SIIRTYMÄOHJEET UUTEEN OPETUSSUUNNITELMAAN SYKSYLLÄ 2021
HALLINTOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
Syventävät opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uuden tutkintorakenteen mukaisesti. Jo
suoritetut syventävät opinnot korvaavat uuden tutkintorakenteen mukaisia opintoja
oheisen taulukon mukaan. Opiskelijat voivat suorittaa keskeneräiset opinnot loppuun
myös vanhojen tutkintorakenteiden mukaisesti siirtymäajan puitteissa eli 31.7.2023
sakka. Tällöin kokonaisuudesta puuttuvien opintojen asemesta suoritetaan ensisijaisesti
uusien tutkintorakenteiden mukaisia opintojaksoja taulukossa olevan ohjeen mukaisesti.
Epäselvissä tapauksissa (esim. keskeneräiset opintojaksot) opiskelijan on varmistettava
suoritustapa ennakkoon kyseisen opintojakson vastuuopettajalta.

VANHA OPS 2020–2021

UUSI OPS 2021–2022

TJHA1426A Moduuli I: Julkiset palvelut ja
johtaminen, oppimistehtävä ja
työpajatyöskentely (5 op)
TJHA1419A Moduuli II: Organisaatioiden ja
henkilöstön johtaminen, oppimistehtävä ja
työpajatyöskentely (5 op)
TJHA1430A Moduuli III: Digitalisoituvat
palvelut ja hallinto, oppimistehtävä ja
työpajatyöskentely (5 op)

TJHA0305A Työpajatyöskentely (5 op)

Moduuliopinnot 20 op

TJHA0305 Temaattiset opinnot 20 op

TJHA0305A Työpajatyöskentely (5 op)
TJHA0305A Työpajatyöskentely (5 op)

TJHA1426B Moduuli I: Julkiset palvelut ja
johtaminen, kirjallisuus (10 op)
TJHA1419B Moduuli II: Organisaatioiden ja
henkilöstön johtaminen, kirjallisuus (10 op)
TJHA1430B Moduuli III: Digitalisoituvat
palvelut ja hallinto, kirjallisuus (10 op)

TJHA0305D Julkisten palvelujen johtaminen
(10 op)
TJHA0305C Organisaatioiden ja
henkilöstön johtaminen (5 + 5 op)
TJHA0305E Digitalisoituvat palvelut (10 op)

TJHA1426C Moduuli I: Julkiset palvelut ja
johtaminen, artikkelitehtävä (5 op)
TJHA1419C Moduuli II: Organisaatioiden ja
henkilöstön johtaminen, artikkelitehtävä
(5 op)
TJHA1430C Moduuli III: Digitalisoituvat
palvelut ja hallinto, artikkelitehtävä (5 op)

TJHA0305B Artikkelitehtävä (5 op)
TJHA0305B Artikkelitehtävä (5 op)
TJHA0305B Artikkelitehtävä (5 op)
TJHA0305F Hyvinvointijohtaminen (10 op)
(Mikä tahansa suoriteuista kirjallisuuksista
TJHA1426B, TJHA1419B, TJHA1430B voi
korvata tämän)

TJHA1432 Maisteritutkinnon orientoivat
opinnot, Hops ja ohjaus 2 op

TJHA1425 Pro gradu -tutkielma 40 op
TUTA0301 Laadullinen analyysi 5 op

TJHA1342 Maisteritutkinnon orientoivat
opinnot, Hops ja ohjaus 1 op
(Vuoden 2020 OPSin mukaan aloittaneet
suorittavat 2 op laajuisena)
TJHA1433 Arviointiosaaminen ja
arviointitiedon hyödyntäminen 6 op
(Opintojakso on mahdollista suorittaa 10
op laajuisena. Ota yhteys
vastuuopettajaan.)
TJHA1434 Monitasohallinta,
hallintokulttuurit ja vertaileva tutkimus 8
op
TJHA1435 Hyvinvointipalveluiden
verkostojen johtaminen ja hallinta 10 op
TJHA1441 Hallinnon yhteiskunnallinen
vuorovaikutus ja ilmiölähtöinen hallinnon
kehittäminen 10 op
TJHA1442 Työelämävalmiuksia tukeva
asiantuntijaharjoittelu 5 op
TJHA1428 Hallintotieteen
tutkielmaseminaari
TJHA1425 Pro gradu -tutkielma 40 op
TUTA0301 Laadullinen analyysi 5 op

TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen
tutkimus 5 op

TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen
tutkimus 5 op

TJHA1415 Arviointi ja kehittäminen 10 op

TJHA1429 Monitasohallinta ja vertaileva
tutkimus 8 op
TJHA1421 Palveluiden ja verkostojen
johtaminen 10 op
TJHA1431 Hallinnon yhteiskunnallinen
vuorovaikutus ja vaikuttavuus 10 op
-

TJHA1428 Tutkielmaseminaari 10 op

Jos sinulla on vanhan OPS:in mukaisia
keskeneräisiä opintojaksoja, ota yhteyttä
kunkin jakson vastuuopettajaan.

