
Politiikka ja organisaatiot,  perusopinnot 25 op (PVK-100) 

Politiikka ja organisaatiot 25 op 
PVK-P110 Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op, luennot 28 t + tentti, Kari 
Paakkunainen 
PVK-P140 Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op, verkkokurssi, Kari Paakkunainen 

PVK-Y201 Julkisuus ja demokratia 5 op, verkkokurssi, Salli Hakala 

PVK-Y203 Poliittisen ajattelun perusteet 5 op, verkkokurssi, Kari Paakkunainen 
Toinen seuraavista (5 op): 
PVK-P202 Vertaileva politiikan tutkimus 5 op, verkkokurssi, Jarmo Rinne 
PVK-P204 Organisaatiotutkimus 5 op, verkkotentti, opettaja vielä etsinnässä 

  

Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op (PVK-

P110) 

Opintojaksosta vastaava opettaja 

Kari Paakkunainen 

Opintojakson osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee valtio-opillisten lähestymistapojen perusteet. Hän osaa 

määritellä politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää sen 

tutkimuskohteiden olennaiset piirteet perustasolla. Hän osaa nimetä joukon politiikan ja 

organisaatioiden tutkimuksen keskeisiä teoreettisia ja empiirisiä tutkimussuuntauksia sekä on 

harjoitellut tapoja analysoida tutkimuskohteita eri traditioiden näkökulmista. Opiskelija osaa 

yhdistää opitun ajankohtaisiin päivänpolitiikan ilmiöihin ja niistä käytävään kansalaiskeskusteluun. 

Hänellä on valmiudet jatkaa politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen sekä maailmanpolitiikan 

opintoja.  

Opintojakson toteutus 

Luennot 28 tuntia ja tentti tai verkkokurssi. 

Opintojakson sisältö  

Opintojakso antaa perustan yleisen valtio-opin keskeisiin käsitteisiin ja oppihistoriaan sekä 

erityisesti politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen pohtimiin ilmiöiden, tutkimuskohteisiin ja 

lähestymistapoihin. Se rakentaa kokonaiskuvaa valtio-opin tutkimuksen kentästä ja sen tutkimista 

yhteiskunnallisista, eritoten politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen alaan kuuluvista ilmiöistä, 

niiden välisistä suhteista sekä näiden yhteyksistä muihin sosiaalisen ja yhteiskunnallisen elämän 

ilmiöihin. 

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus  

Pakollinen kirjallisuus: Heywood, Andrew: Politics. Fourth edition   

Opettajan mahdollisesti lähiopetuskurssilla määräämä lisäkirjallisuus 

Arviointimenetelmät ja kriteerit sekä arvosteluasteikko 

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). 

Opetuskieli  

suomi 



Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op (PVK-P140) 

Opintojaksosta vastaava opettaja 

Kari Paakkunainen 

Opintojakson osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää perusteet poliittisen päätöksenteon rakenteista ja 

käytännöistä Suomessa ja Euroopan unionissa sekä niiden keskeisistä muutoksista. Lisäksi 

opiskelija osaa arvioida eri instituutioiden piiriin sijoittuvaa poliittista päätöksentekoa ja 

vallankäyttöä kriittisesti ja kykenee soveltamaan tietojaan politiikan ja hallinnon ajankohtaisten 

ilmiöiden analyysiin. 

Opintojakson toteutus 

Verkkokurssi. 

Opintojakson sisältö  

Opintojakso johdattaa (1) Euroopan unioniin poliittisena järjestelmänä, sen instituutioihin ja 

päätöksentekoon ja niitä koskeviin eri lähestymistapoihin alan tutkimuksessa, ja (2) Suomen 

poliittis-hallinnollisen järjestelmän rakenteisiin ja käytäntöihin päätöksenteon ja vallankäytön sekä 

niiden tutkimuksen näkökulmasta. 

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet. 

Suositeltavat valinnaiset opinnot  

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus  

- Mykkänen, Juri & Paakkunainen, Kari (toim.) Johdatus Euroopan unionin politiikkaan. Politiikan 

ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja 2014. 355 s. (löytyy sähköisenä osoitteesta 

http://hdl.handle.net/10138/135785)  

- Mari K Niemi et al (toim.) Poliittinen valta Suomessa, n. 350 s. (Gaudeamus, tulossa keväällä)  

- Nyholm, Inga & Jari Stenvall & Jenni Airaksinen & Elias Pekkola & Arto Haveri & Klaus af Ursin 

& Seppo Tiihonen: Julkinen hallinto Suomessa. Tietosanoma 2016, 368 s. (on e-kirjana) 

Arviointimenetelmät ja kriteerit sekä arvosteluasteikko 

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). 

Opetuskieli  

Kotimaiset kielet suomi/ruotsi 

Opintojakson nimi, laajuus ja tunniste 

Julkisuus ja demokratia 5 op (PVK-Y201) 

Opintojaksosta vastaava opettaja 

Salli Hakala 

Opintojakson osaamistavoitteet 

Jakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt julkisuutta ja demokratiaa käsitteleviin teorioihin ja 

käsitteisiin. Opiskelija ymmärtää julkisuuden ja demokratian toimintaa, niiden historiallista yhteen 

kietoutumista ja dynamiikkaa. Opiskelija kykenee myös lukemaan kriittisesti teorioita ja käsitteitä 

http://hdl.handle.net/10138/135785


käsitteleviä tieteellisiä tekstejä, sijoittamaan ne kontekstiinsa ja hahmottaa miten niitä julkisuuden 

ja demokratian ajankohtaisten ilmiöiden ymmärtämisessä. 

Opintojakson toteutus 

Verkkokurssi. 

Opintojakson sisältö  

Opintojakson sisältönä ovat julkisuutta ja demokratiaa käsittelevät keskeiset teoreetikot ja heidän 

käsitteensä. Jakso käsittelee julkisuuden ja demokratian toimintaa, niiden historiallista yhteen 

kietoutumista ja dynamiikkaa. Jakson teemoja ovat julkisuuden modernisoituminen ja sen vaikutus 

demokraattisen politiikan muutoksiin, kuvitteellinen yhteisöllisyys ja nationalistinen demokratia, 

sukupuoli ja julkisuus, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisliikkeiden julkisuus sekä vastajulkisuudet. 

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Politiikan ja viestinnän perusopinnot. 

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus  

- Anderson, B. (2007) Kuvitellut yhteisöt: nationalismin alkuperän ja leviämisen tarkastelua. 

Tampere: Vastapaino (valikoiden).  

- Calhoun, C. J. (2002) Imagining Solidarity: Cosmopolitanism, Constitutional Patriotism, and the 

Public Sphere. Public Culture 14:1, 147-171  

- Held, D. (2006) Models of Democracy. Stanford: Stanford University Press (valikoiden).  

- Habermas, J., Lennox, S., & Lennox, F. (1974) The Public Sphere: An Encyclopedia Article 

(1964). New German Critique 3, 49-55. Tai suomennos: Habermas, Jürgen: Julkisuus. 

Tiedotustutkimus 3/1985.  

- Habermas, J. (2009) Poliittinen viestintä mediayhteiskunnassa: Voiko demokratia yhä iloita 

episteemisestä ulottuvuudesta? Media & Viestintä 32:3, 31-44  

- Frazer, N. (1990/2009) Uusi katse julkisuuteen: vallitsevan demokratian arvostelua. Media & 

Viestintä 32:3:  

- Gardiner, M. E. (2004). Wild Publics and Grotesque Symposiums: Habermas and Bakhtin on 

Dialogue, Everyday Life and the Public Sphere. The Sociological Review 52:1, 28-48 

- Mouffe, C. (2009) Keskusteleva demokratia vai kiisteleva moniarvoisuus? Media & Viestintä 

32:3, 45-53  

- Rosanvallon, P. (2008) Vastademokratia: politiikka epäluulon aikakaudella. Vastapaino, s. 7-39, 

199-250  

- Taylor, C. (2002) Modern Social Imaginaries. Public Culture 14:1, 91-124 

Arviointimenetelmät ja kriteerit sekä arvosteluasteikko 

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). 

Opetuskieli  

Suomi 

Opintojakson nimi, laajuus ja tunniste 

Poliittisen ajattelun perusteet 5 op (PVK-Y203) 

Opintojaksosta vastaava opettaja 

Kari Paakkunainen 

Opintojakson osaamistavoitteet 



Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa keskeiset poliittiset ajattelijat ja heidän 

peruskäsitteensä. Hän osaa sijoittaa heistä useita ajattelutapojen kontekstiin että historiallisiin 

tapahtumiin. Opetustavasta riippuen opiskelija on perehtynyt syvällisemmin yhden tai useamman 

ajattelijan tuotantoon alkuperäistekstienkin kautta ja hahmottanut politiikan teorian lukemisen 

perusperiaatteet. Käsitteitä ja ajattelijoita tunnistamalla ja vertailemalla opiskelija on sisäistänyt 

heidän välisiään eroja ja osaa puntaroida heidän merkitystään erilaisille aatesuunnille, ajattelijoille 

ja nykypolitiikan keskusteluille. Opiskelija osaa kriittisesti reflektoida myös perinteisen ajattelijoiden 

kaanonin miehisyyttä, ja tuntee keskeiset naisajattelijat ja feminististen tulkintojen merkityksen 

poliittisen ajattelun kehityksessä. Työelämän taitoina opiskelijat hahmottavat ajattelun 

taustaoletuksia ja poliittisuutta, ja kehittävät debatoinnin ja tiedonhankinnan perusteita. 

Opintojakson toteutus 

Verkkokurssi. 

Opintojakson sisältö  

Poliittisen ajattelun klassikot tulevat tutuksi ja kontekstualisoitua niin, että länsimaisen poliittisen 

ajattelun historia ja sen muutos nähdään heidän kauttaan. Kaanon sofisteista aikamme 

teoreetikkoihin antaa pohjan politiikalle ja auttaa tunnistamaan menneet, unohtuneet ja jälleen 

palanneet ilmiöt. Perinteisesti miehisen kaanonin rinnalla nostetaan naisajattelijoita ja feministisiä 

tulkintoja klassikoista. 

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus  

Opettajan määrittelemin osin valikoima seuraavista:   

- David Boucher and Paul Kelly (2017) Political Thinkers from Socrates to the Present, Oxford, 

Third Edition, e-versio saatavilla   

- Gary Browning (2016) A History of Modern Political Thought: The Question of Interpretation, 

Oxford.  

- Koikkalainen, Petri & Paul-Erik Korvela (toim.) (2012) Klassiset poliittiset ajattelijat, Vastapaino  

- Lindroos, Kia & Suvi Soininen (toim.) (2008) Politiikan nykyteoreetikoita, Gaudeamus. 

Arviointimenetelmät ja kriteerit sekä arvosteluasteikko 

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). 

Opetuskieli  

Kotimaiset kielet suomi/ruotsi tai englanti 

Opintojakson nimi, laajuus ja tunniste 

Vertaileva politiikan tutkimus 5 op (PVK-P202) 

Opintojaksosta vastaava opettaja 

Jarmo Rinne 

Opintojakson osaamistavoitteet 

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija oppii ymmärtämään vertailemisen periaatteita ja 

erilaisia konventiota politiikan tutkimuksessa sekä arvioimaan niitä kriittisesti soveltaen. Hän on 

opintojakson suoritettuaan perehtynyt syvällisesti muutamiin alan keskeisiin käsitteisiin, näkee 

niiden välisiä määritelmällisiä eroja, ja osaa käyttää niitä tarkastellessaan erilaisia poliittisia 

järjestelmiä tai maita. Opiskelija osaa soveltaa peruskäsitteitä ja ilmiöitä globaalissa kontekstissa. 



Opintojakson toteutus 

Verkkokurssi. 

Opintojakson sisältö  

Opintojaksolla perehdytään eri maiden erilaisiin poliittisiin järjestelmiin ja politiikan toimintatapoihin 

Suomen ulkopuolella. Teemat voivat liittyä esimerkiksi erilaisiin poliittisiin järjestelmiin, kuten 

demokratiat, autoritääriset, presidenttikeskeiset, parlamentaariset ja federalistiset järjestelmät; 

hallinto- ja päätöksentekojärjestelmien erot; vaalijärjestelmät, puolueet ja osallistuminen; 

vuorovaikutus- ja mediajärjestelmät. Opintojaksolla voidaan keskittyä myös erilaisten politiikan 

ilmiöiden vertailuun: silloin järjestelmät ovat osa kontekstia ja ne omaksutaan vertailuprosessissa 

pikemminkin kuin niihin ja maakohtaisiin järjestelmällisiin eroihin suoraan keskittyen. 

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan 

unionissa 

Suositeltavat valinnaiset opinnot  

Euroopan politiikan nykyvirtauksia, Vertailevia näkökulmia politiikan ilmiöihin 

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus  

Valikoima muuta kirjallisuutta tai artikkeleja sekä Dickovick, J.T and J. Eastwood (2016). 

Comparative Politics: Integrating Theories, Methods and Cases, Oxford University Press 

Arviointimenetelmät ja kriteerit sekä arvosteluasteikko 

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). 

Opetuskieli  

Kotimaiset kielet suomi/ruotsi tai englanti 

Opintojakson nimi, laajuus ja tunniste 

Organisaatiotutkimus 5 op (PVK-P204) 

Opintojaksosta vastaava opettaja 

Ei vielä tiedossa. 

Opintojakson osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää organisaatiotutkimuksen perusteiden lisäksi alan 

tutkimuksen uusimmat suuntaukset ja niiden näkökulmat julkisia organisaatioita, 

yritysorganisaatioita ja ns. kolmannen sektorin organisaatioita erottaviin ja yhdistäviin piirteisin 

sekä niiden yhteiskunnallisen roolin muutoksiin. Opiskelija pystyy analysoimaan erilaisten 

organisaatioiden rakenteita ja käytäntöjä ja arvioimaan niitä kriittisesti sekä soveltamaan 

oppimaansa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja työelämässä. 

Opintojakson toteutus 

Verkkotentti. 

Opintojakson sisältö  



Opintojakso syventää tietoja organisaatiotutkimuksen suuntauksista erityisesti suhteessa julkisen 

sektorin organisaatioihin, uusiin organisaatiomuotoihin ja poliittiseen toimintaan organisaatioissa. 

Esillä ovat välineellinen, kulttuurinen ja myyttinen näkökulma organisaatioon. Opintojaksossa 

tarkastellaan myös eturyhmien organisoitumista ja vallan tavoittelua organisaatiossa. 

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan 

unionissa 

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus  

- Christensen T , P Lægreid, P G Roness and K A Rovik: Organization Theory and the Public 

Sector: Instrument, Culture and Myth. Abingdon: Routledge 2007. 208 s.  

- Halpin, Darren R: The Organization of Political Interest Groups: Designing advocacy. Routledge 

2014. 240 s.  

- David Buchanan & Richard Badham: Power, Politics, and Organizational Change, Second 

Edition: Winning the Turf Game. Sage 2008. 376 s. 

Arviointimenetelmät ja kriteerit sekä arvosteluasteikko 

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). 

Opetuskieli  

Kotimaiset kielet suomi/ruotsi 

 


