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Pohjoisen puolesta – maailmaa varten





K un pohjoiset yhteisöt, kestävä mat-

kailu ja yhteiskunnan muutokset 

kiinnostavat, ota suunta Lapin yli-

opiston yhteiskuntatieteiden tiede-

kuntaan. Tämä Pohjois-Suomen yhteiskuntatie-

teellinen keskus tarjoaa monipuolista ja korkeata-

soista osaamista niin perinteisissä yhteiskuntatie-

teissä kuin soveltavilla erikoisaloillaan.

Maan kärkikaartia tiedekunta on muun muas-

sa matkailun ja sosiaalityön aloilla, ja kansainvälis-

tä arvostusta nauttii esimerkiksi työn ja ympäris-

tön sosiologia. Soveltavan psykologian ja hallinto-

tieteen laaja yhteistyö tutkimuksessa ja opetukses-

sa on ainutlaatuista Suomessa ja harvinaista maa-

ilmallakin.

Pohjoisessa on aina rohjettu kokeilla uutta. 

Myös yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa katso-

taan ennakkoluulottomasti yli perinteisten tieteen-

alarajojen, ja esimerkiksi informaatioteknologian 

näkökulmia yhdistetään sosiaalityöhön ja kulttuu-

rihistoriaa kansainvälisen politiikan tutkimukseen. 

Monipuolisessa Venäjä- ja Barents-yhteistyössä tie-

dekunnalla on pitkät perinteet.

pohjoisen puolesta



tutkimus



M atkailun rooli yhteis-

kuntien kehittämisessä, 

muuttuneet nukkumi-

sen tavat, globaali bio-

politiikka, kaivosten vaikutukset paikallisiin 

yhteisöihin pohjoisessa – siinä muutama esi-

merkki yhteiskuntatieteiden tiedekunnan 

tutkimuksesta.

Tiedekunnan peruskivenä tutkimus luo 

pohjan niin opetukselle kuin laajalle yhteis-

työlle yhteiskunnan eri tahojen kanssa. Se 

on myös muutoksen avain, sillä se tuo esiin 

uusia, usein kriittisiäkin näkökulmia maail-

man tapahtumiin ja yhteiskunnan ilmiöihin. 

Näitä näkökulmia hyödyntävät muun muas-

sa päättäjät ja aluekehittäjät.

Tutkimusyhteistyötä tehdään laajasti eri 

yliopistojen ja laitosten kanssa Suomessa ja 

kansainvälisesti eritoten Venäjällä ja Baltian 

maissa. Tutkimuksen tukena tiedekunnassa 

toimii Pohjoisen yhteiskunnan tutkimusins-

tituutti Lappea.

Tutkimuksen ytimessä

•	 Muuttuva	työ	ja	sen	johtaminen

•	 Pohjoisen	politiikka,	talous	ja	ympäristö

•	 Tiedon	rakentuminen,	käyttö	ja	hallinta

•	 Hyvinvoinnin	marginaaleista	kohti	 

osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta



opinnot

H aluatko johtotehtäviin, kansain-

väliselle uralle, matkailun asian-

tuntijaksi tai vaikkapa sosiaali-

työntekijäksi? Väylän niihin tar-

joavat yhteiskunta- ja hallintotieteiden tutkin-

not.

Opinnot korostavat itsenäistä ja monipuo-

lista ajattelua, ja opintojen arkea ovat esimer-

kiksi vilkkaat keskustelut luennoilla ja pienryh-

missä sekä monenlaiset vuorovaikutteiset op-

pimisen menetelmät. Opinnot sisältävät run-

saasti kansainvälistymisen mahdollisuuksia: 

voit esimerkiksi lähteä opiskelijavaihtoon ul-

komaille, suorittaa vieraskielisiä opintoja eri 

oppiaineissa tai osallistua kansainvälisiin mais-

teriohjelmiin, kesäkouluun ja meillä vierailevi-

en kansainvälisten opettajien luennoille.

Jatko-opinnoissa tieteellinen asiantunte-

mus syvenee. Niistä tie vie tieteelliselle uralle 

ammattitutkijaksi tai oman alasi asiantuntijak-

si muualla työelämässä.

Pääaineet

•	 Hallintotiede	ja	soveltava	psykologia	 

sekä johtaminen 

•	 Matkailututkimus

•	 Politiikkatieteet	ja	sosiologia

•	 Sosiaalityö

Lisäksi kolme kansainvälistä maisteriohjemaa 

– Comparative Social Work (CSW), Global Bio-

politics ja European Master in Arts, Culture 

and International Management (EMACIM) – 

sekä lukuisia sivuaineita. 

Katso kattava opintovalikoimamme:  

www.ulapland.fi/ytk

Kansainväliset opiskelumahdollisuudet: 

www.ulapland.fi/studies
Yhteiskunta- ja hallintotieteilijä
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maailmaa



Yhteiskuntatieteiden kandidaatti    > > >   Yhteiskuntatieteiden maisteri    > > >    Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti     > > >      Yhteiskuntatieteiden tohtori    > > >

Hallintotieteiden kandidaatti             > > >   Hallintotieteiden maisteri             > > >    Hallintotieteiden lisensiaatti              > > >      Hallintotieteiden tohtori             > > > 

                              > > >      Filosofian tohtori                             > > >    





Y hteiskuntatieteiden tiedekunta 

tekee tiivistä yhteistyötä muun 

muassa päättäjien, aluekehittä-

jien, Pohjois-Suomen elinkeino-

elämän sekä hallinnon asiantuntijoiden kans-

sa. Tieteentekijöiden osaamista hyödynnetään 

laajasti alueellisissa ja valtakunnallisissa asian-

tuntijatehtävissä silloin kun pohditaan yhteis-

kunnallisia muutoksia ja tulevaisuuden suun-

taa.

Opiskelijoille työelämä tulee tutuksi jo opin-

tojen aikana harjoittelussa, opintovierailuilla ja 

työelämän asiantuntijoiden luennoilla. Opis-

kelijat voivat osallistua myös tiedekunnan lu-

kuisiin kehittämishankkeisiin, joita toteute-

taan yhdessä yritysten ja julkishallinnon kans-

sa. Niissä on tarkasteltu esimerkiksi uusia työ-

hyvinvoinnin malleja ja tiedon hallintaa sairaa-

laorganisaatiossa.

Rovaniemellä sijaitsevalle Matkailualan tut-

kimus- ja koulutusinstituutille tiedekunta tuot-

taa matkailualan yliopistollisen koulutuksen 

maailmaa varten

ja tutkimuksen. Tiedekunnassa koordinoidaan 

myös sosiaalityön valtakunnallista yliopisto-

verkostoa SOSNETia. Muita tärkeitä kumppa-

neita ovat muun muassa kaupungit ja kunnat, 

valtion virastot, ministeriöt, Pohjois-Suomen 

elinkeinoelämä, Pohjois-Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskus, Suomen Akatemia sekä yhteis-

kuntatieteelliset tiedekunnat, tutkimuslaitok-

set ja järjestöt Suomessa ja ulkomailla.



elämää napapiirillä

Rovaniemi

•	 Noin	60	000	asukasta

•	 Kansainvälinen	talviurheilun	

 ja matkailun keskus

•	 Vireä	kulttuuri-	ja	liike-elämä

•	 Aidot	neljä	vuodenaikaa

•	 Hyvät	kaukoliikenneyhteydet

 Suomeen ja ulkomaille

•	 Lyhyet	välimatkat	kaupungin	sisällä

•	 Lapin	huikea	luonto	lähellä

Lapin yliopisto

•	 Noin	5	000	opiskelijaa,	600	työntekijää	

 ja neljä tiedekuntaa

•	 Tiedettä	ja	taidetta	saman	katon	alla

•	 Painopisteinä	arktisuus,	pohjoisuus	

 ja matkailu

•	 Lämmin	ilmapiiri	ja	tiivis	yhteisö

•	 Yhteistyötä	yli	tieteenalarajojen

•	 Nykyaikaiset	tilat

•	 Monipuoliset	palvelut

> www.ulapland.fi

> www.rovaniemi.fi
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Ota yhteyttä

Lapin yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
PL 122
96101	ROVANIEMI

Käyntiosoite 
Yliopistonkatu 8, Rovaniemi

Puh.	(016)	341	341	(vaihde)

Henkilökunnan	sähköpostit:	
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

      www.ulapland.fi/ytk

pohjoisen puolesta 
– maailmaa varten


