
Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma 

  Kaikille yhteiset syventävät opinnot  85-110 op 

  Tutkielmaopinnot  

 KANS001 Maisteriseminaari I, 5 op 
 KANS002 Maisteriseminaari II, 5 op 
 KANS003 Maisteriseminaari III, 5 op 
 KANS090 Pro gradu -tutkielma, 40 op 
 KANS091 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri 0 op 

55 op 

   Ydinopinnot  

 KANS018 Kansalaisyhteiskunnan käsite ja teoriat, 5 op   
 KANS019 Kansalaisyhteiskunnan aikalaisanalyysit, 5 op 
 KANS020 Kansalaistoiminta, 5 op 
 KANS017 Suomalainen kansalaisyhteiskunta, 5 op 

20 op 

  Valinnaiset opinnot * 

o Kansalaisyhteiskunnan rakenteet ja vuorovaikutus  
 KANS126 Kansalaisyhteiskunnan organisoituminen, 5 op 
 KANS127 Näkökulmia kansalaisyhteiskuntaan, 5 op 

o Kansalaisyhteiskunnan toimintakentät  
 KANS132 Liikunnan kansalaistoiminta, 5 op 
 KANS135 Kansalaiskasvatus, 5 op 
 KANS136 Oma-apu, 5 op 
 KANS137 Globalization: Perspectives from development, 

culture and civil society, 5 op 
o Kansalaisyhteiskunnan työelämäkäytännöt  

 KANS144 Vapaaehtoistoiminta, 5 op 
 KANS146 Yhdistystoiminnan käytännöt, 5 op 
 YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu, 10 op 

o Valinnaiset opintojaksot lukuvuosittaisesta opetusohjelmasta, esim. 
KANS5xx-opintojaksot tai muut soveltuvat valinnaiset opintojaksot 
esim. YFIS5xx 

10-35 op * 

   Ylimääräiset opinnot  

o KANS300 Ulkomailla suoritetut opinnot, 5 op 
o KANS500 Muut opinnot 

* Suoritetaan valinnaisia opintoja siten, että maisterin tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 120 op. 

Valinnaisten opintojen määrä riippuu pääaineen opintojen kokonaislaajuudesta.  



Oman pääaineen opinnot 

Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelmassa opiskelevien on suoritettava 

oman pääaineen opinnot. Niiden kokonaislaajuus vaihtelee pääaineittain. Opintojaksojen 

tarkemmat sisällöt ja vaatimukset löytyvät oppiaineen kohdalta opinto-oppaasta. 

Pääainevaihtoehdot: 

 Yhteiskuntatieteellinen tutkinto (YTM); filosofia, sosiaalityö, sosiologia, valtio-oppi ja 
yhteiskuntapolitiikka 

 Humanistinen tutkinto (FM); etnologia ja historia 
 Kasvatustieteellinen tutkinto (KM); aikuiskasvatustiede ja kasvatustiede 
 Liikuntatieteellinen tutkinto (LitM); Liikunnan yhteiskuntatieteet  

 
 

Yhteiskuntatieteellinen tutkinto – Pääaineopinnot 

Filosofia      15  op  

Suoritetaan vähintään kolme valinnaista kurssia, jotka käsittelevät filosofian 
merkittäviä osa-alueita, suuntauksia ja/tai perinteitä (FILS5XX ja/tai YFIS5XX). 
Filosofian osa-alueita ovat mm. ontologia, tieto-teoria, tieteenfilosofia, etiikka, 
filosofinen ihmistutkimus, yhteiskuntafilosofia, poliittinen filosofia, kasvatusfilosofia ja 
estetiikka; filosofisia suuntauksia esimerkiksi analyyttinen filosofia, fenomenologia ja 
kriittinen teoria. 
Ota tarvittaessa yhteyttä syventävien opintokokonaisuuden tentaattoriin. 

    15 op 

Sosiaalityö  35 op 

STOS125 Sosiaalityön tehtävät 5 op 

STOSXXX Sosiaalityö ja vaikuttaminen       5 op 

STOS145 Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen 5 op 

STOS161 Käytännöt III 10 op 

STOSXXX Sosiaalityön tutkimuksen teoreettisia suuntauksia 5 op 

STOSXXX Opintojen loppuun saattaminen      5 op 

Sosiologia  20 op 

SOSS110 Sosiologian nykysuuntauksia 5 op 

SOSS112 Tutustuminen sosiologian klassikoihin 5 op 

YFIS200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset syventävät menetelmät 5 op 



SOSS235 Sosiaalitieteiden syventävät menetelmät, teostentti 5 op 

Valtio-oppi  20 op 

Suoritetaan pakollisena  

 VALS004 Poliittisen analyysin menetelmät 
5 op 

Valitaan kokonaisopintopistemäärän täyttymiseksi seuraavista: 

 VALS450 Parlamentaariset aineistot, 5 op 
 VALS460 Parlamentarismin tutkimuksen lähestymistavat ja menetelmät, 5 op 
 VALS410 Demokratia ja hallinta, 5 op  
 VALS423 Maailmanpolitiikan nykykeskusteluja, 5 op  
 VALS430 Klassinen ja varhaismoderni politiikan teoria, 5 op  
 VALS440 Moderni politiikan teoria, 5 op 

 

15 op 

Yhteiskuntapolitiikka  20 op 

YKPS101 Johdatus yhteiskuntapolitiikan maisteriopintoihin 5 op 

YKPS325 Klassikot ja teoriahistoria 5 op 

YKPS321 Normatiiviset perusteet 5 op 

YKPS230 Tutkimusharjoitukset 5 op 

 

Humanistinen tutkinto – Pääaineopinnot 

Etnologia  20 op 

ETNS101 Syventävä kenttätyö 4 op 

ETNS103 Etnologisen ajankohtaisen tutkimuksen kriittinen luenta 4 op 

Valitaan kaksi opintojaksoa seuraavista:  

 ETNS107 Arki ja uuden kansanelämän tutkimus, 6 op 
 SHIS103 Uusi sosiaalihistoria, 6 op 
 THIS101 Hyvinvointi ja elintaso, 6 op 

12 op 

Historia  20 op 

Valitaan toinen seuraavista:  8 op 



 SHIS001 Menetelmäopinnot, 8 op 
 THIS001 Menetelmäopinnot, 8 op 

Valitaan kaksi opintojaksoa seuraavista:  

 ETNS107 Arki ja uuden kansanelämän tutkimus, 6 op  
 SHIS103 Uusi sosiaalihistoria, 6 op  
 THIS101 Hyvinvointi ja elintaso, 6 op 

12 op 

 

Kasvatustieteellinen tutkinto – Pääaineopinnot 

Aikuiskasvatustiede       20 op 

 AIKS03X Myöhäismoderni elämä ja aktiivinen kansalaisuus, 5 op  5 op 

Valitaan kolme opintojaksoa lukukausittain vaihtuvasta metodiopintojen tarjonnasta: 

 KTKS010 – KTKS029 Laadulliset erityismenetelmäopinnot 
 KTKS030 – KTKS049 Määrälliset erityismenetelmäopinnot 
 KTKSXX - KTKSXX Teoreettisen ja historiallisen tutkimuksen menetelmäopinnot 

10 op 

Valitaan yksi opintojakso seuraavista:  

 KAIS05X Ammatillinen toimijuus ja identiteetti, 5 op 
 KASS035 Koulutus, tieto ja uusintaminen myöhäismodernissa, 5 op 

 5 op 

Kasvatustiede  20 op 

KASS035 Koulutus, tieto ja uusintaminen myöhäismodernissa, 5 op 5 op 

Valitaan kolme opintojaksoa lukukausittain vaihtuvasta metodiopintojen tarjonnasta: 

 KTKS010 – KTKS029 Laadulliset erityismenetelmäopinnot 
 KTKS030 – KTKS049 Määrälliset erityismenetelmäopinnot 
 KTKSXX - KTKSXX Teoreettisen ja historiallisen tutkimuksen menetelmäopinnot 

10 op 

Valitaan yksi opintojakso seuraavista:  

 AIKS03X Myöhäismoderni elämä ja aktiivinen kansalaisuus, 5 op 
 KAIS05X Ammatillinen toimijuus ja identiteetti, 5 op 

5 op 

 



Liikuntatieteellinen tutkinto – Pääaineopinnot 

Liikunnan yhteiskuntatieteet 18  op 

LYTP001 Liikuntakulttuurin historia  4 op 

LYTA002 Vapaa-ajan sosiologia 4 op 

LYTS017 Muuttuvat kansalaistoiminnat ja liikuntaorganisaatiot 6 op 

LYTS005 Liikuntasosiologian teoria ja metodologia 4 op 

 

Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden opintojaksot 

Kaikille yhteisten kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden opintojen tavoitteena on, että ne 

suoritettuaan opiskelija hallitsee tutkimusalueen tieteelliset peruskäsitteet ja keskeisimmät 

teoriat sekä kykenee hyödyntämään niitä alueen eriytyneemmissä opinnoissa. Yhteiset 

opinnot suoritettuaan opiskelija omaa kokonaisvaltaisen näkemyksen 

kansalaisyhteiskunnasta, sen kehityksestä ja nykytendensseistä. Yhteiset opinnot käsittävät 

myös pro gradu -tutkielman laatimiseen valmistavan seminaarin sekä yhteensä lukuvuoden 

kestävät maisteriseminaarit. 

Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden valinnaisissa opinnoissa opiskelija erikoistuu 

johonkin tai joihinkin kansalaisyhteiskunnan keskeisiin erityisalueisiin. Hänen kannattaa 

valita opintojaksoja, jotka tukevat pro gradu -tutkielman laatimista. Valinnaiset opinnot 

tarjoavat mahdollisuuden tärkeimpien kansalaisyhteiskunnan työelämäkäytäntöjen hallintaan. 

Opiskelija valitsee kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden valinnaisia opintojaksoja sen 

määrän, että vaadittava opintopistemäärä tulee täyteen. Vaadittavien opintojaksojen määrä 

vaihtelee pääaineittain (Ks. tarkemmin toisaalla). Kirjallisuuskuulustelujen lisäksi 

opintojaksoja tai niiden osia voi suorittaa esseesuorituksina, tarjolla olevilla luennoilla ja 

seminaareilla ja esimerkiksi käyttämällä hyväksi kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaalin 

(kans.jyu.fi) tarjoamia suoritusmahdollisuuksia. Kurssien kirjallisuusosuuksia voidaan 

suorittaa myös lukupiireissä. (ks. tarkemmin ohjeet: 

http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kans/opiskelu/tenttiesseeluentopvk; 

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/fil/fil-opiskelu/lukupiiriohje)  

Opiskelija voi myös ehdottaa tentittäviä teoksia. Opiskelija sopii tentaattorin kanssa muiden 

kuin ohjelman järjestämien opintojaksojen hyväksymisestä opintosuorituksiksi. (ks. 

tarkemmat ohjeet:https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kans/opiskelu) 

 

KANS001 Maisteriseminaari I (5 op) 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että opintojakson päättyessä opiskelijalla on rajattu pro 

gradu -tutkielmaan soveltuva tutkimusongelma, tutkimusmetodit ja aineistot. Opiskelija 

esittää pääaineensa edustajalle tutkimusaiheensa ja keskustelee tutkimusongelmasta. 

Sisältö: Seminaarissa esitellään kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen aihepiirejä ja aineistoja 

sekä laitoksella toimivia kansalaisyhteiskunnan tutkimushankkeita, joiden yhteydessä 

http://opinto-opas.jyu.fi/ytk/2011/opas/html/kans.jyu.fi
http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kans/opiskelu/tenttiesseeluentopvk
https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/fil/fil-opiskelu/lukupiiriohje
https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kans/opiskelu


opiskelija voi tehdä opinnäytteensä. Perehdytään tutkielman tekemisen prosessiin ja 

käsitellään siinä esiintyviä yleisiä pulmia. Seminaari järjestetään ensimmäisen lukuvuoden 

syksyllä. 

Suoritustavat: Osallistuminen seminaariin, jossa esitetään tutkimussuunnitelma. 

 

KANS002 Maisteriseminaari II (5 op) 

Osaamistavoitteet: Pro gradu -tutkielman edistäminen. Ideaalitapauksessa opiskelija saa 

valmiiksi pro gradu -tutkielmansa seminaarien (KANS002 ja KANS003) aikana. 

Sisältö: Seminaarin tavoitteena on edistää pro gradu -tutkielman laatimista. Yhteensä vuoden 

mittaisessa (KANS002 ja KANS003) seminaarityöskentelyssä opiskelija raportoi kirjallisesti 

tutkimuksestaan ja sen edistymisestä. Seminaari-istunnoissa keskustellaan tutkimuksen 

kysymyksistä, arvioidaan tekijän ratkaisuja ja edistetään työtä ehdotusten ja kritiikin avulla. 

Seminaarityöskentelyssä harjoitellaan kriittistä tieteellistä keskustelua. Opiskelija sopii 

pääaineensa edustajan kanssa seminaarikäytännöstä. Seminaari järjestetään ensimmäisen 

lukuvuoden keväällä. 

Suoritustavat: Osallistuminen seminaarityöskentelyyn. Seminaarissa esitetään versio pro 

gradu -tutkielman yhdestä luvusta. 

 

KANS003 Maisteriseminaari III (5 op) 

Osaamistavoitteet: Pro gradu -tutkielman edistäminen. Ideaalitapauksessa opiskelija saa 

valmiiksi pro gradu -tutkielmansa seminaarien (KANS002 ja KANS003) aikana. 

Sisältö: Seminaarin tavoitteena on edistää pro gradu -tutkielman laatimista. Yhteensä vuoden 

mittaisessa (KANS002 ja KANS003) seminaarityöskentelyssä opiskelija raportoi kirjallisesti 

tutkimuksestaan ja sen edistymisestä. Seminaari-istunnoissa keskustellaan tutkimuksen 

kysymyksistä, arvioidaan tekijän ratkaisuja ja edistetään työtä ehdotusten ja kritiikin avulla. 

Seminaarityöskentelyssä harjoitellaan kriittistä tieteellistä keskustelua. Opiskelijan on 

sovittava pääaineensa edustajan kanssa seminaarikäytännöstä. Seminaari järjestetään toisen 

lukuvuoden syksyllä. 

Suoritustavat: Osallistuminen seminaarityöskentelyyn. Lukukauden mittainen seminaari, 

jonka aikana pyritään kirjoittamaan tutkielma mahdollisimman valmiiksi.   

KANS090 Pro gradu -tutkielma (40 op) 

Sisältö: Opinnäytetutkielma, joka osoittaa tekijän kykenevän itsenäiseen tutkimukseen ja 

tieteelliseen ilmaisuun. 

Suoritustavat: Itsenäinen tutkimustyöskentely. Tarkemmat ohjeet pro gradu -tutkielman 

teosta laitoksen verkkosivuilta. 
 

KANS091 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri (0 op) 

Osaamistavoitteet: Opiskelija osoittaa perehtyneensä tutkielmansa aihepiiriin ja 

hallitsevansa koulusivistyskielensä. Opiskelija osaa ilmaista itseään tieteellisen kirjoittamisen 

keinoin ja kirjoittaa jäsennellysti rajatusta aiheesta ja näkökulmasta. 

Suoritustavat: Tentti, tarkista suoritusta koskevat ohjeet tiedekunnan verkkosivuilta. 

 



KANS018 Kansalaisyhteiskunnan käsite ja teoriat (5 op) 

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee kansalaisyhteiskunnan  käsitehistorian päävaiheet ja 

klassikot sekä kansalaisyhteiskunnan kehityksen keskeiset teoriat. Hänellä on jäsentynyt 

näkemys kansalaisyhteiskunnan merkityksestä yhteiskunnassa ja käsitteen nykyisistä 

käyttötavoista.   

Sisältö: Jakso perehdyttää kansalaisyhteiskunnan käsitteen ja teorioiden kokonaisuuteen sekä 

niiden kehityksen päälinjoihin. 

Suoritustavat:  
1) Luennot: Kansalaisyhteiskunnan käsite  

Luentojen yhteydessä suoritetaan seuraava teos esseenä, kirjallisuuskuulustelussa tai 

lukupiirissä: Ehrenberg: Civil Society. The Critical History of an Idea. New York University 

Press, 1999. 

2) Luennot: Kansalaisyhteiskunnan teoriat 

Ellei luentoja järjestetä, suoritetaan toinen seuraavista teoksista esseenä, 

kirjallisuuskuulustelussa tai lukupiirissä:   

Fligstein & McAdam: A Theory of Fields. Oxford University Press, 2012. 

Hirst: From Statism to pluralism. Democracy, Civil Society And Global Politics. UCL Press, 

1997. 

 

KANS019 Kansalaisyhteiskunnan aikalaisanalyysit (5 op) 
  

Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelijat osaavat eritellä kansalaisyhteiskunnan 

viimeaikaisia muutoksia. 

Sisältö: Opiskelijat tutustuvat kansalaisyhteiskunnan ja kansalaistoiminnan ajankohtaiseen 

tieteelliseen keskusteluun.  

Suoritustavat: Opintojakso suoritetaan lukupiirissä seuraavasta kirjallisuusluettelosta. (Ks. 

ohjeet: https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kans/opiskelu)  

1) West: Social Movements in Global Politics. Polity, 2013.  

2) Eliasoph: The Politics of Volunteering. Polity Press, 2013 (jos ei suoritettu aiemmin). 

3) Bennett & Segerberg: The Logic of Connective Action. Digital Media and the 

Personalization of Contentious Politics. Cambridge University Press, 2013 (jos ei suoritettu 

aiemmin). 

4) Kuusela & Ylönen: Konsulttidemokratia. Miten valtiosta tehdään tyhmä ja tehoton. 

Gaudeamus 2013 JA  

Rosanvallon: Demokraattinen oikeutus. Puolueettomuus, refleksiivisyys, läheisyys. 

Vastapaino, 2013 (jos ei suoritettu aiemmin). 

5) Papadopoulos: Democracy in Crisis? Politics, Governance and Policy. Palgrave 

Macmillan, 2013. 

6) Billis (toim.): Hybrid Organizations and the Third Sector. Challenges for Practice, Theory 

and Policy. Palgrave, 2010 (jos ei suoritettu aiemmin). 

7) Tarrow: Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics. Cambridge 

University Press, 2011 . 

8) Ilmonen ja Siisiäinen (toim.): Uudet ja vanhat liikkeet. Vastapaino, 1998 JA 

 Saukkonen: Kolmas sektori – vanha ja uusi. Kansalaisyhteiskunta 1/2013.  
 

  

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kans/opiskelu


KANS020 Kansalaistoiminta (5 op) 

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee kansalaistoiminnan erilaiset muodot 

mikronäkökulmasta. Hänellä on perusteltu kuva siitä, millaisia aktiviteetteja 

kansalaistoiminnan piiriin voidaan lukea ja millä eri tavoilla kansalaiset voivat vaikuttaa.  

Sisältö: Opintojaksossa korostetaan toiminnallista näkökulmaa kansalaisyhteiskuntaan. 

Suoritustavat: 1) Kaikille pakollinen luento: Kansalaistoiminnan käsite  

2) Verkkokurssi: Kansalaisvaikuttaminen 

 

KANS017 Suomalainen kansalaisyhteiskunta (5 op) 

Osaamistavoitteet: Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee suomalaisen 

kansalaisyhteiskunnan kehityksen ja nykyiset erityispiirteet. Hänellä on jäsentynyt kuva sen 

rakenteista ja erityislaadusta sekä suhteesta yhteiskunnan kokonaisuuteen kansainvälisessä 

vertailussa. 

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään suomalaisen kansalaisyhteiskunnan yleisiin ja erityisiin 

piirteisiin vertailevasta näkökulmasta sekä sitä koskevaan empiiriseen tutkimukseen. 

Suoritustavat: Johdantoluennot suomalaisen kansalaisyhteiskunnan kehityksestä sekä 

tutkijoiden vierailuluentoja. Lisäksi suoritetaan kirjallisuusluettelossa mainitut teokset 

esseenä, kirjallisuuskuulustelussa tai lukupiirissä. 

Kirjallisuus: Suoritetaan vaihtoehto 1, 2 tai 3:  

1) Alapuro & Stenius (toim.): Nordic Associations in a European Perspective. Nomos, 2010.  

2) Suomalaiset osallistujina. Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja 

tutkimukseen. Oikeusministeriö, 2009 (saatavana sähköisessä muodossa) JA  

Niemelä & Möttönen: Kunta ja kolmas sektori. Yhteistyön uudet muodot. PS-kustannus, 

2005. 

3) Trägårdh (toim): State and Civil Society in Northern Europe. The Swedish Model 

Reconsidered. Berghahn Books, 2007 JA  

Suomalaiset osallistujina. Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja 

tutkimukseen. Oikeusministeriö 2009 (saatavana sähköisessä muodossa) 

 

KANS126 Kansalaisyhteiskunnan organisoituminen (5 op) 

Osaamistavoitteet: Opiskelijalle muodostuu monipuolinen käsitys kollektiivisen toiminnan 

erilaisista tavoista ja niiden organisoitumisen muodoista sekä niitä koskevasta 

teorianmuodostuksesta. Jakso antaa valmiudet eritellä kansalaistoiminnan rakentumista 

paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.  

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään erilaisiin kansalaistoiminnan organisoitumisen 

muotoihin.  

Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu, lukupiiri tai essee, johon suoritetaan kolme teosta 

kirjallisuusluettelosta. 

Kirjallisuus:   
Liikkeet 

1) Della Porta & Diani: Social Movements. An Introduction. Blackwell, 1999. 

2) Keck & Sikkink: Activists beyond Borders. Advocacy Networks in International 

Relations. Cornell University Press, 1998. 

3) Chabanet & Faniel (eds.): The Mobilization of the Unemployed in Europe. From 

Acquiescence to Protest? Palgrave, 2010 (jos ei suoritettu aiemmin). 



 

Yhdistykset 

1) Eliasoph: The Politics of Volunteering. Polity Press, 2013 (jos ei suoritettu aiemmin). 

2) Van Til: Growing Civil Society. From Nonprofit Sector to Third Space. Indiana University 

Press, 2000. 

3) Billis (toim.): Hybrid Organizations and the Third Sector. Challenges for Practice, Theory 

and Policy. Palgrave, 2010 (jos ei suoritettu aiemmin). 

 

Verkostot 

1) Ylä-Anttila: Politiikan paluu. Globalisaatioliike ja julkisuus. Vastapaino 2010. 

2) Wuthnow: Loose Connections. Joining Together in America's Fragmented Communities. 

Harvard University Press, 1998. 

3) Latour: The Pasteurization of France. Harvard University Press, 1993. 

 

Internet  

1) Bennett & Segerberg: The Logic of Connective Action. Digital Media and the 

Personalization of Contentious Politics. Cambridge University Press, 2013 (jos ei suoritettu 

aiemmin). 

2) Paolo Gerbaudo: Tweets and the streets. Social media and Contemporary Activism. Pluto 

Press, 2012. 

3) Hands: @ is for Activism. Pluto 2011. 

 

KANS127 Näkökulmia kansalaisyhteiskuntaan (5 op) 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee valitsemansa näkökulman 

kansalaisyhteiskunnan kokonaisuuteen ja sitä käsitteleviin teorioihin. Opiskelija kykenee 

itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn ja tiedonhankintaan tietyllä tutkimuksen osa-alueella. 

Sisältö:  Jaksolla opiskelijat syventävät jonkin kansalaisyhteiskunnan temaattiseen osa-

alueen tietämystään  

Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu, lukupiiri tai essee, johon suoritetaan kolme teosta 

kirjallisuuslistasta. 

Kirjallisuus:   
Kansalaisyhteiskunta ja demokratia  

1) Rosanvallon: Vastademokratia. Politiikka epäluulon aikakaudella. Vastapaino, 2008. 

2) Hay: Why we hate politics? Polity, 2007. 

3) Wolff: Functional Representation and Democracy in the EU. Routledge, 2013. 

 

Luottamus ja sosiaalinen pääoma  

1) Ruuskanen: Sosiaalinen pääoma - käsitteet, suuntaukset ja mekanismit. VATT, 2007 JA 

Siisiäinen: Yksi käsite, kaksi lähestymistapaa: Putnamin ja Bourdieun sosiaalinen pääoma. 

Sosiologia Vol. 40, (2003) No 3, 204-218. 

2) Fine: Social Capital versus Social Theory: Political Economy and Social Science at the 

Turn of the Millennium. Routledge, 2001 (myös E-kirjana). 

3) Seligman: The Problem of Trust. Princeton University Press, 1997. 

 

Eriarvoisuus ja kansalaisyhteiskunta  

1) Lempiäinen ja Silvasti (toim.): Eriarvoisuus, 2014. 

2) Siim & Squires: Contesting Citizenship. Routledge, 2008 



3) Chabanet & Faniel (eds.): The Mobilization of the Unemployed in Europe. From 

Acquiescence to Protest? Palgrave, 2010 (jos ei suoritettu aiemmin) 

 

Identiteettipolitiikka ja kansalaisyhteiskunta 

1) Husu: Social Movements and Bourdieu. Class, Embodiment and the Politics of Identity. 

Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 2013. 

2) Isin & Nielsen (eds.): Acts of Citizenship. Zed Books 2008 (jos ei suoritettu aiemmin) 

3) Lawler: Identity. Sociological Perspectives. Polity, 2014. 

4) Jenkins: Being Danish. Paradoxes of Identity in Everyday Life. University of Chicago 

Press, 2013 

 
Paikallinen kansalaisyhteiskunta 

1) Luhtakallio: Practicing Democracy. Local Activism and Politics in France and Finland. 

Palgrave, 2013. 

2) Kumpulainen: Kylätoiminta ja aktiivisen kylän tuottaminen. Jyväskylä studies in 

education, psychology and social research, 2012. 

3) Alanen & Siisiäinen (Eds.): Fields and capitals. Constructing local life. Finnish Institute 

for Educational Research, Jyväskylä University Press, 2011. 

4) Kopomaa, Peltonen & Litmanen (toim.): Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta. 

Gaudeamus Helsinki University Press 2008 

 

Hallintavalta ja kansalaisuus 

1) Cruikshank: The Will to Empower. Democratic Citizens and Other Subjects. Cornell UP 

1999  

2) Dean: Governing Societies. Political Perspectives on Domestic and International Rule. 

Open UP 2007 

3) Nousiainen: Hallinta, osallistuminen ja toimijuus – tulkintoja suomalaisen LEADER-

toiminnan poliittisuuksista, Julkaisuja/Helsingin yliopisto. Ruralia-instituutt,i 2011. 

4) Kaisto & Pyykkönen (toim.): Hallintavalta. Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä. 

Gaudeamus, 2010. 

 

KANS132 Liikunnan kansalaistoiminta (5 op) 

 

Osaamistavoitteet:  Opiskelija hallitsee liikunnan ja urheilun toimintakentän keskeiset 

muutokset sekä toimijakentän eriytymisen. 

Sisältö:  
Opintojaksolla perehdytään liikunnan kansalaistoiminnan historiallisiin vaiheisiin, 

järjestötyön erityiskysymyksiin ja tutkimuksellisiin lähtökohtiin seuraavasti:  

1. Liikunnan kansalaistoiminnan suuri linja.  

2. Suomalainen urheilu- ja liikuntaseura liikuntakulttuurin kokonaisuudessa.  

3. Eriytyneen liikuntakulttuurin muuttuneet käytännöt. 

4. Liikunnan kansalaistoiminnan yhteiskuntatieteellinen tutkimus. 

5. Urheilun etiikka ja moraali kansalaistoiminnan näkökulmasta 

Suoritustavat: Essee tai kirjallisuuskuulustelu 

Kirjallisuus: Jos opintojakso suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna, tentitään seuraavat teokset:  

1) Itkonen: Liikunnan kansalaistoiminta. Muutokset, merkitykset ja reunaehdot. 

Liikuntatieteellinen seura, 2000. 

2) Ilmanen (toim.): Pelit ja kentät. Kirjoituksia liikunnasta ja urheilusta. 

Tutkimuksia/Jyväskylän yliopisto. Liikunnan sosiaalitieteiden laitos, 2004. 



 

KANS135 Kansalaiskasvatus (5 op) 

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee kansalaiskasvatuksen teoreettiset perusteet ja 

ajankohtaiset tutkimukset 

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan kansalaiskasvatuksen kansainvälisiin ja suomalaisiin 

teoreettisiin perusteisiin ja ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opiskelija käy läpi eräitä tämän 

alueen teoreettisia lähtökohtia ja suomalaisista nuorista tehtyjä tutkimuksia. 

Suoritustavat: Lukupiiri, kurssi, essee tai kirjallisuuskuulustelu, johon suoritetaan kolme 

teosta seuraavista siten, että kustakin ryhmästä A, B ja C valitaan yksi teos. 

Kirjallisuus: A. Kansalaiskasvatuksen klassikot  

1) Dewey: Demokratia ja kasvatus  

2) Freire: Sorrettujen pedagogiikka 

B. Suomalainen koulutusjärjestelmä ja kansalaisuutta koskevat tiedot  

1) Berg: Nuorten näkemyksiä Suomen yhteiskunnallisesta kehityksestä (saatavana 

sähköisessä muodossa) JA Suoninen ym.: Nuorten yhteiskunnalliset tiedot, osallistuminen ja 

asenteet  

2) Schulz ym.: Initial Findings from the IEA International Civic and Citizenship study 

(saatavana sähköisessä muodossa)  

3) Suutarinen (toim.): Aktiiviseksi kansalaiseksi. Kansalaisvaikuttamisen haaste  

C. Kansalaiskasvatus globaalissa kontekstissa  

1) Arthur & Davies & Hahn (toim.): Education for citizenship and democracy (tentittävät 

artikkelit sovitaan tentaattorin kanssa)  

2) McDonough & Feinberg (toim.): Citizenship and Education in Liberal-Democratic 

Societies. Teaching for Cosmopolitan Values and Collective Identities (tentittävät artikkelit 

sovitaan tentaattorin kanssa) 

 

KANS136 Oma-apu (5 op) 

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää oma-aputoiminnan kansalaistoiminnan muotona ja 

sen historiallisen ja institutionaalisen merkityksen.  

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään erilaisiin omanavun ja vertaisryhmien muotoihin.  

Suoritustavat: Lukupiiri, kurssi, essee tai kirjallisuuskuulustelu, johon suoritetaan kolme 

teosta kirjallisuusluettelosta. 

Kirjallisuus: 
1) Adams: Social Work and Empowerment. Palgrave McMillan 1996/2003 

2) Nylund: Varieties of Mutual Support and Voluntary Action. A Study of Finnish Self-Help 

groups and Voluntary Action. HY 2000 

3) Pessi & Saari (toim.): Hyvien ihmisten maa. Auttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa. 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2011. 

4) Laurinkari (toim.): Yhteisötalous. Johdatus perusteisiin. Gaudeamus Helsinki University 

Press, 2007. 

5) Archibald: The Evolution of Self-Help. How a Health Movement Became an Institution. 

Palgrave McMillan, 2007. 

6) Pättiniemi & Kostilainen (toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimiseen. 

FinSern, 2013. 

 



KANS137 Globalization: Perspectives from development, culture and civil society (5op)  

Learning outcomes: Students learn the basic processes and concepts related to globalization 

and are able to analyze the elements constituting it in the contexts of development, culture 

and civil society.  

Content: This course familiarizes students with the current research, theories and concepts of 

globalization. The course presents theoretical perspectives and empirical case studies of both 

global and local civil society action in regard to globalization.  

Completion mode: The course includes lectures, workshops and an essay/eExam on Held & 

McGrew (eds): Globalization theory: approaches and controversies. Polity Press 2007.  

In case lectures and workshops will not be arranged, completion mode: exam/essay/reading 

circle on the following additional books: 

1) Keck & Sikkink: Activists beyond Borders. Advocacy Networks in International 

Relations. Cornell University Press 1998 (if not completed in earlier studies) 

2) Kaldor: Global civil society. An answer to war. Polity Press, 2003. 

Note: This is a joint course with the Master’s Programme for Cultural Policy 

and International Master’s Programme in Development and International Cooperation 

 

KANS144 Vapaaehtoistoiminta (5 op) 

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee vapaaehtoistoimintaa käsittelevää tutkimuskirjallisuutta 

ja osaa arvioida vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia ja rajoituksia käytännön 

järjestötoiminnassa sekä institutionaalisissa rakenteissa  
Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija vapaaehtoistoiminnan teoriaan ja 

yhteiskunnallisiin kytkentöihin ja käytäntöihin. Tarkoituksena on jalkauttaa opiskelijat 

kansalaistoiminnan pariin ja tehdä oppimisesta yhteistoiminnallisempaa. Tavoitteena on oma-

aloitteisuuden ja auttamishalun sytyttäminen, vapaaehtoistoiminnan eetoksen mukaisesti.  

Suoritustavat: Opintojakson sisältö ja aikataulut voivat vaihdella vuosittain. Opintojakso 

koostuu seminaarityöskentelystä ja 20 tunnin käytännön harjoittelusta kansalaisjärjestössä tai 

kansalaistoiminnan parissa, joiden pohjalta kirjoitetaan oppimispäiväkirja. Käytännön 

toiminta voi olla auttamis- ohjaus- tai tukityötä, toiminnan organisointia, kurssin 

suunnittelua, koulutuksen toteuttamista jne.   
 

KANS146 Yhdistystoiminnan käytännöt (5 op)  

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet yhdistysten 

tehtävissä toimimiseen ja yhdistysten toimintakulttuurin kehittämiseen. Opiskelija tuntee 

yhdistystoiminnan keskeiset käytännöt, yhdistysten perustamisen ja niiden päätöksenteon.   

Sisältö: Opintojaksossa perehdytään yhdistystoiminnan käytäntöihin ja niissä tarvittaviin 

keskeisiin tietosisältöihin. 

Suoritustavat: Jakso suoritetaan lukupiirissä. Siinä hahmotetaan ryhmätyönä oman 

yhdistyksen perustamista ja toimintaa.  Lukupiirin loppuraportissa on hyödynnettävä 

oheislukemistoa, jonka saa kurssin vastuuhenkilöltä.  



 

YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu (10 op) 

 

(Tähän kohtaan tarkennus myöhemmin) 

 


