
1

Opasraportti

HuTK - Politiikkatieteet (2019 - 2020)

Politiikkatieteet

Opintoneuvonta: opintoneuvoja, yliopistonlehtori Ritva Kylli 0294 48 3307; opintoasiainsihteeri 
study.humanities@oulu.fi

Sähköpostiosoite: ritva.kylli(at)oulu.fi

 

Opinto-oikeus

Politiikkatieteiden opinto-oikeus on historian sekä tieteiden ja aatteiden historian (ent. aate- ja 
oppihistorian) pääaineopiskelijoillla, etusijalla historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajiksi 
valmistuvat.

Opintoneuvonta

Yliopistonlehtori Ritva Kylli, ritva.kylli(at)oulu.fi

 

Katsaus oppiaineeseen 

Politiikkatieteiden opinnot (25 op) toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden
tiedekunnan kanssa. Opintojaksojen tentaattoreina toimivat Lapin yliopiston opettajat. 

Kansallisen ja kansainvälisen raja on hälventynyt viime vuosikymmenten poliittisten muutosten 
seurauksena. Politiikkatieteissä yhdistyvät valtio-opin ja kansainvälisten suhteiden 
tieteenalanäkökulmat, jotka yhdessä muodostavat kattavan kokonaisuuden politiikan tutkimuksen 
tärkeimpiin ajankohtaisiin teemoihin.

Politiikkatieteet antavat vahvan pohjan poliittisten järjestelmien, instituutioiden ja toimijoiden 
ymmärtämiseksi. Politiikkatieteet tarjoavat laajan kuvan politiikan kentästä ja politiikasta sekä 
valmiudet kansallisten ja kansainvälisten kysymysten analyyttiseen tarkasteluun,

Valtio-opissa tutkitaan poliittisia instituutioita, ideologioita ja poliittisen ajattelun ja toiminnan 
vaihtelevia muotoja. Politiikkaa ja vallankäyttöä analysoidaan sekä perinteisten poliittisten 
järjestelmien puitteissa että esimerkiksi identiteetin, sukupuolen tai kulutuksen poliittisuutena. 
Kansainvälisten suhteiden tieteenala tulkitsee kansainvälisen järjestelmän ja yhteisön rakennetta 
ja toimintaa. Se analysoi valtioiden ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, sodan ja rauhan kysymyksiä 
sekä moninaisia globaaleja ongelmia kuten ympäristön saastumista, terrorismia, väestönkasvua 
ja ihmisoikeusloukkauksia.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita 

http://mailto:study.humanities@oulu.fi
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Kaksi politiikkatieteiden jaksoa järjestetään kontaktiopetuksena Oulun yliopistossa:

700742P Johdatus politiikkatieteisiin, 5 op (luennot 16 tuntia, luento- ja kirjatentti):
intensiivijaksona syyslukukaudella
700746P Poliittinen toiminta ja toimijuus, 5 op (luennot ja seminaarityöskentely 16
tuntia, seminaarityö ja essee): intensiivijaksona kevätlukukaudella

Seuraavat kolme jaksoa suoritetaan  Oulun yliopiston Exam-sähköisinä kirjatentteinä
järjestelmässä:  

700743P Ajankohtaiset poliittiset kysymykset, 5 op
700744P Valta, politiikka, poliittisuus, 5 op
700745P Politiikan teoria, 5 op

Jaksot löytyvät Exam-järjestelmässä kohdasta Tentit > Yhteistentit. 

Kirjatentissä  tulee tenttiä samalla tenttikerralla, yksittäisten kaikki jaksoon kuuluvat teokset
teosten tenttiminen ei ole mahdollista. Kirjatenttisuoritus arvostellaan vain, jos kaikkien jaksoon 
kuuluvien teosten kysymyksiin on vastattu.

. Opiskelija voi vaihtoehtoisesti suorittaa tentittävän teoksen suomenkielisenä esseenä
Essee on korvattavasta tenttikirjasta pohdiskellen ja arvioiden laadittu kirjoitelma, jossa opiskelija 
esittää oman perustellun kantansa tarkastelun kohteena olevasta asiasta. Pelkästään kirjan 
esittelyyn tai omiin mielipiteisiin nojaava kirjoitelma ei täytä esseen vaatimuksia. Essee ei ole 
kirjareferaatti. Tieteellinen esitystapa edellyttää, että lukija voi nähdä tekstistä, miten kirjoittaja on 
päätynyt käsitykseensä asiasta.

Politiikkatietiessä tenttikirjan korvaamiseen esseellä edellyttää, että opiskelija määrittelee itse 
tutkimusongelman korvattavan kirjan pohjalta ja vastaa tutkimusongelmaan käyttäen teosta laaja-
alaisesti. Lisäansioksi luetaan muiden teosten, aikakauslehtiartikkeleiden, 
sanomalehtiartikkeleiden yms. käyttäminen korvattavan teoksen rinnalla. Lähdeviitteet on 
merkittävä normaalin käytännön mukaisesti sisä- tai alaviitteinä sivun tarkkuudella (esim. 
Leftwich, 2004, 15).

Yhdellä esseellä voi korvata yhden teoksen. Opintojakson 700743P Ajankohtaiset poliittiset 
kysymykset teoksia korvaavien esseiden tulee olla 6-7 sivua pitkiä ja opintojaksojen 700744P 
Valta, politiikka, poliittisuus ja 700745P Politiikan teoria teoksia korvaavien esseiden 8-10 sivua 
pitkiä (kaikissa fonttikoko 12, riviväli 1,5). Esseen kansilehteä, mahdollista sisällysluetteloa ja 
lähdeluetteloa ei sisällytetä sivumäärään.

Esseet arvostellaan asteikolla 0 - 5. Esseesuorituksesta tulee sopia erikseen kurssin 
vastuuopettajan kanssa.

Kirjatentissä tentitään kerralla kaikki opintojakson teokset, .ei kirja kerrallaan
Kirjatenttisuoritus arvostellaan vain, jos kaikkiin kysymyksiin on vastattu. 

Opintokokonaisuuden loppumerkintä (25 op) voidaan koostaa opintorekisteriin, kun kaikki 
kokonaisuuteen kuuluvat viisi jaksoa on suoritettu. Loppumerkinnästä lähetetään pyyntö 
osoitteeseen study.humanites(at)oulu.fi

Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana lasketaan siihen kuuluvien suoritusten 
opintopistemäärällä painotettuna keskiarvona:

erinomainen (5) = 4,50-5,00
kiitettävä (4) = 3,50-4,49
hyvä (3) = 2,50-3,49
tyydyttävä (2) = 1,50-2,49
välttävä (1) = 1,00-1,49
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Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Politiikkatieteiden perusopinnot tarjoavat monipuolista tietoa poliittisista aatteista, instituutioista ja 
ilmiöistä ja kehittävät valmiuksia yhteiskuntatieteelliseen analyysiin. Perusopinnot suoritettuaan 
opiskelija osaa hahmottaa valtio-opin ja kansainvälisten suhteiden tieteenalan keskeisiä käsitteitä, 
teorioita ja tutkimustapoja. Opiskelija osaa asettaa kysymyksiä, keskustella ja kirjoittaa tieteellisen 
argumentoinnin keinoja käyttäen.

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

700743P: Ajankohtaiset poliittiset kysymykset, 5 op
700742P: Johdatus politiikkatieteisiin, 5 op
700746P: Poliittinen toiminta ja toimijuus, 5 op
700745P: Politiikan teoria, 5 op
700744P: Valta, politiikka, poliittisuus, 5 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

700743P: Ajankohtaiset poliittiset kysymykset, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2018 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
vapaa
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventynyt eräisiin keskeisiin ajankohtaisiin poliittisiin kysymyksiin ja niitä 
käsittelevään tieteelliseen tutkimukseen.
Sisältö:
Opintojaksossa syvennytään ajankohtaisiin aiheisiin ja keskusteluihin politiikkatieteiden alalla. Samalla tutustutaan 
erilaisiin tieteellisiin tutkimustapoihin ja näkökulmiin.
Järjestämistapa:
Kirjatentti
Toteutustavat:
Itsenäinen opiskelu 135 h
Kohderyhmä:
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Historian ja tieteiden ja aatteiden historian pääaineopiskelijat, erityisesti historian ja yhteiskuntaopin opettajiksi 
valmistuvat.
Esitietovaatimukset:
Jakso 700742P Johdatus politiikkatieteisiin
Oppimateriaali:
Jaksoon tentitään kolme teosta:

Niemi, Raunio & Ruostetsaari (toim.), Poliittinen valta Suomessa (2017)
ja  teosta seuraavista:kaksi

Autto, Päivähoitopolitiikka kamppailuna hyvinvointivaltiosta (2012);
Linjakumpu, Islamin globaalit verkostot (2010);
Nykänen & Luoma-aho, Poliittinen lestadiolaisuus (2013);
Valkonen, Poliittinen saamelaisuus (2009);
Nykänen & Valkeapää, Kilpisjärven poliittinen luonto. Matkoja Käsivarren kulttuurimaisemassa (2016)

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Jakso suoritetaan Exam-järjestelmässä sähköisenä tenttinä. Järjestelmässä se löytyy kohdasta Tentit > 
Yhteistentit. tentti on avoinna 31.5.2020 saakka. 
Kirjatentissä  tulee tenttiä samalla tenttikerralla, yksittäisten teosten kaikki jaksoon kuuluvat teokset
tenttiminen ei ole mahdollista. Kirjatenttisuoritus arvostellaan vain, jos kaikkien jaksoon kuuluvien 
teosten kysymyksiin on vastattu.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
YTM Sari Niemisalo

700742P: Johdatus politiikkatieteisiin, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2018 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
intensiivijaksona syyslukukaudella
Osaamistavoitteet:
Politiikkatieteet käsittävät valtio-opin ja kansainväliset suhteet. Tämä opintojakso tarjoaa johdatuksen näihin 
molempiin oppiaineisiin.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

määritellä politiikkatieteiden perusteet sekä soveltaa niitä
tunnistaa politiikkatieteet muista tieteenaloista erillisenä tieteenalana
tunnistaa kansainvälisten suhteiden ja valtio-opin erityispiirteet
tunnistaa molempien oppiaineiden keskeisiä käsitteitä ja lähestymistapoja

Sisältö:
Opintojakso sisältää luentosarjan ja kirjallisuuskuulustelun. Luentosarja keskittyy keskeisiin poliittisiin käsitteisiin ja 
instituutioihin, poliittiseen ajattelun perinteisiin sekä kansainvälisten suhteiden perusteisiin. Kirjatentti täydentää 
luentosarjaa erityisesti nykyisten tutkimusorientaatioiden esittelyn osalta.
Järjestämistapa:
Luennot, kirjallisuus ja essee
Toteutustavat:
Kontaktiopetus (16 h) ja itsenäinen opiskelu (119 h)
Kohderyhmä:
Historian ja tieteiden ja aatteiden historian pääaineopiskelijat, erityisesti historian ja yhteiskuntaopin opettajiksi 
valmistuvat.
Oppimateriaali:
Kirjatentti:  Paloheimo & Wiberg (toim.), Politiikan perusteet
Lisäksi luennoilla jaettava oheismateriaali
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot, kirjallisuus ja essee
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
YTT Petri Koikkalainen

700746P: Poliittinen toiminta ja toimijuus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2018 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
kevätlukukausi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää poliittiseen toimintaan ja toimijuuteen sekä harjaannuttaa tieteelliseen 
analyysiin ja kirjoittamiseen.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

tulkita poliittista toimijuutta, toimintaa ja toimijoita
kuvata ja tunnistaa perinteistä ja uutta poliittista toimintaa kuvaavia ilmiöitä sekä niihin liittyviä 
institutionaalisia rakenteita
analysoida itsenäisesti poliittisen toiminnan ilmiöitä

Sisältö:
Jakso alkaa luennoilla, jossa tarkastellaan politiikan käsitettä sekä perinteiseen ja ns. uuteen poliittiseen 
toimintaan liittyviä teorioita. Samalla perehdytään erilaisiin kansalaistoiminnan ja virallisen politiikan muotoihin. 
Kurssilla on luento-opetusta ja koti- ja ryhmätehtäviä. Luentoihin kuuluu oheismateriaalin itsenäistä lukemista. 
Kurssilla kirjoitetaan harjoitustyö poliittiseen toimintaan liittyen.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Luennot ja seminaarityöskentely (16 h), itsenäinen opiskelu (119 h)
Kohderyhmä:
Historian ja tieteiden ja aatteiden historian pääaineopiskelijat, erityisesti historian ja yhteiskuntaopin opettajiksi 
valmistuvat.
Esitietovaatimukset:
Jakso 700742P Johdatus politiikkatieteisiin
Oppimateriaali:
Luennoilla jaettava oheismateriaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot ja seminaarityö sekä essee
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
YTT Tapio Nykänen

700745P: Politiikan teoria, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2018 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
vapaa
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

määritellä politiikkatieteiden keskeisiä teoreettisia lähestymistapoja
keskustella teorioiden normatiivisista, selittävistä ja tulkitsevista elementeistä
arvioida teorioiden ja empiirisen tutkimuksen suhdetta

Sisältö:
Jakso johdattaa politiikan tutkimuksen teoreettisiin perinteisiin, mitä tarkoitetaan teorialla yhteiskuntatieteissä 
yleensä ja politiikkatieteissä erityisesti. Jakso tutustuttaa yhteiskuntafilosofian ja politiikan teorian keskeisiin 
traditioihin sekä näiden käyttöön empiirisessä tutkimuksessa.
Järjestämistapa:
Kirjatentti
Toteutustavat:
Itsenäinen opiskelu (135 h)
Kohderyhmä:
Historian ja tieteiden ja aatteiden historian pääaineopiskelijat, erityisesti historian ja yhteiskuntaopin opettajiksi 
valmistuvat.
Esitietovaatimukset:
Jakso 700742P Johdatus politiikkatieteisiin
Oppimateriaali:

Lindroos & Soininen, Politiikan nykyteoreetikoita (2008) ja
Koikkalainen & Korvela, Klassiset poliittiset ajattelijat (2012)

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Jakso suoritetaan Exam-järjestelmässä sähköisenä tenttinä. Järjestelmässä se löytyy kohdasta Tentit > 
Yhteistentit. tentti on avoinna 31.5.2020 saakka. 
Kirjatentissä  tulee tenttiä samalla tenttikerralla, yksittäisten teosten tenttiminen kaikki jaksoon kuuluvat teokset
ei ole mahdollista. Kirjatenttisuoritus arvostellaan vain, jos kaikkien jaksoon kuuluvien teosten kysymyksiin on 
vastattu.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
YTM Sari Niemisalo

700744P: Valta, politiikka, poliittisuus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2018 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
vapaa
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

jäsentää ajankohtaisia politiikan ja kansainvälisten suhteiden ilmiöitä osana historiallista jatkumoa
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sijoittaa politiikkatieteiden keskeisimmät käsitteet ja teoriat laajempaan kontekstiin ja tarkastella niitä osana 
tieteenalan kokonaisuutta
lähestyä poliittista ajattelua ja sen käytäntöä teoreettisesta näkökulmasta
kuvata valtasuhteiden moninaisuutta politiikassa ja poliittisissa prosesseissa
arvioida politiikan ilmiöitä sekä niihin liittyvää tieteellistä tutkimusta erilaisista näkökulmista.

Sisältö:
Opintojaksossa perehdytään politiikan ilmiöihin ja viimeaikaisiin kehityslinjoihin niin kansallisella kuin 
kansainväliselläkin tasolla. Jaksossa syvennetään tietämystä politiikkatieteiden keskeisestä käsitteistöstä ja 
teoreettisista lähestymistavoista tutustumalla erilaisten poliittisten ilmiöiden tutkimukseen ja tutkimussuuntauksiin 
sekä lähestytään valtaa käsitteenä ja käytäntönä.
Järjestämistapa:
Kirjatentti
Toteutustavat:
Itsenäinen opiskelu (135 h)
Kohderyhmä:
Historian ja tieteiden ja aatteiden historian pääaineopiskelijat, erityisesti historian ja yhteiskuntaopin opettajiksi 
valmistuvat.
Esitietovaatimukset:
Kurssi 700742P Johdatus politiikkatieteisiin
Oppimateriaali:
Kurssiin tentitään kaksi teosta:

Edkins & Zeufuss (toim.), Global Politics: A New Introduction (2008/2009 tai uudempi painos)
ja  seuraavista:yksi

Kantola & Valenius (toim.), Toinen maailmanpolitiikka (2007);
Leftwich (toim.), What is Politics (2004);
Mickelsson, Suomen puolueet (2007) (tai uudempi);
Paakkunainen (toim.), Suomalaisen politiikan murroksia ja muutoksia (2012);
Weber, International Relations Theory: A Critical Introduction (2010) (3. painos tai uudempi,myös 2. painos 
käy).

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Jakso suoritetaan Exam-järjestelmässä sähköisenä tenttinä. Järjestelmässä se löytyy kohdasta Tentit > 
Yhteistentit. tentti on avoinna 31.5.2020 saakka. 
Kirjatentissä  tulee tenttiä samalla tenttikerralla, yksittäisten teosten tenttiminen kaikki jaksoon kuuluvat teokset
ei ole mahdollista. Kirjatenttisuoritus arvostellaan vain, jos kaikkien jaksoon kuuluvien teosten kysymyksiin on 
vastattu.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
YTM Sari Niemisalo


