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

Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet 
 

Politiikan ja viestinnän perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää niin politiikan, 

organisaatioiden, maailmanpolitiikan kuin viestinnän tutkimuksen lähtökohdat: hän tuntee niiden 

keskeiset käsitteet ja suuntaukset. Lisäksi opiskelija tietää perusteet poliittisen päätöksenteon ja 

mediajärjestelmien rakenteista. Hän myös osaa yhdistää oppimansa ajankohtaisiin ilmiöihin ja 

niistä käytävään kansalaiskeskusteluun. 

Opintokokonaisuuden sisältö  

PVK-100 Politiikka ja viestintä, perusopinnot 25 op 

PVK-P110 Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op, luennot 28 t + tentti, Kari 
Paakkunainen (myös verkkokurssi on mahdollinen) 
PVK-M120 Maailmanpolitiikan tutkimuksen perusteet 5 op, verkkokurssi, opettaja vielä etsinnässä 

PVK-V130 Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op, luennot 20 t + tentti, Hannele Porkka 

PVK-P140 Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op, verkkokurssi, Kari Paakkunainen 

PVK-V150 Viestinnän rakenteet ja etiikka 5 op, verkkokurssi, Timo Harjuniemi 
 

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 

Maailmanpolitiikan tutkimuksen perusteet 5 op (PVK-M120) 

Opintojaksosta vastaava opettaja 

Ei vielä tiedossa. 

Opintojakson osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää maailmanpolitiikan tutkimuksen peruslähtökohdat 

ja pystyy soveltamaan näitä oppeja syvemmälle menevissä opinnoissa. Opiskelijalla on taidot 

soveltaa opittua maailmanpoliittisiin ilmiöihin ja niistä käytävään kansalaiskeskusteluun. 

Opintojakson toteutus 

Verkkokurssi. 

Opintojakson sisältö  

Opintojakso johdattelee maailmanpolitiikan tutkimuksen suuntauksiin ja keskeisiin 

kiistakysymyksiin. Se rakentaa kokonaiskuvaa maailmanpolitiikan tutkimuksesta alana, jossa on 

aineksia sekä kansainvälisen politiikan perinteisestä oppiaineesta että poikkitieteellisestä 

globalisaation tutkimuksesta. Jaksossa perehdytään käsitteisiin, teorioihin ja maailmanhistorian 

kehityskulkuihin. 

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus  

Jenny Edkins, Maja Zehfuss: Global Politics: A New Introduction   

Opettajan mahdollisesti kurssilla määräämä lisäkirjallisuus 

Arviointimenetelmät ja kriteerit sekä arvosteluasteikko 

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

Opetuskieli  

Suomi



Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op (PVK-V130) 

Opintojaksosta vastaava opettaja 

Hannele Porkka 

Opintojakson osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee viestinnän, median ja julkisuuden tutkimuksen 

keskeiset suuntaukset, käsitteet ja niiden historiallisen taustan. Lisäksi hän pystyy hahmottamaan 

ja arvioimaan mediamaiseman muutoksia sekä viestinnän ja median ajankohtaisia ilmiöitä 

tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla. 

Opintojakson toteutus 

Luennot 20 tuntia + tentti. 

Opintojakson sisältö  

Opintojakso esittelee viestinnän tutkimuksen näkökulmia, keskeisiä käsitteitä ja ajankohtaisia 

kysymyksiä mediatutkimuksen, julkisuuden tutkimuksen sekä organisaatioiden viestinnän 

tutkimuksen perinteiden kautta.  

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus  

- Seppänen J & Väliverronen E (2012 tai uudempi painos): Mediayhteiskunta. Vastapaino ja 

- Jenkins, Henry, Ford, Sam & Green, Joshua (2013) Spreadable Media: Creating value and 

meaning in a networked culture. New York UP tai  

- Cornelissen, Joep (2014) Corporate communication. A Guide to Theory and Practice. 4th ed. 

London: Sage.   

Opetuksen yhteydessä jaettavat artikkelit. 

Arviointimenetelmät ja kriteerit sekä arvosteluasteikko 

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

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. 

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 

Viestinnän rakenteet ja etiikka 5 op (PVK-V150) 

Opintojaksosta vastaava opettaja 

Timo Harjuniemi 

Opintojakson osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva mediajärjestelmien rakenteista sekä niihin 

vaikuttavista muutospaineista ja eettisistä kysymyksistä. Opiskelija ymmärtää viestinnän ja 

mediakentän taustalla olevia yhteiskunnallisia ja viestintäpoliittisia ulottuvuuksia. 

Opintojakson toteutus 

Suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa. 

Opintojakson sisältö  

Opintojaksolla perehdytään kansainvälisiin viestintäjärjestelmiin ja Suomen mediakentän 

erityispiirteisiin. Lisäksi käsitellään mediaan ja journalismiin liittyviä yhteiskunnallisia ihanteita ja 

intressejä, eettisiä kysymyksiä sekä viestintäpolitiikan ajankohtaisia teemoja, kuten verkon 

vapauteen, sosiaaliseen mediaan ja kansalaisten digitaalisiin oikeuksiin liittyviä kysymyksiä. 

Keskeisiä teemoja ovat viestintäjärjestelmä, median poliittinen talous, viestinnän etiikka, 

kansalaisten viestinnän oikeudet ja viestintäpolitiikka. 

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Viestinnän tutkimuksen perusteet 

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus  

- Karppinen, K ym. (2015) Kenen media? Johdatus viestintäpolitiikan tutkimukseen. Vastapaino  

- Ward, S.J.A. (2011) Ethics and the Media. An Introduction. Cambridge.  

- Hardy, J. (2014) Critical Political Economy of the Media. An Introduction. Routledge.  

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


- Freedman, D. (2014) The Contradictions of Media Power. Bloomsbury.  

- Syvertsen, T., G. Enli, O.J.Mjøs & H. Moe (2014) The Media Welfare State: Nordic Media in the 

Digital Era. The University of Michigan Press.  

- Nordenstreng K. (toim.) (2015) Sananvapaus Suomessa. Tampere University Press. 

Arviointimenetelmät ja kriteerit sekä arvosteluasteikko 

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

Opetuskieli  

suomi 

 


