
4 op 1.-2. vsk
8013953 English Academic Reading and Study Skills for
Students of Social Work (2 op)
8013954 English Academic and Professional Communication
for Students of Social Work (2 op)
MUUT OPINNOT
14 op 1.-3. vsk
Johdatus akateemisiin opintoihin
1 op
1. vsk
1131001 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu
1 op
1. vsk
ATK-Opinnot:
2 op
1. vsk
Opiskelija valitsee 2 op seuraavista:
8034001 Tietokoneen käyttö ja verkkopalvelut Itä-Suomen yliopistossa, 1 op
8034002 Tekstinkäsittely, 1 op
8034003 Taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka, 1 op
8020060 Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku
1 op
1. vsk
5313111 Johdatus filosofiaan tai 5513121Yhteiskuntafilosofia 1
2 op
1. vsk
5513131 Tieteenfilosofia
2 op
1. vsk
5510002 Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja
kauppatieteilijöille
3 op
2. vsk
5513002 Tilastolliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa
2 op
2. vsk.
SIVUAINEOPINNOT
5513400 Yhteiskuntapolitiikka ja hyvinvointi opintokokonaisuus
(Pakollinen opintokokonaisuus)
5515102 Sosiaaliturvapolitiikka
5514221 Hyvinvointi, luennot
5514225 Hyvinvointi, kirjallisuus
5410101 Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja
palvelujärjestelmät
5514222 Hyvinvointipolitiikka ja –valtio, luennot
5514226 Hyvinvointipolitiikka ja –valtio, kirjallisuus
Vapaavalintaiset sivuaineopinnot
Sivuaineopintoihin tulee sisältyä vähintään yksi perusopintokokonaisuus
YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO YHTEENSÄ
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75 op 1.-3. vsk
20 op 1.-2. vsk
5 op
2 op
3 op

1. vsk
2. vsk
2. vsk

5 op
2 op
3 op
55 op

2. vsk
2. vsk
2. vsk.
1.-3. vsk

180 op 1.-3. vsk

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (120 op)
Yleisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto
PÄÄAINEOPINNOT

120 op 4.-5. vsk

5513500 Syventävät opinnot
5513501 Sosiaalityön teoria 3: viitekehysteoriat
5413004 Sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen johtamisen erityiskysymykset
5513502 Hallintoasiain käsittely ja oikeussuoja sosiaalityössä
5513503 Lapsi-, perhe- ja holhousoikeus
5513504 Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö
5513505 Kuntouttava sosiaalityö
5513506 Sosiaalityön käytäntö 3
5513507 Sosiaalityön käytäntöseminaari
Yhteiskuntatieteiden syventävät tutkimusmenetelmäopinnot
Opiskelija suorittaa vähintään 10 op seuraavista:
5510006 Tapaustutkimus
5210351 Haastattelu- ja tekstiaineiston analyysi
5510004 Tilastollisten menetelmien jatkokurssi
5410107 Arviointitutkimus
5513004 Comparative research in international social work
5510099 Muu menetelmäkurssi
5513508 Sosiaalityön tutkielmaseminaari ja tutkimuspraktikum
5513510 Sosiaalityön pro gradu -tutkielma
5513311 Kypsyysnäyte

120 op
5 op
5 op
5 op
5 op
10 op
10 op
15 op
5 op

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO YHTEENSÄ
Tutkijakoulutuksen suuntautumisvaihtoehto

5 op
5 op
5 op
6 op
5 op
5 op
10 op
40 op
0 op

4.-5. vsk
4. vsk
4. vsk
4. vsk
4. vsk
4. vsk
4. vsk
4. vsk
4. vsk
4. vsk

4.-5. vsk
5. vsk
5. vsk

120 op 4.-5. vsk

PÄÄAINEOPINNOT (120 op)
5513500 Syventävät opinnot
5513501 Sosiaalityön teoria 3: viitekehysteoriat
5413004 Sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen johtamisen erityiskysymykset
5513502 Hallintoasiain käsittely ja oikeussuoja sosiaalityössä
5513503 Lapsi-, perhe- ja holhousoikeus
5513509 Sosiaalityön syventävät erityis- ja tutkimusalaopinnot
5513506 Sosiaalityön käytäntö 3
5513507 Sosiaalityön käytäntöseminaari
Yhteiskuntatieteiden syventävät tutkimusmenetelmäopinnot:
Opiskelija suorittaa vähintään 20 op seuraavista:
5510006 Tapaustutkimus
5210351 Haastattelu- ja tekstiaineiston analyysi
5510004 Tilastollisten menetelmien jatkokurssi
5410107 Arviointitutkimus
5513004 Comparative research in international social work
5510099 Muu menetelmäkurssi

120 op
5 op
5 op
5 op
5 op
10 op
15 op
5 op

4. vsk
4. vsk
4. vsk
4. vsk
4. vsk
4. vsk
4. vsk
4. vsk

5 op
5 op
5 op
6 op
5 op
5 op

Opinto-opas 2010–2011

167

5513508
5513510
5513511

Sosiaalityön tutkielmaseminaari ja tutkimuspraktikum
Sosiaalityön pro gradu -tutkielma
Kypsyysnäyte

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO YHTEENSÄ

10 op
40 op
0 op

4.-5. vsk
5. vsk
5. vsk

120 op 4.-5. vsk

International Social Work
The aim of the programme is to develop the capacity and expertise of the university educated
staff working in the field of social work and social care. The overall purpose of the programme
is to foster student's personal and professional skills to a higher level of practice than that can
be achieved in national professional qualification frameworks.The programme consists of 120
ECTS credits and takes 2 academic years to complete. Teaching methods being used in the
programme include lectures, seminars, group work, literature exams and on-line courses.
MAJOR STUDIES (120 op)
5518100 Common Elements
5518101 International Construction of Social Welfare
5518102 Practice of International Social Work
5518103 Management in International Social Services and Social Work
5410116 Strategic Management theories in Social and Health Care Organisations
551814 Research in international Social Work
(Advanced research studies and research seminar)

20 op

5518200 Thematic Dimensions (minimum 30 credits)
5518201 International Social Work with Excluded, Migrant and Displaced people
5518202 International Family and Household Support
5518204 Social Work and Health Care

30 op
15 - 30 op
5 -15 op
5 -15 op

5518210 Master’s thesis in International Social Work

40 op

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO YHTEENSÄ

120 op

5518050

50 op
10 op
10 op
5 op
5 op

Sosiaalityön kelpoisuuskoe

Sosiaalityöntekijän kelpoisuuskokeen suorittajiksi voi hakea henkilö
jolle Opetushallitus on myöntänyt päätöksen muussa maassa kuin Suomessa suoritetun tutkinnon rinnastamisesta suomalaiseen korkeakoulututkintoon ja
jonka rinnastuspäätökseen sisältyy ehto, jonka mukaan henkilö saa sosiaalityöntekijän kelpoisuuden suorittamalla kelpoisuuskokeen päätöksessä mainitulla tavalla.
Kelpoisuuskokeen aihealueita ovat:
5518051 Sosiaali- ja perheoikeus
5518052 Sosiaalialan palvelujärjestelmä
5518053 Sosiaalityön tutkimus
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6.5.5 Sosiologia
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op
Kandidaatin tutkinnon tavoitteena on perehdyttää opiskelija sosiologiseen ajatteluun, sosiologian historiaan, metodologiaan, teorioihin ja keskeisiin käsitteisiin. Kandidaatin tutkintoon
sisältyvät opintojaksot harjaannuttavat opiskelijaa myös hankkimaan sisällölliset, metodologiset ja kirjalliset valmiudet tutkimusraportin kirjoittamiseen, samoin kuin sosiologisen tutkimustiedon kriittiseen lukemiseen ja analysoimiseen. Kandidaatin tutkinnon keskeisenä tavoitteena
on luoda edellytykset maisteriopintoihin ja perusvalmiudet työelämässä toimimiseen.
Kandidaattiopinnot (180 op) koostuvat sosiologian perusopinnoista (25 op) ja sosiologian
aineopinnoista (55 op, yhteensä 80 op perusopintojen kanssa), kieli- ja viestintäopinnoista
sekä muista kaikille yhteisistä alkuopinnoista (20 op) sekä vapaasti valittavista sivuaineopinnoista.
Sosiologian pääaineopintojen rakenne ja ohjeellinen ajoittuminen
Katso tarkemmat opintojaksokuvaukset ja opintojaksojen vastuuhenkilöt WebOodista
(https://wiola.uef.fi/weboodi/).
5514100
5514101
5514102
5111457
5510001
5514104

Sosiologian perusopinnot 25 op
Sosiologian peruskurssi 5 op
Sosiologinen havainnointi ja teoria 5 op
Suomalaisen yhteiskunnan rakenne 5 op
Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op
Sosiologisen tutkimuksen lukeminen 2 op

1. vuosi
1. vuosi
1. vuosi
1. vuosi
1. vuosi

Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op, opiskelija valitsee yhden seuraavista
5514120 Kansalaisyhteiskunta ja –liikkeet 5 op
5514121 Monikulttuurinen yhteiskunta 5 op
5514122 Rasismin sosiologia 5 op
5514123 Suomalainen koulu 5op
5514124 Tytöstä naiseksi 5 op
5514200 Sosiologian aineopinnot 55 op
Sosiologian paradigmat 5 op
5514201 Sosiologian paradigmat, luennot 2 op SEKÄ
5514202 Sosiologian paradigmat, kirjallisuus 3 op
5514203 Suomalaisen sosiologian kysymyksiä 5 op
Yhteiskuntatieteiden klassikot 5 op
5510011Yhteiskuntatieteiden klassikot 2 op SEKÄ
5514206 Sosiologian klassikot, kirjallisuus 3 op
5510002 Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja
kauppatieteilijöille 3 op
5514204 Tilastolliset menetelmät sosiologiassa 2 op
5510003 Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja
kauppatieteilijöille 3 op

1. vuosi

2. vuosi

2. vuosi
2.-3. vuosi

2. vuosi
2. vuosi
2. vuosi
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5514205
5514250
5514251

Haastattelu ja havainnointi sosiologiassa 2 op
Sosiologian kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op
Kypsyysnäyte (sosiologia) 0 op

2. vuosi
3. vuosi
3. vuosi

Sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan yhteiset temaattiset opinnot 10 op,
2.-3. vuosi
opiskelija valitsee kaksi seuraavista
5514221 Hyvinvointi, luennot 2 op SEKÄ 5514225 Hyvinvointi, kirjallisuus 3 op
(vain Kuopiossa)
5514222 Hyvinvointipolitiikka ja –valtio, luennot, 2 op SEKÄ 5514226 Hyvinvointipolitiikka ja –valtio, kirjallisuus 3 op (vain Kuopiossa)
5514223 Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa 5 op (vain Joensuussa)
5514224 Multiculturalism in Societies 5 op
5515202 Työelämä murroksessa 5 op
5515203 Yhteiskunta ja sukupuoli 5 op (vain Joensuussa)
Sosiologian temaattiset opinnot 10 op, opiskelija valitsee kaksi seuraavista
2.-3.vuosi
5514240 Eurooppalaistuminen, luennot ja kirjallisuus 5 op (vain Kuopiossa) TAI
5514247 Eurooppalaistuminen, kirjallisuus 5 op
5514241 Kriminologia 5 op
5514242 Sosiaalinen pääoma ja toiminta 5 op
5514243 Sosiaaliset suhteet ja kansalaisyhteiskunta, luennot ja kirjallisuus 5 op
(vain Kuopiossa) TAI 5514230 Sosiaaliset suhteet ja kansalaisyhteiskunta, kirjallisuus 5 op
5514244 Tieto ja tiede I 5 op
5514245 Valta ja väkivalta I 5 op
5514248 Yhteisöt ja yhteisöllisyys 5 op
Kieli- ja viestintäopinnot sekä muut opinnot 20 op
Kieli- ja viestintäopintojen sekä muiden kaikille yhteisten opintojen tavoitteina on antaa opiskelijalle yleisvalmiuksia ja perustietoa opiskelusta sekä kehittää opiskelijan kielitaitoa.
Suomen kieli ja viestintä 4 op
8011953 Kirjoitusviestintää sosiologian ja sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikan, filosofian, oikeustaloustieteen ja kansantaloustieteen opiskelijoille 2op sekä 8011977
Puheviestintää sosiologian ja sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikan, filosofian, oikeustaloustieteen ja kansantaloustieteen opiskelijoille 2op
Toinen kotimainen kieli: ruotsi 3 op
8012953 Ruotsia sosiologian, sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikan, filosofian, oikeustaloustieteen ja kansantaloustieteen opiskelijoille
Vieras kieli: englanti 4 op
8013955 English Academic Reading and Study Skills for Students of Environmental Law and Policy, Sociology and Social Policy, Law and Economics 2op sekä
8013956 English Academic and Professional Communication for Students of Enviromental Law and Policy Sociology and Social Policy 2 op
1131000 Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op
8020060 Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku 1 op (Tehdään ennen sosiologian kandidaattiseminaariin osallistumista.)
5514160 Johdatus yhteiskuntatieteelliseen kirjoittamiseen (sosiologia) 4 op
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1131001 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (HOPS) 1 op
Vapaavalintaisia filosofian opintoja 2 op
Sivuaineopinnot
Opiskelija voi valita sivuaineet vapaasti oman kiinnostuksensa pohjalta. Sivuaineista suoritetaan joko kaksi vähintään 25 opintopisteen kokonaisuutta (= kaksi perusopintokokonaisuutta)
tai yksi vähintään 60 opintopisteen kokonaisuus (= yksi aineopintokokonaisuus, ml. perusopinnot). Lisäksi tehdään muita sivuaineopintoja niin, että yhteiskuntatieteiden 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 paitsi kasvatussosiologia. HUOM. Kaikki Itä-Suomen yliopiston oppiaineet eivät ole vapaasti valittavissa
sivuaineiksi.
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto 120 op
Maisterin tutkinnossa syvennetään sosiologian sisällöllistä, käsitteellistä, teoreettista ja metodologista tietoperustaa. Tavoitteena on hankkia hyvät edellytykset itsenäiseen tutkimustiedon
tuottamiseen ja soveltamiseen sekä tutkimustiedon kriittiseen lukemiseen ja analysoimiseen.
Maisterin tutkinto antaa valmiudet toimia asiantuntijana yhteiskunnallisten ilmiöiden selittämistä ja ymmärtämistä edellyttävissä tehtävissä sekä valmiudet osallistua tieteelliseen sosiologian
jatkokoulutukseen. Maisteriopinnot (120 op) koostuvat sosiologian syventävistä opinnoista.
5514300 SOSIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 120 op
Sosiologian syventävien opintojen rakenne ja ohjeellinen ajoittuminen:
Katso tarkemmat opintojaksokuvaukset ja opintojaksojen vastuuhenkilöt WebOodista
(https://wiola.uef.fi/weboodi/).
5514301
5514302
5514303
5514304
5514310

Sosiologian teoriat 5 op
4. vuosi
Sosiologian klassikot 5 op
4. vuosi
Ajankohtaista sosiologista keskustelua, luennot ja kirjallisuus 5 op TAI
Ajankohtaista sosiologista keskustelua, kirjallisuus 5 op
4. vuosi
Harjoittelu (sosiologia) 10 op
4.-5. vuosi

Sosiologian temaattiset opinnot 25 op, opiskelija valitsee viisi seuraavista, 4.-5. vuosi
5514320 Hyvinvointivaltioiden ja –organisaatioiden sosiologia, luennot ja kirjallisuus, 5op (vain Kuopiossa) TAI
5514327 Hyvinvointivaltioiden ja –organisaatioiden sosiologia, kirjallisuus, 5 op
5514321 Koulutus ja koulutuspolitiikka 5 op
5514323 Monikulttuurisuus ja etnisyys 5 op
5515323 Sukupuoli, työ, luokka ja tunteet 5 op TAI 5515324 Sukupuoli yhteiskunnassa 5 op
5514324 Tieto ja tiede II 5 op
5514325 Valta ja väkivalta II 5 op
5514326 Yhteiskunnalliset erot ja jaot 5 op
5515322 Yhteiskunnallinen työn tutkimus 5 op
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Syventävien opintojen menetelmäopinnot 15 op, opiskelija valitsee kolme seuraavista, 4.5.vuosi
5515332 / 5210351 Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi 5 op (Joensuussa
koodi 5515331, Kuopiossa koodi 5210351)
5514315 Havainnoista tulkinnoiksi 5 op (vain Joensuussa)
5510004 Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op
5510005 Tilastollisten menetelmien työpaja 5 op
Muut mahdolliset menetelmäopintojen opintojaksot. Ilmoitetaan sosiologian opetusohjelmassa.
Tutkielmaopinnot 55 op
5514350 Tutkielmaa tukevat opinnot 5 op
5514351 Tutkielmaseminaari (sosiologia) 10 op
5514355 Pro gradu -tutkielma (sosiologia) 40 op

4.-5.vuosi
4.-5.vuosi
5.vuosi

SOSIOLOGIA SIVUAINEENA
Sosiologiaa voi vapaasti opiskella sivuaineena. Sosiologian perusopinnot sekä sosiologian
aineopinnot eroavat joiltakin osin sosiologiaa pääaineena opiskelevien opinnoista. Alla esitellään sivuaineopiskelijoiden perusopintojen sekä aineopintojen rakenne.
Jos sosiologiaa sivuaineena opiskeleva haluaa aineopintojen jälkeen vaihtaa pääaineeksi
sosiologian, hänen tulee olla yhteydessä sosiologian oppiaineeseen sosiologian aineopintojen
täydentämisestä.
Katso tarkemmat opintojaksokuvaukset ja opintojaksojen vastuuhenkilöt WebOodista
(https://wiola.uef.fi/weboodi/).
5514199 SOSIOLOGIAN PERUSOPINNOT (sivuaine) 25 OP
5514101 Sosiologian peruskurssi 5 op
5111457 Suomalaisen yhteiskunnan rakenne 5 op
5510001 Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op
5514104 Sosiologisen tutkimuksen lukeminen 2 op
5514110 Sosiologian teoriakirjallisuus, sivuaineopiskelijat 5 op
Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op, opiskelija valitsee yhden seuraavista
5514120 Kansalaisyhteiskunta ja –liikkeet 5 op
5514121 Monikulttuurinen yhteiskunta 5 op
5514122 Rasismin sosiologia 5 op
5514123 Suomalainen koulu 5op
5514124 Tytöstä naiseksi 5op

Jos Suomalainen yhteiskunnan rakenne ja / tai Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin
ja tieteellisen tutkimuksen lukeminen sisältyvät opiskelijan pääaineopintoihin, suoritetaan
valinnaisia temaattisia opintoja vastaava määrä.
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5514299 SOSIOLOGIAN AINEOPINNOT (sivuaine) 40 OP
Sosiologian paradigmat 5 op
5514201 Sosiologian paradigmat, luennot 2 op SEKÄ 5514202 Sosiologian paradigmat, kirjallisuus 3 op
Yhteiskuntatieteiden klassikot 5 op
5510011 Yhteiskuntatieteiden klassikot 2 op SEKÄ 5514206 Sosiologian klassikot, kirjallisuus 3 op
5510002
5514204
5510003
5514205
5514215

Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
Tilastolliset menetelmät sosiologiassa 2 op
Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
Haastattelu ja havainnointi sosiologiassa 2 op
Sosiologian proseminaari 5 op (HUOM. Kuopion kampuksella sivuaineopiskelijat
tekevät opintojakson sosiologian pääaineopiskelijoiden kandidaattiseminaarin yhteydessä.)

Valinnaiset temaattiset opinnot 15 op, opiskelija valitsee kolme seuraavista
5514240 Eurooppalaistuminen, luennot ja kirjallisuus 5 op (vain Kuopiossa) TAI
5514247 Eurooppalaistuminen, kirjallisuus 5 op
5514221 Hyvinvointi, luennot 2 op SEKÄ 5514225 Hyvinvointi, kirjallisuus 3 op
(vain Kuopiossa)
5514222 Hyvinvointipolitiikka ja –valtio, luennot, 2 op SEKÄ 5514226 Hyvinvointipolitiikka ja –valtio, kirjallisuus (vain Kuopiossa)
5514223 Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa 5 op (vain Joensuussa)
5514241 Kriminologia 5 op
5514224 Multiculturalism in Societies 5 op
5514242 Sosiaalinen pääoma ja toiminta 5 op
5514243 Sosiaaliset suhteet ja kansalaisyhteiskunta, luennot ja kirjallisuus 5 op
(vain Kuopiossa) TAI 5514230 Sosiaaliset suhteet ja kansalaisyhteiskunta, kirjallisuus 5 op
5514244 Tieto ja tiede I 5 op
5515202 Työelämä murroksessa 5 op
5514245 Valta ja väkivalta I 5 op
5515203 Yhteiskunta ja sukupuoli 5 op (vain Joensuussa)
5514248 Yhteisöt ja yhteisöllisyys 5 op
Jos seuraavat jaksot sisältyvät pääaineen opintoihin, suoritetaan vastaava määrä temaattisia
opintoja:
Yhteiskuntatieteiden klassikot 5 op
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
Tilastolliset menetelmät yhteiskuntapolitiikassa / muussa tiedekunnan oppiaineessa 2 op
Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
Haastattelu ja havainnointi yhteiskuntapolitiikassa / muussa tiedekunnan oppiaineessa 2 op

Opinto-opas 2010–2011

173

6.5.6 Yhteiskuntapolitiikka
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (YTK, 180 op)
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena yhteiskuntapolitiikka on laajuudeltaan
180 opintopistettä. Pääaineen opintoja on 80 opintopistettä ja muita opintoja 100 opintopistettä. Muihin opintoihin kuuluvat sivuaineet, kieliopinnot ja muut pakolliset opinnot. Sivuaineita
suoritetaan joko kahdessa sivuaineessa perusopinnot tai yhdessä sivuaineessa aineopinnot.
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (YTM, 120 op)
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 op. Se koostuu yhteiskuntapolitiikan/sosiaalipolitiikan teoria- , metodi- ja substanssiopinnoista sekä käytännön harjoitteluopintojaksosta.
Yhteiskuntapolitiikan opiskelu sivuaineena
Yhteiskuntapolitiikkaa voi opiskella vapaasti sivuaineena. Perusopinnot: pääaineen perusopinnot 25 opintopistettä; aineopinnot: yhteiskuntapolitiikan pääaineen aineopinnot 40 opintopistettä laskettuna ilman metodiopintoja. Myös syventävät opinnot on mahdollista suorittaa
sivuaineena.
Yhteiskuntapolitiikan perus- ja aineopintoihin tai syventäviin opintoihin kuuluvia opintojaksoja
järjestetään sekä Joensuun ja Kuopion kampuksilla tai vain toisella kampuksella. Opetuksen
tiedot löytyvät WebOodista. Lisätietoja myös amanuensseilta.
YTK-TUTKINTOON VAADITTAVAT OPINNOT 180 OP
KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ MUUT PAKOLLISET OPINNOT 25 op
8011953 Kirjoitusviestintä 2 op
8011977 Puheviestintä 2 op
8012953A Ruotsin kielen kirjallinen taito 2 op
8012953B Ruotsin kielen suullinen taito 1 op
80139577 English Academic Reading and Study Skills 2 op
8013956 English Academic and Professional Communication 2 op
1131000 Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin 1 op
1131001 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 1 op
8020060 Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku 1op
5515131 Yhteiskuntapolitiikan käytännöt/sosiaalipolitiikan käytännöt 4 op
5515132 Johdatus yhteiskuntatieteelliseen kirjoittamiseen 4 op
Filosofian valinnaisia opintoja 2 op
YHTEISKUNTAPOLITIIKAN PERUS- JA AINEOPINNOT 80 op
5515100
5515101
5515102
5111457
5420003
5515103
5515104

YHTEISKUNTAPOLITIIKAN PERUSOPINNOT 25 OP
Yhteiskuntapolitiikan johdantokurssi 5,0 op
Sosiaaliturva 5 op
Suomalaisen yhteiskunnan rakenne 1870-2010 5 op
Suomi maailmantaloudessa 3 op
Talouspoliittiset ohjauskeinot 2 op
Tasa-arvopolitiikka 5 op
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5515200
5510011
5515201

YHTEISKUNTAPOLITIIKAN AINEOPINNOT 55 OP
Yhteiskuntatieteiden klassikot 5 op
Työpolitiikka 5 op

Yhteiskuntapolitiikan ja sosiologian yhteiset temaattiset opinnot
Suoritetaan kaksi opintojaksoa, yhteensä 10 op
5515202 Työelämä murroksessa 5 op
5514223 Koulutus ja koulutuspolitiikka 5 op
5515203 Yhteiskunta ja sukupuoli 5 op
5514221 Hyvinvointi I 5 op
5514222 Hyvinvointipolitiikka ja –valtio 5 op
5514224 Multiculturalism in Societies 5 op
Tutkimusopinnot 25 op
5510001 Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3op
5515207 Yhteiskuntapoliittisen tutkimuksen lukeminen 2 op
5510002 Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
5515208 Tilastolliset menetelmät yhteiskuntapolitiikassa 2 op
5510003 Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
5515209 Laadulliset menetelmät yhteiskuntapolitiikassa 2 op
5515205 Yhteiskuntapolitiikan kandidaattiseminaari ja tutkielma 10 op
5515206 Kypsyysnäyte 0 op
Yhteiskuntapolitiikan valinnaiset opinnot 10 op, suoritetaan kaksi seuraavista:
5515215 Asuntopolitiikka 5 op
5514220 Eurooppalaistuminen 5 op
5515211 Hoivan käytännöt 5 op
5515212 Kulttuuripolitiikka 5 op
5515213 Maahanmuutto ja rajankäynti 5 op
5514224 Monikulttuurinen yhteiskunta 5 op
5515214 Perhetutkimus 5 op
5515216 Vammaispolitiikka 5 op
5515217 Yhteisötalous 5 op
5515218 Muu erikseen ilmoitettava opintojakso, esim vierailuluento
Yhteiskuntapolitiikan ja sosiologian yhteisiä temaattisia opintoja voi sisällyttää yhteiskuntapolitiikan valinnaisiin opintoihin.
Sivuaineopintoja joko kahdet perusopinnot tai yhdet aineopinnot siten, että tutkinnon opintopistemäärä on 180.
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5515300 YHTEISKUNTAPOLITIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 120 OP (MAISTERIOPINNOT) Yhteiskuntapolitiikan maisteriopinnot koostuvat kokonaan pääaineopinnoista.
Pakolliset opinnot 30 op
Joensuun kampus
Yhteiskuntapolitiikka
5515301 Yhteiskuntapolitiikan teorialuento 5 op
5515302 Yhteiskuntapoliittisen käsitysten taustoja 5 op
5515303 Hallinta ja ohjaus arjessa 5 op
5515304 Hoivan politiikka 5 op
5515305 Harjoittelu ja sen raportointi 10 op
Kuopion kampus
Yhteiskuntapolitiikka/erityisesti sosiaalipolitiikka
5515311 Sosiaalipolitiikan teoria 5 op
5515312 Sosiaalipolitiikan muutossuunnat 5 op
551531
Sosiaalivakuutuksen teoria ja käytännöt 5 op
5515314 Sosiaalipalvelut sosiaalisen turvallisuuden tuottajina 5 op
5515305 Harjoittelu ja sen raportointi 10 op
Vapaavalintaisia opintoja 25 op
5515321 Seminaari uudesta työstä 5 op
5515322 Tutkimuskirjallisuutta uudesta työstä 5 op
5515323 Sukupuoli, työ, luokka ja tunteet 5 op
5515324 Sukupuoli yhteiskunnassa 5 op
5515325 Asuminen ja hyvinvointi 5 op
5515326 Asuntopolitiikasta asumispolitiikkaan 5 op
5515327 Vammaisuus 10 op
5514321 Koulutus ja koulutuspolitiikka 5 op
5515328 Muuttuva koulutuspolitiikka 5 op
5515329 Reuna-alueet 5 op
5515331 Muu erikseen sovittava opintokokonaisuus
Syventävät menetelmäopinnot 15 op
5510004 Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op
5510005 Tilastollisten menetelmien työpaja 5 op
5515332 Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi 5 op
5515333 Menetelmä-työpaja 2 op
5515334 Opetuksen tuutorohjausprojekti 5 op
5515335 Metodologiaopinnot 5 op
5515336 Erikseen sovittavat pro gradu –tutkielmaa tukevat opinnot 5-10 op
Tutkielmaopinnot 50 op
5515337 Tutkielmaseminaari 10 op
5515338 Pro gradu –tutkielma 40 op
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6.5.7 Filosofia
Itä-Suomen yliopistossa voi filosofiaa opiskella sekä Joensuun että Kuopion kampuksella.
Kuopion kampuksella filosofiaa voi suorittaa sivuaineena perus- ja aineopintojen (yhteensä 80
op) verran. Opiskelijat, jotka ovat aloittaneet filosofian aineopintojen suorittamisen Kuopion
yliopistossa, voivat suorittaa filosofian aineopinnot 65 opintopisteen laajuisena 31.7.2011
saakka (siirtymäaika opetussuunnitelman muutokselle). 1.8.2011 alkaen kaikki opiskelijat
suorittavat perus- ja aineopinnot 80 opintopisteen laajuisena. Joensuun kampuksen osalta ks.
tarkemmin oikeustieteiden laitoksen osuus tästä oppaasta.
Filosofian kirjatentit suoritetaan tiedekunnan seuraavina yleisinä tenttipäivinä:

Filosofian yleiset tentit:
Päivämäärä
pe 27.8.2010
pe 24.9.2010
pe 22.10.2010
pe 26.11.2010
ke 15.12.2010
pe 28.1.2011
pe 25.2. 2011
pe 25.3.2011
pe 29.4. 2011
ke 25.5.2011
ke 15.6.2011

Joensuu, sali C1
po ao so
po
ao so
po
ao so
po
ao so
po
ao so
po, klo 15.00-19.00
po ao so

Kuopio, sali SL
po ao
po
po ao
po
po ao
po
po ao
po
po ao
po, klo 15.00-19.00
po ao

Tentit järjestetään klo 13.00–17.00 (poikkeuksena 25.5.2010)

po = perusopintoihin kuuluvat kirjatentit
ao = aineopintoihin kuuluvat kirjatentit
so = syventäviin opintoihin kuuluvat kirjatentit (vain Joensuu)
Tentteihin täytyy ilmoittautua WebOodissa. Ilmoittautumisaika päättyy 10 päivää ennen tenttiä.
Jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista.
Jokaisen pitkän (16 tunnin tai pitemmän) luentokurssin jälkeen järjestetään kaksi luentotenttiä,
ensimmäinen pian luentojen päättymisen jälkeen ja toinen noin kuukautta tai kahta myöhemmin. Näissä kuulusteluissa ei voi tenttiä kirjoja eikä niihin tarvitse ilmoittautua.
FILOSOFIAN TARJOAMAT YLEISOPINTOKURSSIT KUOPIOSSA
Jotkut oppiaineet vaativat filosofian kurssien suorituksia omina yleisopintoinaan. Alla on lista
tavallisimmista luentokursseista (2 op, 16 t). Tähdellä (*) merkityistä kursseista opiskelija voi
suorittaa tarpeen vaatiessa vain puolet eli 1 op:n, jolloin hän vastaa tentissä vain puoleen
kysymyksistä.
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*Johdatus filosofiaan. Voi korvata kirjalla Määttänen, Filosofia – Johdatus peruskysymyksiin.
*Etiikka. Voi korvata kirjalla Räikkä, Esseitä etiikasta.
Soveltava etiikka.
* Tieteenfilosofia. Voi korvata kirjalla Ylikoski – Kiikeri, Tiede tutkimuskohteena.
*Yhteiskuntafilosofia. Voi korvata teoksella Häyry, Ihannevaltio.
Ympäristöfilosofia.

FILOSOFIAN PERUSOPINNOT 30 op, 5313100
Basic Studies in Philosophy
Filosofian perusopinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista ja niihin liittyvistä vapaaehtoisista luennoista. Opintojaksojen tarkat sisällöt löytyvät Weboodista.
Filosofian perusteet (5313110, 6 op)
Käytännöllisen filosofian perusteet (5313120, 8 op)
Teoreettisen filosofian perusteet (5313130, 8 op)
Filosofian menetelmät (5313140, 8 op)

FILOSOFIAN AINEOPINNOT 50 op, 5313200
Subject Studies in Philosophy
Filosofian aineopinnot koostuvat kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta opintojaksosta.
Valinnaiset opintojaksot
Etiikka (8 op, 5313210)
Soveltava etiikka (8 op, 5313260)
Ympäristöfilosofia (8 op, 5313240)
Filosofian historia (8 op, 5313280)
Oikeusfilosofia (8 op, 5313230)
Rikosoikeuden filosofia (8 op, 5313270)
Yhteiskuntafilosofia (8 op, 5313220)
Tieteenfilosofia (8 op, 5313250)
Pakolliset opintojaksot
Metodit II (8 op, 5313290)
Kandidaatin tutkielma, filosofia (10 op, 5313399)
Filosofian sivuaineopiskelija voi suorittaa Kandidaatin tutkielman (10 op, järjestetään Joensuun kampuksella) sijasta viidennen valinnaisen opintojakson ja yhden ylimääräisen 2 op:n
luentokurssin tai muun vastuuopettajan kanssa sovittavan suorituksen.
Opiskelija voi myös ehdottaa omia hyvin perusteltuja ja yksityiskohtaisia esityksiään valinnaisten opintojaksojen kirjatenttien sisällöksi.
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6.5.8 Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelma
Tavoitteet
Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelma kouluttaa asiantuntijoita, jotka kykenevät
työskentelemään kriittisesti, analyyttisesti ja laaja-alaisesti koulutuksen globaalisti määrittyvässä toimintaympäristössä niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin yhteyksissä. Koulutus
antaa valmiuksia ensisijaisesti tutkimukseen mutta myös koulutuspolitiikan ja -hallinnon työtehtäviin. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen (Joensuun kampus, sosiologia), Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen kanssa ja Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen kanssa.
Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelma on kaksivuotinen ja sen laajuus on 120
opintopistettä. Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelma johtaa Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon.
Sisältö
Ohjelma sisältää sosiologian syventävät opinnot, joissa suoritetaan maisteriohjelmaan orientoivat opinnot ja kasvatussosiologian ja -politiikan eri teema-alueita sekä tutkielmaopinnot.
Syventävien opintojen keskeisen osan muodostavat lukukausiseminaarit, joita järjestetään
kahden vuoden aikana neljä. Ne toteutetaan yhdessä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen (Joensuun kampus, sosiologia), Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen ja Turun yliopiston kasvatusteiden laitoksen kanssa. Niistä kaksi järjestetään Helsingissä,
yksi Joensuussa ja yksi Turussa. Lisäksi ohjelmaan hyväksytyltä voidaan edellyttää opiskelijakohtaisesti määriteltävien täydentävien opintojen suorittamista.

MAISTERIN TUTKINNON RAKENNE 120 op
5519100 Sosiologian syventävät opinnot (KSP-maisteriohjelma) 120 op
Metodiopinnot 5 op
Opiskelija valitsee yhden seuraavista:
5515332 Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi 5 op
5514315 Havainnoista tulkinnoiksi 5 op
5510004 Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op
5510005 Tilastollisten menetelmien työpaja 5 op
Muut mahdolliset menetelmäopintojen opintojaksot. Ilmoitetaan sosiologian opetusohjelmassa.
Sisältöopinnot 25 op
Pakolliset:
5514301 Sosiologian teoriat 5 op
5514321 Koulutus ja koulutuspolitiikka 5 op
Valinnaiset jaksot; tehdään 15 op seuraavista:
5514323 Monikulttuurisuus ja etnisyys 5 op
5515323 Sukupuoli, työ, luokka ja tunteet 5 op TAI 5515324 Sukupuoli yhteiskunnassa 5 op
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5514324
5514325
5514326
5515322
5514310

Tieto ja tiede II 5 op
Valta ja väkivalta II 5 op
Yhteiskunnalliset erot ja jaot 5 op
Yhteiskunnallinen työn tutkimus 5 op
Harjoittelu 10 op

KSP4 Lukukausiseminaarit 35 op
5519101 KSP4.1. Introduction to Sociology and Politics of Education 8 op
5519102 KSP4.2. Policy, Politics and the Political in Education 9 op
5519103 KSP4.3. Trans-, supra- ja international actors in education 9 op
5519104 KSP4.4. Education Governance 9 op
Tutkielmaopinnot 55 op
5514350 Tutkielmaa tukevat opinnot 5 op
5514351 Tutkielmaseminaari (sosiologia) 10 op. Tutkielmaseminaarin yhteydessä tehdään
henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tutkielman ohjaajan kanssa.
5514355

Pro gradu -tutkielma (sosiologia) 40 op

Pakolliset sosiologian täydentävät opinnot (niille opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet sosiologian aineopintoja)
Sosiologian paradigmat 5 op
5514201 Sosiologian paradigmat, luennot 2 op SEKÄ 5514202 Sosiologian paradigmat, kirjallisuus 3 op
5514223 Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa 5 op
5514224 Multiculturalism in Societies 5 op
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