JULKISOIKEUDEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET
Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuosina 2012–2014 aloittaneille opiskelijoille. Tätä
aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan tutustumaan myös aikaisempiin siirtymäsäännöksiin ja
ottamaan epäselvissä tapauksissa yhteyttä opiskelijaohjauksesta vastaavaan tai kokonaismerkintöjä
antavaan opettajaan taikka opintokoordinaattoriin.
Aikaisemmin kunnallisoikeutta pääaineenaan suorittaneet noudattavat jatkossa julkisoikeuden
opintosuunnan tutkintovaatimuksia. Kaikkien vanhasta pääainepohjaisesta rakenteesta siirtyvien
opiskelijoiden perusopintokokonaisuus määräytyy jatkossa uuden tutkintorakenteen mukaan, eli
julkisoikeuden ja kunnallisoikeuden perusopintokokonaisuudella ei voi korvata uusia laaja-alaisia
perusopintoja.
Yleisiä siirtymäsäännöksiä










Seuraavat siirtymäsäännökset liittyvät 1.8.2015 voimaan tulevaan uuteen opetussuunnitelmaan.
Siirtymäsäännökset koskevat niitä opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet julkisoikeuden opintoja
ennen 1.8.2015.
Keskeneräisiä opintokokonaisuuksia tai opintojaksoja on mahdollista suorittaa edellisen
opetussuunnitelman (2012–2015) vaatimusten mukaisesti vielä syksyllä 2015.
Suoritettua opintojaksoa sisällöltään vastaavaa jaksoa ei tarvitse suorittaa uudelleen.
Suoritettujen opintojaksojen opintopistemäärät pysyvät suoritusrekisterissä ennallaan.
Aikaisempaa vastaavan jakson suorittaminen katsotaan arviointisäännön mukaiseksi tentin
uusimiseksi.
Samaa tai vastaavaa jaksoa koskevista suorituksista on voimassa opintopistemäärältään laajempi
jakso tai saman laajuisista jaksoista se, jolla on korkein arvosana.
Sivuaineiden ja muiden opintojen vastaavuudet löytyvät kyseisten oppiaineiden
siirtymäsäännöksistä.
Viestintä- ja kieliopintojen siirtymäsäännökset löytyvät täältä.

HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO
Opiskeluvalmiudet
Tietotekniikkataidot 3 op
Tietotekniikan peruskurssi tulee olla kaikilla suoritettuna. Suoritukseksi käy myös aiemmin
suoritettuTKOPY4 Tietotekniikan peruskurssi 3/5 op
Tieteentekemisen valmiudet
Ennen 1.8.2015 aloittaneilla opiskelijoilla tulee olla menetelmäopintoja vähintään 10 op. Pakolliset
menetelmäopinnot koostuvat julkisoikeuteen suuntautuneilla tällöin seuraavista kahdesta jaksosta:
HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta 5 op
HALJUA13 Oikeudellisen tutkimuksen perusteet 5 op
Julkisoikeuden tutkimuspraktikum 5 op
Julkisoikeuden tutkimuspraktikumia (HALJUA19) ei edellytetä opiskelijalta, joka on aloittanut
opintonsa ennen 1.8.2015.

Tilastotieteen johdantokurssi 5 op
Tilastotieteen johdantokurssia (MTTTP1) ei edellytetä opiskelijalta, joka on aloittanut opintonsa ennen
1.8.2015.
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot
Vanhasta (pääainepohjaisesta rakenteesta) uuteen tutkintorakenteeseen siirtyvältä opiskelijalta
edellytetään uuden tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot 1.8.2015 alkaen.
Jos opiskelija on suorittanut 31.12.2015 mennessä 2012-2015 vaatimusten mukaiset perusopinnot,
kiinnittyy kulmakurssi opiskelijan suuntaavien aineopintojen merkintään tai halutessaan uusien
vaatimusten mukaisesti perusopintokokonaisuuteen. Tämän jälkeen jos opiskelija vielä täydentää
kokonaisuutta, kootaan perusopinnot 30 op:n laajuisina eikä kulmakurssi kiinnity suuntaavien opintojen
merkintään.
Ajankohtaiset ilmiöt hallintotieteissä -jakso (HALYHT) ja Työhyvinvoinnin perusteet (JKKYVP11)
ovat keskenään vaihtoehtoisia, mutta eivät korvaa muita perusopintojaksoja.
Tutkinto-ohjelman aineopinnot, suuntautumisalana julkisoikeus
Jäljempänä esitetystä opintojaksojen vastaavuustaulukosta ilmenee, miten vuosina 2012–2015 ja sitä
aiemmin suoritetut opintojaksot korvaavat nykyisiä jaksoja.
Julkisoikeuden runkokurssit 15 op
Jos opiskelija on suorittanut vanhojen vaatimusten (2012–2015) mukaisen kokonaisuuden HALJUA20
Julkisoikeuden yhteiset opinnot (20–30 op) ennen 31.12.2015, hänen ei edellytetä suorittavan sen lisäksi
pakollisia runkokursseja HALJUA21 Hallinto-oikeus ja HALJUA22 Valtiosääntöoikeus.
Opetussuunnitelmaan 2012–2015 sisältyneen opintojakson HALJUA21 Hallintotoiminnan oikeudelliset
perusteet (5 op) suoritus korvaa uuden jakson HALJUA21 Hallinto-oikeus (5 op) suorituksen.
Julkisoikeuden erikoistumisopinnot 25–75 op
Erikoistumisopinnoiksi hyväksytään – uusien vaatimusten mukaisia runkokursseja lukuun ottamatta –
myös aiempiin opetussuunnitelmiin sisältyneet julkisoikeuden ja kunnallisoikeuden pakolliset,
valinnaiset ja vaihtoehtoiset perus- ja aineopintojen opintojaksot.

HALLINTOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO
Julkisoikeuden syventävät substanssiopinnot 20–45 op
Aikaisempien vaatimusten mukaisesti suoritettu opintojakso Kunnallisen palvelutuotannon oikeudelliset
periaatteet (HALJUS16) voidaan edelleen sisällyttää tähän kokonaisuuteen.
Julkisoikeuden tutkimusopinnot ja syventävä praktikum 20 op
Opetussuunnitelmaan 2012–2015 sisältyneen opintojakson HALJUS22 Julkisoikeuden tutkimusjakso (15
op) suoritus korvaa uusien jaksojen HALJUS22 Julkisoikeuden tutkimusjakso (10 op) ja HALJUS31
Lainvalmistelu ja vaikutusten arviointi (5 op) suoritukset. Jos opiskelija on suorittanut jaksoon
HALJUS22 sisältyneen lainvalmistelukurssin mutta ei saman jakson seminaariosiota, suositus on, että hän
suorittaa seminaarin syksyllä 2015, jolloin hän saa jaksosta HALJUS22 vanhojen vaatimusten mukaisen
suoritusmerkinnän (15 op). Mikäli opiskelija suorittaa seminaarin tätä myöhemmin, hänen tulee täydentää
lainvalmistelukurssin suorituksensa 5 op:n laajuiseksi siten kuin erikseen osoitetaan. Jos taas opiskelija on
suorittanut aikaisemmin vain jaksoon HALJUS22 sisältyneen seminaariosion ja suorittaa jakson
HALJUS31 Lainvalmistelu ja vaikutusten arviointi syksyllä 2015 tai myöhemmin, seminaaria koskeva
osasuoritus muutetaan uutta jaksoa (HALJUS22) koskevaksi suoritukseksi (10 op). Uuden opintojakson
HALJUS31 korvaa myös aiemmin suoritettu opintojakso JOIKS2 Lainvalmistelu 4 op.

MUUT PAKOLLISET OPINNOT
Harjoittelu
Maisterin tutkintoon kuuluu harjoittelu, jonka suoritukseksi käy aiemmin suoritettu harjoittelujakso,
kuten:
HALJUS01 Harjoittelu 5 op TAI
JOIKH Harjoittelu 8 op
Mikäli harjoittelu sisältyy jo aiemmin suoritettuun kandidaatin tutkintoon, ei sitä suoriteta enää
uudelleen maisterin tutkinnossa.

Julkisoikeuden kandidaattitason opintojen vastaavuudet
Uusi
HALJUA13
opinto- Oikeudellisen
jakso tutkimuksen
perusteet 5 op
2012– HALJUA13
2015
Oikeudellisen
tutkimuksen
perusteet 5 op
2010– Ei vastaavuutta
2012

HALJUA14
Julkisoikeuden
perusteet 5 op
HALJUA14
Julkisoikeuden
perusteet 5 op
JOIKP1
Julkisoikeuden
perusteet 3 op

Uusi
HALJUA24
HALJUA25
opinto- European Union Julkistalousjakso Law 5 op
oikeus 5 op

2012–
2015

2010–
2012

HALJUA24
HALJUA25
Eurooppaoikeus Julkistalous5 op
oikeus 5 op

HALJUA19
Julkisoikeuden
tutkimuspraktikum 5 op
Ei vastaavuutta

HALJUA21
Hallinto-oikeus
5 op

HALJUA22 HALJUA23
Valtiosääntö- Kunnallisoikeus
oikeus 5 op 5 op

HALJUA21
HALJUA22
Hallintotoiminnan Valtiosääntöoikeudelliset
oikeus 5 op
perusteet 5 op
Ei vastaavuutta JOIKP3
JOIKA1
Hallintotoiminnan Yleinen
oikeudelliset
valtiosääntöperusteet 3 op
oikeus 4 op
JA JOKO
JOIKA4
Esittelijäkurssi
4 op
TAI
KUOIA2
Kunnallinen
päätöksentekomen
ettely 3 op
HALJUA41
HALJUA42
Valtiosääntöoikeu- Human Rights
den ja ihmisoikeus- Law 5 op
tutkimuksen
erikoistumisjakso
5 op
HALJUA41
HALJUA42
Valtiosääntöoikeu- Human Rights
den ja ihmisoikeus- Law 5 op
tutkimuksen
erikoistumisjakso
5 op

HALJUA23
Kunnallisoikeus
5 op
KUOIP1
Kunnallisoikeuden
perusteet I 3 op
JA
KUOIP2
Kunnallisoikeuden
perusteet II 4 op

HALJUA44 HALJUA61
Kansainvälisen Julkiset hankinnat
oikeuden
5 op
peruskurssi
5 op
HALJUA44
Kansainvälisen
oikeuden
peruskurssi
5 op

HALJUA52
Kunnallisoikeuden
teemajakso/
Hankintalainsäädäntö ja
kunnallinen
sopimustoiminta
5 op
JOIKP2
JOIKA3
JOIKA2
KVOI2
KVOI1
KUOIA1
Eurooppaoikeus Julkistalouden Perus- ja
Kansainväliset Kansainvälisen Julkiset hankinnat
3 op
oikeudelliset ihmisoikeudet 3 op ihmisoikeudet oikeuden
ja kunnallinen
perusteet 5 op
2-5 op
johdantokurssi sopimustoiminta
9 op
5 op

Uusi
opintojakso

HALJUA62
Ympäristöoikeus
5 op

HALJUA63
Viestintä- ja
informaatiooikeus 5 op

HALJUA64
Sosiaalioikeus
5 op

2012–
2015

HALJUA52
Kunnallisoikeuden
teemajakso/
Ympäristöoikeus
5 op

Ei vastaavuutta

HALJUA32
Hallintooikeuden
teemajakso/
Sosiaalioikeus
5 op

2010–
2012

KUOIA4
Ei vastaavuutta
Ympäristöoikeuden
perusteet 3 op

JOIKV1
Sosiaalioikeus
5 op

Uusi
opintojakso

KATYVP11
KATYVA12
Johdatus
Yritysjuridiikan
oikeusjärjestykseen perusteet 5 op
5 op

2012–
2015

KATYVP11
Johdatus
oikeusjärjestykseen
5 op
JOIKP0
Johdatus
oikeusjärjestykseen
3 op

2010–
2012

KATYVA12
Yritysjuridiikan
perusteet 5 op

HALJUA65
HALJUA99
HallintoKandidaattiseminaari
oikeuden
ja -tutkielma 10 op
harjoituskurssi
5 op
HALJUA31
HALJUA99
Oikeussuoja
Kandidaattiseminaari
hallinnossa 5 op ja -tutkielma 10 op
TAI
HALJUA51
Kunnallinen
päätöksenteko ja
viranomaistoimin
ta 5 op
JOIKA5
JOIKA6
Oikeussuoja
Kandidaattiseminaari
hallinnossa 5 op 5 op
TAI
JA
KUOIA3
JOIKA7
Oikeussuoja
Kandidaatintutkielma
hallinnossa 5 op 8 op
TAI
KUOIA7
Kandidaattiseminaari
5 op
JA
KUOIA8
Kandidaatintutkielma
8 op

KATYVA13
KATYVA37
JKKYOA11
Vero-oikeuden Työ- ja
Oikeus ja
perusteet 5 op virkamiesoikeus politiikka 5 op
5 op

KATYVA13
KATYVA37
Vero-oikeuden Työ- ja
perusteet 5 op virkamiesoikeus
5 op
YJURP015
VOIKP1
YJURA075
Johdatus
Vero-oikeuden Työ- ja
yritysjuridiikkaan perusteet 5 op virkamiesoikeus
5 op
5 op

JKKYOA11
Oikeus ja
politiikka 5 op

JKKYOA12
Fighting against
social injustices
and human
rights violations
5 op
Ei vastaavuutta

Ei vastaavuutta Ei vastaavuutta

Julkisoikeuden maisteritason opintojen vastaavuudet
Uusi
HALJUS11
opinto- Hallintojakso oikeuden
syventävä jakso
10 op
2012– HALJUS11
2015
Hallintooikeuden
syventävä jakso
10 op
2010– JOIKS3
2012
Hallintooikeuden
syventävä jakso
6 op

HALJUS12
HALJUS13
Valtiosääntöoikeuden Kunnallisoikeuden
syventävä jakso 10 op syventävä jakso
10 op

HALJUS15
Julkinen
eurooppaoikeus
5 op

HALJUS12
Valtiosääntöoikeuden
syventävä jakso 10 op

HALJUS15
Julkinen
eurooppaoikeus
5 op

JOIKS4
Valtiosääntöoikeuden
syventävä jakso 6 op

Uusi
HALHAR10
opinto- Harjoittelu ja
jakso työelämävalmiudet 10 op
2012– HALJUS01
2015
Harjoittelu
5 op

HALJUS21
Oikeustieteellinen
tutkimus 5 op

2010–
2012

JOIKS6
Oikeustieteellinen
tutkimus 6 op

JOIKH
Harjoittelu 8 op

HALJUS21
Oikeustieteellinen
tutkimus 5 op

HALJUS14
Euroopan
unionin
finanssihallintooikeus 5 op
HALJUS13
HALJUS14
Kunnallisoikeuden Euroopan
syventävä jakso
unionin
10 op
finanssihallintooikeus 5 op
KUOIS1
JOIKS5
Itsehallinto
Euroopan
oikeuskysymyksenä unionin
7 op
varainkäyttö ja
JA
varainkäytön
KUOIS3
valvonta 6 op
Alueiden
kehittämisen
oikeudelliset
periaatteet 6 op

JOIKS1
Julkinen
eurooppaoikeus
6 op

HALJUS22
HALJUS31
Julkisoikeuden
Lainvalmistelu ja
syventävä
vaikutusten arviointi
tutkimusjakso 10 op 5 op
HALJUS22
HALJUS22
Julkisoikeuden
Julkisoikeuden
tutkimusjakso 15 op tutkimusjakso 15 op
(seminaariosuus)
(lainvalmistelukurssi)
Ks. siirtymäsäännökset!
JOIKS7
JOIKS2
Tutkimusseminaari Lainvalmistelu 4 op
12 op

HALJUS99
Pro-gradu seminaari
ja tutkielma 40 op
HALJUS99
Pro-gradu seminaari
ja tutkielma 40 op
JOIKS8
Pro-gradu tutkielma
40 op

