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Opasraportti

HuTK - Valtio-oppi (2018 - 2019)

Valtio-oppi  
Osoite: Valtio-oppi, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto 

Puhelin: opintoneuvoja 029 448 3428 

Sähköposti: Oili.Sievola (at) oulu.fi 

www-sivut:  http://www.oulu.fi/valtio/

 

********************************************************

VALTIO-OPIN OPETUS JA TENTTIMINEN PÄÄTTYY HUMANISTISESSA 
TIEDEKUNNASSA

Valtio-opissa ei tarjota enää opetusta syksystä 2018 alkaen. Valtio-opin 
opinnot  (tai sitä ennen) aloittaneilla opiskelijoilla on lukuvuotena 2017-2018

suorittaa aloittamansa valtio-opin opinnot yhden lukuvuoden siirtymäaika 
loppuun (lukuvuosi 2018-2019). 1.8.2018 alkaen valtio-opin opintoja ei ole 
enää mahdollista aloittaa. 

Kevätlukukauden 2019 jälkeen valtio-opin perusopintoja ja tieteenala I -opintoja ei voi enää 
tenttiä Tampereen yliopistoon. Viimeinen tentti järjestetään 8.5.2019, esseitä otetaan 
vastaan 31.5.2019 saakka.

Humanistisen tiedekunnan historiatieteiden oppiaine aloittaa yhteistyön Lapin yliopiston politiikkatieteiden oppiaineen 
kanssa syyslukukauden 2018 aikana. Lapin yliopistosta ostetaan 25 opintopisteen laajuinen politiikkatieteiden 
kokonaisuus, jonka historian ja yhteiskuntaopin opettajiksi opiskelevat voivat liittää osaksi yhteiskuntaopin opintojaan.

*****************************************************************

 

 
 

Opintoneuvonta 

Opintoneuvontaa antaa johtava koulutusasiantuntija Oili Sievola, puh. 029 448 3428, Oili.Sievola(at)oulu.fi   

 

http://www.oulu.fi/valtio/
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Katsaus oppiaineeseen 

Valtio-oppi on tieteenalana kansantaloustieteen ja sosiologian ohella yksi perusyhteiskuntatiede. Tieteenalana valtio-
oppi on laaja ulottuen politiikan teoriasta ja poliittisista aatteista kansalaisten monimuotoiseen poliittiseen toimintaan ja
eritasoisten poliittisten järjestelmien toimintaan. Valtio-opista on eriytynyt useita tutkimuslohkoja, jotka nykyisin ovat
itsenäisiä tieteenaloja kuten eräät hallintotieteet ja kansainvälinen politiikka. 

Valtio-oppi kohdistaa päähuomionsa politiikan moninaisuuden ja sen jatkuvan muutoksen ilmentymiin. Politiikkaa ja sen
muutosta lähestytään laaja-alaisesti, mutta samalla rajatusta näkökulmasta kiinnittäen huomiota sekä uusiin poliittisen
toiminnan muotoihin että myös vakiintuneempien poliittisten instituutioiden ja käyttäytymisen uusiin merkityksiin. Sekä
tutkimuksen että opetuksen keskeisenä lähtökohtana pidetään politiikan tutkimusta, joka tutkii ja kehittää vaihtoehtoisia
lähestymistapoja politiikan analyysivälineiksi sekä pohtii valtio-opin teoreettista ja yhteiskunnallista merkitystä.
Opetussuunnitelma noudattaa voimassa olevaa Tampereen yliopiston/Johtamiskorkeakoulun valtio-opin
opetussuunnitelmaa. 

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita 

Tarkemmat ohjeet tenttimisestä ja tiedot järjestettävästä kontaktiopetuksesta (700733P Valtio-opin johdantokurssi) sekä
mahdollisesta korvaavasta luentosarjasta löytyvät oppiaineen www-sivuilta. 

Kirjatenttien ohella opiskelijat voivat suorittaa kustakin opintojaksosta yhden tai useamman teoksen esseenä (lukuun
ottamatta jaksoa 700733P Valtio-opin johdantokurssi). Essee ei saa olla teoksen referaatti, vaan sen tulee perustua
opiskelijan omaan ongelmanasetteluun ja teoksen kattavaan käyttöön asetetun tehtävän ratkaisemisessa tai
kysymykseen vastattaessa. Essee kirjoitetaan 2 cm:n marginaalein, 1,5 rivinvälein ja 12p kirjasinkoolla. Käsiteltävän
teoksen käyttö on tarkoin dokumentoitava lähdeviittein samoin opiskelijan mahdollisesti käyttämät apulähteet. Esseet
palautetaan sähköpostin liitetiedostona word-formaatissa koulutussuunnittelija Oili Sievolalle, ja ne lähetetään
tarkastettaviksi kerran kuussa tiedekuntatentin vastausten yhteydessä. Ks. tarkemmat ohjeet (ml. esseen
pituusvaatimukset) oppiaineen www-sivuilta: . http://www.oulu.fi/valtio/node/4782

Kirjallisuuskuulusteluissa tentitään koko opintojakso tiedekunnan tenttipäivänä, . Jos jakson kaikkiei kirja kerrallaan
teokset eivät tule hyväksytyksi ensimmäisessä tentissä, uusintatentissä riittää hylätyn teoksen/teosten suorittaminen.  

Tieetenala I -opintojaksoista opiskelija suorittaa oman valintansa mukaan enintään viisi eri jaksoa. 

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet 

Perusopinnot, 25 op: 

Opintokokonaisuuden tarkoitus on tarjota opiskelijalle yleinen tiedollinen perusta tieteenalan tutkimuskohteina olevista
ilmiöistä ja niitä koskevista valtio-opillisista ajattelutavoista. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa nimetä ja
selittää politiikan tutkimuksen peruskäsitteet ja kuvata alan tutkimusongelmia. Lisäksi hän osaa arvioida politiikan
luonnetta. 

Tieteenala I, 25 op: 

Tieteenala I -opinnoissa opiskelija laajentaa tietoja valtio-opin tutkimuskohteista sekä sen teorioista ja
tutkimusmenetelmistä. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella ja analysoida poliittisia ilmiöitä
käsitteellisesti ja eri teorioiden valossa. 

 

Perusopinnot, 25 op: 

700733P Valtio-opin johdantokurssi, 5 op 

700734P Poliittiset aatteet ja ideologiat, 5 op 

700721P Politiikan tutkimus ja sen kohteet, 5 op 

700735P Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit, 5 op 

700723P Poliittiset järjestelmät, 5 op 

 

Tieteenala I, 25 op: 

Opinnoissa valitaan  seuraavista jaksoista  viisi

700728A Poliittiset instituutiot ja prosessit, 5 op 

http://www.oulu.fi/valtio/node/4782
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700736A Euroopan maiden ja Suomen poliittiset järjestelmät, 5 op 

700737A Puolueet, vaalit ja poliittinen vaikuttaminen,  5 op 

700726A Poliittinen kommunikaatio ja retoriikka, 5 op 

700738A Johdatus politiikan teoriaan, 5 op 

700739A Politiikan teorian klassikot, 5 op 

700740A Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko,  5 op 

700741A Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus, 5 op

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

700736A: Euroopan maiden ja Suomen poliittiset järjestelmät, 5 op
700740A: Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko, 5 op
700738A: Johdatus politiikan teoriaan, 5 op
700741A: Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus, 5 op
700726A: Poliittinen kommunikointi ja retoriikka, 5 op
700734P: Poliittiset aatteet ja ideologiat, 5 op
700728A: Poliittiset instituutiot ja prosessit, 5 op
700723P: Poliittiset järjestelmät, 5 op
700735P: Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit, 5 op
700739A: Politiikan teorian klassikot, 5 op
700721P: Politiikan tutkimus ja sen kohteet, 5 op
700737A: Puolueet, vaalit ja poliittinen vaikuttaminen, 5 op
700733P: Valtio-opin johdantokurssi, 5 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

700736A: Euroopan maiden ja Suomen poliittiset järjestelmät, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ruostetsaari Ilkka

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700736A Euroopan maiden ja Suomen poliittiset järjestelmät (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
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5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa vertailla Euroopan maiden poliittisten järjestelmien välisiä eroja ja 
tuntee niiden keskeiset toimintaperiaatteet. Opiskelija omaa erityisen vahvat tiedot Pohjoismaiden ja varsinkin 
Suomen poliittisesta järjestelmästä. Hän kykenee arvioimaan miten pohjoismainen demokratia eroaa muiden 
Euroopan valtioiden poliittisista kulttuureista ja miten valta jakautuu Suomen politiikassa. 
Sisältö:
Euroopan valtioiden poliittiset järjestelmät; edustuksellinen demokratia; Pohjoismaiden poliittiset järjestelmät; 
Suomen poliittisen järjestelmän kehitys; vallan jakautuminen Suomen politiikassa.
Järjestämistapa:
Itseopiskelu
Toteutustavat:
Omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Kohderyhmä:
Valtio-opin sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Valtio-opin perusopinnot
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Gallagher – Laver – Mair, Representative Government in Modern Europe. McGraw Hill 2011. 5. painos (3 op).
Lisäksi joko
Raunio & Wiberg (toim.), Eduskunta. Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla. Gaudeamus 2013 (2 op)
tai
Ruostetsaari, Vallan sisäpiirissä. Vastapaino 2014 (2 op).
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti  humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä tai essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Ilkka Ruostetsaari
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:

VALTIO-OPIN OPETUS JA TENTTIMINEN PÄÄTTYY HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA

 

Valtio-opissa ei tarjota enää opetusta syksystä 2018 alkaen. Valtio-opin 
opinnot  (tai sitä ennen) aloittaneilla opiskelijoilla on lukuvuotena 2017-2018

suorittaa aloittamansa valtio-opin opinnot yhden lukuvuoden siirtymäaika 
loppuun (lukuvuosi 2018-2019). 1.8.2018 alkaen valtio-opin opintoja ei ole 
enää mahdollista aloittaa. 

Kevätlukukauden 2019 jälkeen valtio-opin perusopintoja ja tieteenala I -opintoja ei voi enää tenttiä Tampereen 
yliopistoon. Viimeinen tentti järjestetään 8.5.2019, esseitä otetaan vastaan 31.5.2019 saakka.

700740A: Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko, 5 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ruostetsaari Ilkka

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700740A Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuoliset perustiedot Euroopan integraatiosta ja Euroopan unionin 
päätöksenteosta. Opiskelija ymmärtää integraatiota selittäviä teorioita ja tunnistaa yhdentymisen keskeiset 
tapahtumat ja kehitysvaiheet toisesta maailmansodasta nykypäivään. Opiskelija osaa arvioida eri jäsenmaiden ja 
EU:n instituutioiden roolia integraation historiassa ja unionin päätöksenteossa. Opiskelija kykenee 
keskustelemaan EU:n ajankohtaisista ja tulevaisuuden haasteista sekä osaa soveltaa tietouttaan unionin 
toiminnan arvioimiseen.
Sisältö:
Euroopan integraation kehitys; integraatioteoriat; EU:n poliittinen järjestelmä; unionin instituutioiden ja 
jäsenmaiden rooli EU:n päätöksenteossa; euro ja taloudellinen integraatio; demokratiavaje.
Järjestämistapa:
Itseopiskelu
Toteutustavat:
Omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Kohderyhmä:
Valtio-opin sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Valtio-opin perusopinnot
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Hix - Høyland, The Political System of the European Union. Palgrave 2011. 3. painos (3 op). 
Tiilikainen - Palosaari (toim.), Integraation teoria. Gaudeamus 2007 (2 op).
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti  humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä tai essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Ilkka Ruostetsaari
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:

VALTIO-OPIN OPETUS JA TENTTIMINEN PÄÄTTYY HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA

Valtio-opissa ei tarjota enää opetusta syksystä 2018 alkaen. Valtio-opin 
opinnot  (tai sitä ennen) aloittaneilla opiskelijoilla on lukuvuotena 2017-2018

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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suorittaa aloittamansa valtio-opin opinnot yhden lukuvuoden siirtymäaika 
loppuun (lukuvuosi 2018-2019). 1.8.2018 alkaen valtio-opin opintoja ei ole 
enää mahdollista aloittaa. 

Kevätlukukauden 2019 jälkeen valtio-opin perusopintoja ja tieteenala I -opintoja ei voi enää tenttiä Tampereen 
yliopistoon. Viimeinen tentti järjestetään 8.5.2019, esseitä otetaan vastaan 31.5.2019 saakka.
 

700738A: Johdatus politiikan teoriaan, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ruostetsaari Ilkka

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700738A Johdatus politiikan teoriaan (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee politiikan teorian ja poliittisen ajattelun keskeiset suuntaukset. 
Opiskelija kykenee tunnistamaan poliittisen ajattelun historian keskeiset klassikot antiikista nykyaikaan sekä omaa 
hyvän käsityksen politiikan teorian tärkeimmistä nykyvirtauksista. Opiskelija myös osaa soveltaa oppimaansa 
modernien poliittisten ilmiöiden tarkastelemiseen ja kykenee arvioimaan poliittisia instituutioita, kulttuureja ja 
prosesseja politiikan teorioiden ja klassikkojen näkökulmista.
Sisältö:
Johdatus politiikan teoriaan ja poliittiseen ajatteluun; klassiset poliittiset ajattelijat ja teoreetikot; modernit politiikan 
teoreetikot; politiikan teorian ja poliittisen filosofian keskeiset käsitteet sekä niiden yhteiskunnallinen ja tieteellinen 
merkitys.
Järjestämistapa:
Itseopiskelu
Toteutustavat:
Omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Kohderyhmä:
Valtio-opin sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Valtio-opin perusopinnot
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Heywood, Political Theory. Palgrave 2004. 3. painos, tai uudempi (3 op).
Lisäksi
Koikkalainen - Korvela (toim.), Klassiset poliittiset ajattelijat. Vastapaino 2012 (2 op) tai
Lindroos - Soininen (toim.), Politiikan nykyteoreetikkoja. Gaudeamus 2008 (2 op).
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti  humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä tai essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Ilkka Ruostetsaari
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:

VALTIO-OPIN OPETUS JA TENTTIMINEN PÄÄTTYY HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA

Valtio-opissa ei tarjota enää opetusta syksystä 2018 alkaen. Valtio-opin 
opinnot  (tai sitä ennen) aloittaneilla opiskelijoilla on lukuvuotena 2017-2018

suorittaa aloittamansa valtio-opin opinnot yhden lukuvuoden siirtymäaika 
loppuun (lukuvuosi 2018-2019). 1.8.2018 alkaen valtio-opin opintoja ei ole 
enää mahdollista aloittaa. 

Kevätlukukauden 2019 jälkeen valtio-opin perusopintoja ja tieteenala I -opintoja ei voi enää tenttiä Tampereen 
yliopistoon. Viimeinen tentti järjestetään 8.5.2019, esseitä otetaan vastaan 31.5.2019 saakka.
 

700741A: Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ruostetsaari Ilkka

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700741A Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen tuntemus Euroopan integraation vaikutuksesta EU:n 
jäsenmaiden politiikkaan sekä etujärjestöjen ja muiden toimijoiden vaikutuskanavista unionin päätöksenteossa. 
Opiskelija kykenee tunnistamaan kansallisen ja EU:n tason vuorovaikutuksen eurooppalaisessa politiikassa. 
Opiskelija hahmottaa erityisesti miten integraatio on vaikuttanut suomalaiseen poliittiseen järjestelmään ja 
yhteiskuntaan sekä miten Suomen poliittiset toimijat ovat pyrkineet vaikuttamaan unionin päätöksentekoon.
Sisältö:
Toimivallan jakautuminen EU:n ja jäsenvaltioiden kesken; etujärjestöjen, kuntien, alueiden ja jäsenmaiden 
vaikutuskanavat EU:ssa; eurooppalaistuminen ja monitasoinen hallintajärjestelmä teoreettisina viitekehyksinä; 
integraation vaikutus jäsenmaiden politiikkaan; EU-jäsenyyden vaikutus Suomen poliittiseen järjestelmään ja 
yhteiskuntaan.
Järjestämistapa:
Itseopiskelu
Toteutustavat:
Omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Kohderyhmä:
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Valtio-opin sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Valtio-opin perusopinnot
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Greenwood, Interest Representation in the European Union. Palgrave 2011 (3 op).
Raunio - Saari (toim.), Eurooppalaistuminen. Suomen sopeutuminen Euroopan integraatioon. Edita 2006 (2 op).
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti  humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä tai essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Ilkka Ruostetsaari
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:

VALTIO-OPIN OPETUS JA TENTTIMINEN PÄÄTTYY HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA

Valtio-opissa ei tarjota enää opetusta syksystä 2018 alkaen. Valtio-opin 
opinnot  (tai sitä ennen) aloittaneilla opiskelijoilla on lukuvuotena 2017-2018

suorittaa aloittamansa valtio-opin opinnot yhden lukuvuoden siirtymäaika 
loppuun (lukuvuosi 2018-2019). 1.8.2018 alkaen valtio-opin opintoja ei ole 
enää mahdollista aloittaa. 

Kevätlukukauden 2019 jälkeen valtio-opin perusopintoja ja tieteenala I -opintoja ei voi enää tenttiä Tampereen 
yliopistoon. Viimeinen tentti järjestetään 8.5.2019, esseitä otetaan vastaan 31.5.2019 saakka.
 

700726A: Poliittinen kommunikointi ja retoriikka, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ruostetsaari Ilkka

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700726A Poliittinen kommunikointi ja retoriikka (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata poliittista kommunikaatiota ja retoriikkaa sekä analysoida 
median ja politiikan suhdetta ja niitä koskevia kysymyksiä.
Sisältö:
Perehtyminen poliittisen kommunikaation, retoriikan sekä median ja politiikan suhteiden tutkimukseen.
Järjestämistapa:
Itseopiskelu
Toteutustavat:
Omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Kohderyhmä:
Valtio-opin sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Valtio-opin perusopinnot
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Fairclough & Fairclough, Political Discourse Analysis. Routledge 2012 (3 op).
Lisäksi
Herkman, Politiikka ja mediajulkisuus. Vastapaino 2011 (2 op) tai
Kunelius & Noppari & Reunanen, Media vallan verkoissa. Tampereen yliopisto 2010 (2 op).
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti  humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä tai essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Ilkka Ruostetsaari
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:

VALTIO-OPIN OPETUS JA TENTTIMINEN PÄÄTTYY HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA

Valtio-opissa ei tarjota enää opetusta syksystä 2018 alkaen. Valtio-opin 
opinnot  (tai sitä ennen) aloittaneilla opiskelijoilla on lukuvuotena 2017-2018

suorittaa aloittamansa valtio-opin opinnot yhden lukuvuoden siirtymäaika 
loppuun (lukuvuosi 2018-2019). 1.8.2018 alkaen valtio-opin opintoja ei ole 
enää mahdollista aloittaa. 

Kevätlukukauden 2019 jälkeen valtio-opin perusopintoja ja tieteenala I -opintoja ei voi enää tenttiä Tampereen 
yliopistoon. Viimeinen tentti järjestetään 8.5.2019, esseitä otetaan vastaan 31.5.2019 saakka.
 

700734P: Poliittiset aatteet ja ideologiat, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ruostetsaari Ilkka

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700734P Poliittiset aatteet ja ideologiat (AVOIN YO) 5.0 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee poliittisten ideologioiden historian pääpiirteet, on tutustunut oman 
aikansa ideologioihin sekä on perehtynyt ideologioiden luonteeseen ja niiden rooliin yhteiskuntien kehityksessä. 
Opiskelija myös osaa tunnistaa todellisuudessa vaikuttavia poliittisia ideologioita, niiden historiallis-
yhteiskunnallisia lähtökohtia sekä arvioida ideologioiden mahdollisia käytännön seurauksia ja vaikutuksia 
paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Sisältö:
Poliittisten ideologioiden kehitys; ideologian käsite; modernit poliittiset aatteet ja ideologiat; ideologioiden 
yhteiskunnallinen merkitys ja rooli politiikan tutkimuksessa
Järjestämistapa:
Itseopiskelu
Toteutustavat:
Omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Kohderyhmä:
Valtio-opin sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Suositus: Johdatus politiikan tutkimukseen (700721P) / Valtio-opin johdantokurssi (700733P)
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Heywood, Political Ideologies: An Introduction. Palgrave 2012. 5. painos, tai uudempi (3 op).
Freeden, Ideology: A Very Short Introduction. Oxford University Press 2003 (2 op).
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä tai essee
 
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Ilkka Ruostetsaari
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:

VALTIO-OPIN OPETUS JA TENTTIMINEN PÄÄTTYY HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA

Valtio-opissa ei tarjota enää opetusta syksystä 2018 alkaen. Valtio-opin 
opinnot  (tai sitä ennen) aloittaneilla opiskelijoilla on lukuvuotena 2017-2018

suorittaa aloittamansa valtio-opin opinnot yhden lukuvuoden siirtymäaika 
loppuun (lukuvuosi 2018-2019). 1.8.2018 alkaen valtio-opin opintoja ei ole 
enää mahdollista aloittaa. 

Kevätlukukauden 2019 jälkeen valtio-opin perusopintoja ja tieteenala I -opintoja ei voi enää tenttiä Tampereen 
yliopistoon. Viimeinen tentti järjestetään 8.5.2019, esseitä otetaan vastaan 31.5.2019 saakka.
 

700728A: Poliittiset instituutiot ja prosessit, 5 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ruostetsaari Ilkka

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700728A Poliittiset instituutiot ja prosessit (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt poliittisiin institituutioihin ja prosesseihin, demokratiateorioihin 
ja politiikkaverkostoihin.
Sisältö:
Poliittiset järjestelmät; poliittinen päätöksenteko ja poliittiset prosessit; hallitukset, parlamentit, presidentit ja muut 
poliittiset instituutiot; demokratiateoriat; puolueet; vertaileva politiikan tutkimus
Järjestämistapa:
Itseopiskelu
Toteutustavat:
Omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Kohderyhmä:
Valtio-opin sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Valtio-opin perusopinnot
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Dalton & Farrell & McAllister, Political Parties and Democratic Linkage. How Parties Organize Democracy. Oxford 
University Press 2011 (3 op)
Held, Models of Democracy. 3. p. Stanford University Press 2006 (2 op)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti  humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä tai essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Ilkka Ruostetsaari
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:

VALTIO-OPIN OPETUS JA TENTTIMINEN PÄÄTTYY HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA

Valtio-opissa ei tarjota enää opetusta syksystä 2018 alkaen. Valtio-opin 
opinnot  (tai sitä ennen) aloittaneilla opiskelijoilla on lukuvuotena 2017-2018

suorittaa aloittamansa valtio-opin opinnot yhden lukuvuoden siirtymäaika 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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loppuun (lukuvuosi 2018-2019). 1.8.2018 alkaen valtio-opin opintoja ei ole 
enää mahdollista aloittaa. 

Kevätlukukauden 2019 jälkeen valtio-opin perusopintoja ja tieteenala I -opintoja ei voi enää tenttiä Tampereen 
yliopistoon. Viimeinen tentti järjestetään 8.5.2019, esseitä otetaan vastaan 31.5.2019 saakka.
 

700723P: Poliittiset järjestelmät, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ruostetsaari Ilkka

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700723P Poliittiset järjestelmät (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata Euroopan poliittisia järjestelmiä sekä esitellä niitä koskevia 
teoreettisia lähestymistapoja.
Sisältö:
Suomen, muiden eurooppalaisten maiden sekä Euroopan unionin poliittisiin järjestelmiin perehtyminen.
Järjestämistapa:
Itseopiskelu
Toteutustavat:
Omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Kohderyhmä:
Valtio-opin sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Suositus: Valtio-opin johdantokurssi (700733P)
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Hague & Harrop, Comparative Government and Politics, 9. painos. Palgrave Macmillan 2013. (2 op) 
Arter, Scandinavian Politics Today. Manchester University Press. 2 painos (2 op) 
McCormick, Understanding the European Union. Palgrave 2011. (1 op)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Essee tai kirjatentti tiedekunnan tenttipäivänä.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Ilkka Ruostetsaari
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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VALTIO-OPIN OPETUS JA TENTTIMINEN PÄÄTTYY HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA

Valtio-opissa ei tarjota enää opetusta syksystä 2018 alkaen. Valtio-opin 
opinnot  (tai sitä ennen) aloittaneilla opiskelijoilla on lukuvuotena 2017-2018

suorittaa aloittamansa valtio-opin opinnot yhden lukuvuoden siirtymäaika 
loppuun (lukuvuosi 2018-2019). 1.8.2018 alkaen valtio-opin opintoja ei ole 
enää mahdollista aloittaa. 

Kevätlukukauden 2019 jälkeen valtio-opin perusopintoja ja tieteenala I -opintoja ei voi enää tenttiä Tampereen 
yliopistoon. Viimeinen tentti järjestetään 8.5.2019, esseitä otetaan vastaan 31.5.2019 saakka.
 

700735P: Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ruostetsaari Ilkka

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700735P Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija harjaantuu ymmärtämään politiikan ja poliittisuuden luonnetta muuttuvissa 
konteksteissa ajankohtaisten poliittisten aiheiden kautta. Opiskelija oppii tuntemaan politiikan tutkimuksen tapoja 
käsitellä poliittisuutta eri tasoilla kuten yksityinen/julkinen ja paikallinen/globaali ja osaa arvioida eri tasojen välisiä 
yhteyksiä. Lisäksi opiskelija oppii analysoimaan ja käsittelemään ajankohtaisia poliittisia ongelmia.
Sisältö:
Kansainvälisen politiikan tutkimus, muutos, ajankohtaisten ongelmien tutkimus.
Järjestämistapa:
Itseopiskelu
Toteutustavat:
Omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Kohderyhmä:
Valtio-opin sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Suositus: Valtio-opin johdantokurssi (700733P)
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Stolle & Micheletti, Political Consumerism. Global Responsibility in Action. Cambridge University Press 2013 (2 
op); Suomalaiset osallistujina. Oikeusministeriön julkaisu 2009:5. (1 op); Haukkala, Hiski (2012), Suomen 
muuttuvat koordinaatit (1 op)
Lisäksi
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Harvey, A Brief History of Neoliberalism (suom. Uusliberalismin lyhyt historia) (1 op)  tai
Held - McGrew, Globalization/anti-globalization (suom. Globalisaatio - puolesta ja vastaan). Polity Press 2002. (1 
op)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti  humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä tai essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Ilkka Ruostetsaari
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:

VALTIO-OPIN OPETUS JA TENTTIMINEN PÄÄTTYY HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA

Valtio-opissa ei tarjota enää opetusta syksystä 2018 alkaen. Valtio-opin 
opinnot  (tai sitä ennen) aloittaneilla opiskelijoilla on lukuvuotena 2017-2018

suorittaa aloittamansa valtio-opin opinnot yhden lukuvuoden siirtymäaika 
loppuun (lukuvuosi 2018-2019). 1.8.2018 alkaen valtio-opin opintoja ei ole 
enää mahdollista aloittaa. 

Kevätlukukauden 2019 jälkeen valtio-opin perusopintoja ja tieteenala I -opintoja ei voi enää tenttiä Tampereen 
yliopistoon. Viimeinen tentti järjestetään 8.5.2019, esseitä otetaan vastaan 31.5.2019 saakka.
 

700739A: Politiikan teorian klassikot, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ruostetsaari Ilkka

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700739A Politiikan teorian klassikot (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opintojakso syventää politiikan teorian tuntemusta perehdyttämällä opiskelijan yhteen uudempaan ja yhteen 
vanhempaan poliittisen ajattelun keskeiseen teokseen. Opiskelija saavuttaa hyvän ymmärryksen valitsemiensa 
teoreetikkojen ajatuksista ja merkityksestä politiikan tutkimuksessa. Opiskelija kykenee sisäistämään klassikkojen 
teorioita ja jäsentämään niiden avulla nykyajan politiikkaa.
Sisältö:
Politiikan teorian vanhat ja uudet klassikot; opiskelija perehtyy yhteen vanhempaan ja uudempaan klassikkoon.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Järjestämistapa:
Itseopiskelu
Toteutustavat:
Omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Kohderyhmä:
Valtio-opin sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Valtio-opin perusopinnot
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Joko
Platon, Valtio. Teokset IV. Otava 1999. 2. painos. (3 op)
tai
Aristoteles, Politiikka. Teokset VIII. Gaudeamus 1991. (3 op)
Lisäksi yksi seuraavista teoksista:
Machiavelli, Ruhtinas. Karisto 1997. (2 op)
Hobbes, Leviathan (osat 1-2). Vastapaino 1991. (2 op)
Locke, Tutkielma hallitusvallasta. Gaudeamus 1995. (2 op)
Rousseau, Yhteiskuntasopimuksesta. Karisto 1997. 3. painos. (2 op)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti  humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä tai essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Ilkka Ruostetsaari
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:

VALTIO-OPIN OPETUS JA TENTTIMINEN PÄÄTTYY HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA

Valtio-opissa ei tarjota enää opetusta syksystä 2018 alkaen. Valtio-opin 
opinnot  (tai sitä ennen) aloittaneilla opiskelijoilla on lukuvuotena 2017-2018

suorittaa aloittamansa valtio-opin opinnot yhden lukuvuoden siirtymäaika 
loppuun (lukuvuosi 2018-2019). 1.8.2018 alkaen valtio-opin opintoja ei ole 
enää mahdollista aloittaa. 

Kevätlukukauden 2019 jälkeen valtio-opin perusopintoja ja tieteenala I -opintoja ei voi enää tenttiä Tampereen 
yliopistoon. Viimeinen tentti järjestetään 8.5.2019, esseitä otetaan vastaan 31.5.2019 saakka.
 

700721P: Politiikan tutkimus ja sen kohteet, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ruostetsaari Ilkka

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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ay700721P Politiikan tutkimus ja sen kohteet (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä, kuvata ja selittää politiikan tutkimuksen keskeisimmät kohteet.
Sisältö:
Politiikan tutkimuksen keskeiset aineistot.
Järjestämistapa:
Itseopiskelu
Toteutustavat:
Omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Kohderyhmä:
Valtio-opin sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Suositus: Valtio-opin johdantokurssi (700733P)
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Forsberg & Raunio (toim.), Politiikan muutos. Vastapaino 2014. (1 op) 
Marsh & Stoker, Theory and Methods in Political Science. Palgrave 2010. 3. painos. (2 op) 
Leftwich (toim.), What is politics. Polity Press 2004. (2 op)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti  humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä tai essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Ilkka Ruostetsaari
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:

VALTIO-OPIN OPETUS JA TENTTIMINEN PÄÄTTYY HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA

Valtio-opissa ei tarjota enää opetusta syksystä 2018 alkaen. Valtio-opin 
opinnot  (tai sitä ennen) aloittaneilla opiskelijoilla on lukuvuotena 2017-2018

suorittaa aloittamansa valtio-opin opinnot yhden lukuvuoden siirtymäaika 
loppuun (lukuvuosi 2018-2019). 1.8.2018 alkaen valtio-opin opintoja ei ole 
enää mahdollista aloittaa. 

Kevätlukukauden 2019 jälkeen valtio-opin perusopintoja ja tieteenala I -opintoja ei voi enää tenttiä Tampereen 
yliopistoon. Viimeinen tentti järjestetään 8.5.2019, esseitä otetaan vastaan 31.5.2019 saakka.

 

700737A: Puolueet, vaalit ja poliittinen vaikuttaminen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ruostetsaari Ilkka

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700737A Puolueet, vaalit ja poliittinen vaikuttaminen (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy jäsentämään ja ymmärtämään poliittisen osallistumisen eri muotoja 
perinteisestä vaaliosallistumisesta uudempiin osallistumisen ja vaikuttamisen muotoihin. Opiskelija tuntee eri 
osallistumismuotojen yhteiskunnallisen merkityksen Suomessa ja muissa demokratioissa sekä pystyy arvioimaan 
poliittisen osallistumisen kohtaamia ajankohtaisia haasteita. Opiskelija omaa lisäksi vahvat perustiedot eri 
vaalijärjestelmistä ja puolueista sekä puoluejärjestelmistä.
Sisältö:
Vaalit ja vaalijärjestelmät; äänestäminen; puolueet; Suomen puoluejärjestelmä; kansalaisyhteiskunta; poliittisen 
osallistumisen ja vaikuttamisen eri muodot; poliittisen osallistumisen muutos 
Järjestämistapa:
Itseopiskelu
Toteutustavat:
Omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Kohderyhmä:
Valtio-opin sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Valtio-opin perusopinnot
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Norris, Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited. Cambridge University Press 2011. (3 op) tai
Farrel, Electoral Systems. A Comparative Introduction. 2. p. Palgrave Macmillan 2011. (3 op)
Lisäksi
Paloheimo - Raunio (toim.), Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä. WSOY 2008 .(2 op) tai
Evans, Voters and Voting. Sage 2003. (2 op).
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti  humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä tai essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Ilkka Ruostetsaari
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:

VALTIO-OPIN OPETUS JA TENTTIMINEN PÄÄTTYY HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Valtio-opissa ei tarjota enää opetusta syksystä 2018 alkaen. Valtio-opin 
opinnot  (tai sitä ennen) aloittaneilla opiskelijoilla on lukuvuotena 2017-2018

suorittaa aloittamansa valtio-opin opinnot yhden lukuvuoden siirtymäaika 
loppuun (lukuvuosi 2018-2019). 1.8.2018 alkaen valtio-opin opintoja ei ole 
enää mahdollista aloittaa. 

Kevätlukukauden 2019 jälkeen valtio-opin perusopintoja ja tieteenala I -opintoja ei voi enää tenttiä Tampereen 
yliopistoon. Viimeinen tentti järjestetään 8.5.2019, esseitä otetaan vastaan 31.5.2019 saakka.
 

700733P: Valtio-opin johdantokurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Erika Säynässalo

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700733P Valtio-opin johdantokurssi (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Luentokurssin ja sen yhteydessä tentittävän teoksen suoritettuaan opiskelija omaa perustiedot politiikan 
tutkimuksen keskeisistä käsitteistä, teorioista, aineistoista, tutkimuskohteista sekä ajankohtaisista haasteista. 
Opintojakson jälkeen opiskelija on perehtynyt valtio-oppiin tieteenalana ja osaa arvioida politiikan tutkimuksen 
suhteita muihin yhteiskuntatieteisiin. Opiskelija osaa myös arvioida politiikan luonteen muutosta ja poliittisen 
toiminnan eri muotoja sekä ymmärtää tärkeimpien poliittisten ideologioiden ja poliittisten järjestelmien keskeisiä 
ominaisuuksia.
Sisältö:
Johdatus politiikan tutkimukseen; valtio-oppi tieteenalana ja sen suhteet lähitieteisiin; politiikan tutkimuksen 
keskeiset käsitteet, tutkimusongelmat, teoriat ja aineistot; politiikan tutkimuksen ajankohtaiset haasteet.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus (2 op) ja itseopiskelu (3 op)
Toteutustavat:
Pakollinen luentosarja: Johdatus politiikan tutkimukseen (20 t, 2 op) ja luentoon liittyvä kertauskuulustelu. Lisäksi 
omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen (3 op).
Kohderyhmä:
Valtio-opin sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Heywood, Politics, 3. painos. Palgrave, 2007 (3 op)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti sekä kirjatentti tiedekunnan tenttipäivänä.
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Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Erika Säynässalo
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:

VALTIO-OPIN OPETUS JA TENTTIMINEN PÄÄTTYY HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA

Valtio-opissa ei tarjota enää opetusta syksystä 2018 alkaen. Valtio-opin opinnot lukuvuonna 

2017-2018 tai sitä ennen aloittaneilla opiskelijoilla on suorittaa yhden lukuvuoden siirtymäaika 

aloittamansa valtio-opin opinnot loppuun tenttimällä tai esseinä (ts. lukuvuosi 2018-2019).

Johdantokurssin pakollisen  ei enää järjestetä. Luennolle syksyllä 2017  luento-osuuden opetusta
WebOodissa ilmoittautuneet ja osallistuneet, ja joilla luentotentti on suorittamatta tai hylätty, voivat 
tenttiä luennon vielä syksyllä 2018 erikseen ilmoitettavana ajankohtana.
Viimeinen kirjatentti järjestetään 8.5.2019.
 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu

