
Kansalaisyhteiskunnan monitieteinen opintokokonaisuus (25 op)  

Opintokokonaisuus antaa perustiedot kansalaisyhteiskunnasta ja sen organisaatioista, 

kansalaistoiminnan ja osallistumisen käytännöistä sekä järjestösektorin rooleista. Keskiössä 

on kolmas sektori, jota on haettu ratkaisijaksi niin hyvinvointipalvelujen kehittämiseen, 

uusimuotoisiin yrittäjyys- ja työllisyysmalleihin kuin kansalaisyhteiskunnan ja demokratian 

toimivuuteenkin. Teemoihin pureudutaan opintojen aikana sekä teoreettisesti että 

käytännöllisesti.  

 

PERUSOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT 

Opiskelija valitsee viisi opintojaksoa, joista kukin on laajuudeltaan 5 op. Opiskelijan pitää 

valita ainakin yksi seuraavista opintojaksoista: Johdatus kansalaisyhteiskuntaan, 

Suomalaisen kansalaisyhteiskunnan kehittyminen ja Poliittiset liikkeet ja instituutiot. 

Johdanto kansalaisyhteiskunnan peruskäsitteistöön ja lähtökohtiin 

 KMOP011 Johdatus kansalaisyhteiskuntaan 5 op 

 KMOP015 Suomalaisen kansalaisyhteiskunnan kehittyminen 5 op 

 KMOP020 Poliittiset liikkeet ja instituutiot 5 op 

 KMOP051 Kehittyvä kansalaisuus 5 op 

 KMOP050 Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät elämänkaaren eri vaiheissa 5 op 

 

Näkökulmia työelämäkäytäntöihin 

 KMOP030 Muuttuvat työmarkkinat ja työttömyys 5 op 

 KMOP040 Yhdistyksen taloushallinto 5 op 

 KMOP060 Kehittämisprojektien suunnittelu ja johtaminen 5 op 

 KMOP090 Muut korvaavat opinnot 5 op 

 

KMOP011 Johdatus kansalaisyhteiskuntaan, 5 op 

Sisältö: Opintojakso antaa tietopohjan kansalaisyhteiskunnan kehityksestä ja erilaisista 
organisoitumismuodoista. Kansalaisyhteiskunnan historiaan perehtymällä opiskelija oppii 
ymmärtämään aiheeseen liittyviä käsitteitä ja näkemään syitä, jotka vaikuttavat 
kansalaisyhteiskunnan tulkintojen muutokseen. 



Osaamistavoitteet: Opiskelija hahmottaa kansalaisyhteiskunnan historiallisen kehityksen 
päävaiheet. Opiskelija ymmärtää kuinka kansalaisyhteiskunnan teorian klassikot ja 
yhteiskunnan kehitysvaiheet ovat vaikuttaneet käsitteen muotoutumiseen. Hänellä on 
jäsentynyt näkemys käsitteen nykymerkityksistä. Hän tuntee kansalaisyhteiskunnan 
organisoitumismuodot. 

Suoritustavat: Tentti tai oppimistehtävät. 

Kirjallisuus: Suoritetaan seuraava teos: 

 Ehrenberg, J. 1999: Civil Society. The Critical History of an Idea. New York University 
Press 

JA  

yksi teos seuraavista: 

 Ahvenisto, I. & Mäki, K. 2006: Kansalaisvaikuttaminen ajassa. 

 Lahtinen, M. 2006: Snellmanin Suomi. 

 Davies, T. 2014: NGOs: A New History of Transnational Civil Society 

JA  

toinen teos seuraavista: 

 Kansalaisuuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20030359 
 Koivurova, T. ja Pirjatanniemi, E. (toim.) 2013: Ihmisoikeuksien käsikirja 

 

KMOP015 Suomalaisen kansalaisyhteiskunnan kehittyminen, 5 op 

Sisältö: Opintojaksossa perehdytään suomalaisen kansalaisyhteiskunnan kehitykseen. 
Kansalaisyhteiskuntamme erityislaatua tarkastellaan vertailemalla sen keskeisiä 
ominaispiirteitä kansalaisyhteiskuntiin muualla. Opiskelija saa perusteita ymmärtää 
pohjoismaisten ja eurooppalaisten olosuhteiden vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
hahmottaa ominaispiirteiden muokkautumisten syitä. 

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee suomalaisen kansalaisyhteiskunnan kehityksen ja sen 
nykyiset kehitystendenssit. Hänellä on jäsentynyt kuva kansalaisyhteiskuntamme 
nykyisyydestä ja erityislaadusta kansainvälisessä verrannossa. 

Suoritustavat: Tentti tai oppimistehtävä 

Kirjallisuus:  Suoritetaan seuraava teos: 

 Alapuro, R. & Stenius H. 2010: Nordic Associations in a European Perspective 2009:5  

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20030359


JA    

kaksi seuraavista: 

 Suomalaiset osallistujina. Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja 
tutkimukseen. Oikeusministeriö. 2009:5. 
http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/1247667713779 

 Seppo, M. 2013: Kansalaisyhteiskunta nyt. Selvitys suomalaisen 
kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksistä, tilasta ja asemasta. 
http://www.kepa.fi/tiedostot/julkaisut/kansalaisyhteiskunta-nyt-final.pdf 

 Melasuo, T., Pesu, M. & Tomperi, O. (toim.) 2011: IMPIVAARASTA PYRAMIDEILLE 
Kulttuurienvälinen vuoropuhelu ja suomalainen kansalaisyhteiskunta.  
http://www.uta.fi/yky/tutkimus/tapri/julkaisut/Impivaarastapyramideille.pdf 

 Pihlaja, R. ja Sandberg, S. 2012: Alueellista demokratiaa? Lähidemokratian 
toimintamallit Suomen kunnissa. 
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/2012091
7Alueel/Alueellista_demokratiaa.pdf 

 

KMOP020 Poliittiset liikkeet ja instituutiot, 5 op 

Sisältö: Kurssilla painotetaan sitä, että poliittinen toiminta ei ole vain puolueiden, 
eduskunnan, hallituksen, kunnanvaltuustojen jne. toimintaan osallistuvien henkilöiden 
omaisuutta. Poliittinen toiminta ei ole vain politiikan ammattilaisten yksinoikeus vaan 
periaatteessa kaikki kansalaiset voivat toimia poliittisesti. Opintojakso selvittää myös, kuinka 
poliittinen vaikuttaminen perinteisten puolueiden kautta on vain yksi mahdollisuus 
aktiivisessa kansalaisyhteiskunnassa. 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että kurssin käytyään opiskelijalla on käsitys siitä, missä 
kaikkialla politiikka voi ilmetä ja millä eri tavoilla kansalaiset yksilöinä ja kollektiiveina voivat 
toimia poliittisesti. Opiskelija ymmärtää millaisia aktiviteetteja kansalaistoimintaan voi 
kuulua. 

Suoritustavat: Tentti tai oppimistehtävä 

Kirjallisuus:  

 Michelsson, R. 2007: Suomen puolueet. Historia, muutos ja nykypäivä. 

JA 

 kaksi seuraavista teoksista: 

 Konttinen, E. & Peltokoski, J. 2004: Ympäristöprotestin neljäs aalto. 
 Ylä-Anttila T. 2010: Politiikan paluu. Globalisaatioliikke ja julkisuus. 
 Johansson, F. (toim.) 2013: Hyvän tekeminen ja valta. 

http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/200905suomalaisetosallistujina.katsaussuomalaisenkansalaisvaikuttamisentilaanjatutkimukseen.html
http://www.kepa.fi/tiedostot/julkaisut/kansalaisyhteiskunta-nyt-final.pdf
http://www.uta.fi/yky/tutkimus/tapri/julkaisut/Impivaarastapyramideille.pdf
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20120917Alueel/Alueellista_demokratiaa.pdf
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20120917Alueel/Alueellista_demokratiaa.pdf


 Heiskala, R. & Luhtakallio, E. (toim.) 2006: Uusi jako. Miten Suomesta tuli 
kilpailuyhteiskunta? 

 Della Porta, D. & Diani, M. 2006: Social Movements. An Introduction. 
 Saukkonen, P.: Suomen poliittinen järjestelmä–verkkokirja 2008 

(http://blogs.helsinki.fi/vol-spj/) 

 

KMOP051 Kehittyvä kansalaisuus, 5 op 

Sisältö: Kansalaisuuden kansallisvaltiokeskeisyys on heikentynyt samaan aikaan kun globaali 
näkökulma (maailmankansalaisuus) on vahvistunut. Opintojakso esittelee perinteisen 
kansalaisuuden muutosta ja pohtii, voisiko globalisaatiota tarkastella myös ihmisen mielen 
avaruutena. 

Osaamistavoitteet: Jakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija kansalaisuuden käsitteen 
teoreettisiin suuntauksiin ja käsitteen muutoksiin nykypäivänä esimerkiksi työelämän 
näkökulmasta. 

Suoritustavat: Tentti tai oppimistehtävä 

Kirjallisuus: Kolme teosta seuraavista:  

 Delanty, G., Wodak, R., and Jones, P. 2008: Migration, Belonging and Exclusion in 
Europe. 

 Forsander, A. & Raunio, M. & Salmenhaara, P. & Helander, M. 2004: Sykettä ja 
suvaitsevaisuutta. Globaalitalouden ammattilaiset ja kansalliset rajat. 
http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/cf0d38004a177825af84ef3d8d1d4668/sykeTAI
TTO.pdf?MOD=AJPERES (pdf-tiedosto, 1 Mt) 

 Löytty, O. 2011: Kulttuurin sekakäyttäjät. 

 Kaisto, J. & Pyykkönen, M. (toim.) 2010: Hallintavalta - Sosiaalisen, politiikan ja 
talouden kysymyksiä. 

 Keskinen, S., Rastas, A. ja Tuori, S. (toim.) 2009: En ole rasisti, mutta... 
Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä. 
http://www.vastapaino.fi/vp/ekirjat/en_ole_rasisti.pdf 
 

 Pirkkalainen, P. 2013: Transnational Responsibilities and Multi-sited Strategies. 

Voluntary Associations of Somali Diaspora in Finland. Jyväskylä Studies in Education, 

Psychology and Social Research, 489: Jyväskylä. 

 

KMOP050 Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät elämänkaaren eri vaiheissa, 5 op 

Sisältö: Opintojakso auttaa tunnistamaan riskikehitykseen johtavia polkuja sekä 
hahmottamaan yksilöllisiä voimavaratekijöitä ja tukitoimia syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 

https://email.jyu.fi/OWA/redir.aspx?C=9sHWufYuzUWHGVNEHdBZrMyfBrf66tAIt_4PgDrNy0Mky3vqBth1VECk4v9MNy5Gt8_UvCDR16U.&URL=http%3a%2f%2fblogs.helsinki.fi%2fvol-spj%2f
http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/cf0d38004a177825af84ef3d8d1d4668/sykeTAITTO.pdf?MOD=AJPERES
http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/cf0d38004a177825af84ef3d8d1d4668/sykeTAITTO.pdf?MOD=AJPERES
http://www.vastapaino.fi/vp/ekirjat/en_ole_rasisti.pdf


Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä keskeiset käsitteet 
liittyen yksilön kehitykseen ja kehityksen riskitekijöihin. Opiskelija osaa selittää, miten 
erilaiset suojaavat tekijät ja riskitekijät voivat vaikuttaa yksilön kehitykseen ja hyvinvointiin 
eri elämänvaiheissa. Lisäksi opiskelija saa tietoa niistä keinoista ja tukitoimista, miten yksilön 
riskikehitystä ja syrjäytymistä voidaan ennaltaehkäistä.  

Suoritustavat: Tentti tai oppimistehtävä  

Kirjallisuus:  

 Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja –opetus Suomessa. Tampere: 
Vastapaino. 

JA 

 Nurmi, J. E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 

2006/2007/2008/2010. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOYpro Oy. (sivut 

3–262) 

 

JA 

valitse lisäksi seuraavista yksi teos: 

 Aro, T., Siiskonen, T. & Ahonen, T. 2007. Ymmärsinkö oikein?  Kielelliset vaikeudet 
nuoruusiässä.  Jyväskylä: PS-kustannus. 
 

 Bardy, M. (toim.) 2013. Lastensuojelun ytimissä. Helsinki:  Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104421/URN_ISBN_978-952-
245-853-7.pdf?sequence=1  

 Ikonen, O. & Krogerus, A. (toim.)  2009 tai uudemmat painokset. Ainutkertainen 
oppija. Erilaisuuden ymmärtäminen ja kohtaaminen. Jyväskylä: PS-kustannus.  
 

Lisälähteitä oppimistehtävään: 

 Ehkäisevän lastensuojelun kirjava todellisuus. 2010. Lastensuojelun keskusliitto. 
http://www.lskl.fi/files/395/Ehkaisevan_lastensuojelun_kirjava_todellisuus.pdf  

 Toimiva lastensuojelu. Selvitysryhmän loppuraportti. 2013. Sosiaali- ja 
terveysministeriö. 
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511574&name=DLFE-
26809.pdf. 

 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104421/URN_ISBN_978-952-245-853-7.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104421/URN_ISBN_978-952-245-853-7.pdf?sequence=1
http://www.lskl.fi/files/395/Ehkaisevan_lastensuojelun_kirjava_todellisuus.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511574&name=DLFE-26809.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511574&name=DLFE-26809.pdf


KMOP030 Muuttuvat työmarkkinat ja työttömyys, 5 op 

Sisältö: Opintojakso tutustuttaa työttömyyden tematiikkaan, työttömyyteen perhe- / 
kotitalouskontekstissa ja yleisemmin työpolitiikkaan. Opiskelija ymmärtää työn ja työelämän 
voimakkaan muutoksen suomalaisessa yhteiskunnassa viimeisten vuosikymmenten aikana 

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on pohtia työn, yhteiskunnan ja tulevaisuuden suhteita. 
Keskeistä on havaita, kuinka yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat välillisesti ja 
välittömästi työhön ja sitä kautta myös yksilön hyvinvointiin. Työn ja yksilön välisessä 
suhteessa mahdollisuuksien ja epävarmuustekĳöiden vaihtelu on nykypäivää. Toiset ovat 
ylikuormittuneet liian runsaasta työtaakasta ja samanaikaisesti toiset ovat vailla työtä. Mihin 
suuntaan työ, työmarkkinat ja yhteiskunta ovat muuttumassa? Opintojakson suoritettuaan 
opiskelija osaa kertoa työpolitiikasta, muuttuvista työmarkkinoista ja työttömyydestä ja 
niiden syistä. 

Suoritustavat: Tentti tai oppimistehtävä 

Kirjallisuus: Valitse kolme teosta seuraavista: 

 Julkunen, R. 2008. Uuden työn paradoksit. Keskusteluja 2000-luvun työprosesseista.  

 Kasvio, A. & Tjäder, J. (toim.) 2007. Työ murroksessa. Työelämän muutoksen 
ristiaallokko. 

 Kinnunen, M. & Autto, J. (toim.): 2009. Tänään töissä. 

 Räikkönen, R. 2007. Työn tulevaisuus yhteiskunnallisessa muutoksessa. 

 Siltala, J. 2004. Työelämän huonontumisen lyhyt historia. Muutokset 
hyvinvointivaltion ajasta globaaliin hyperkilpailuun. 

 Vähämäki, J. 2009: Itsen alistus - Työ, tuotanto ja valta tietokykykapitalismissa.  

 Toivanen, M., Väänänen, A. ja Airila, A. (toim.) 2013: Venäläis-, kurdi- ja 
somalialaistaustaisten työ ja terveys Suomessa – samankaltaisuudet ja erot 
kantaväestöön.  
http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Vertailuraportti_nettiin.pdf  JA  
Laurén, K., Tenhunen-Ruotsalainen, L. ja Väisänen, K. (toim.) 2012: Nuoret ja 
työelämä - Kaksi eri maailmaa? http://www.tat.fi/digilehti-
temp/digilehti/nuoret_ja_tyoelama/index.html 
 

 

KMOP040 Yhdistyksen taloushallinto, 5 op 

Sisältö: Yhdistyksen taloushallintoa ja yleistä hallintoa määrittävä keskeinen lainsäädäntö 
samoin kuin yhdistyksen taloushallinnon periaatteet. Yhdistyksen kirjanpidon, 
tuloslaskelman ja taseen sekä yhdistyksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatiminen. Yleishyödyllisen ja ei yleishyödyllisen yhdistyksen verotus. Arvonlisäverotus 
yhdistystoiminnassa. Yhdistyksen veroilmoituksen laatiminen. 

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee sekä yhdistyksen taloushallintoa että yleishallintoa 
koskevat periaatteet ja osaa toimia yhdistyksen hallintoelimissä em. lainsäädännön 
mukaisesti. Opiskelija ymmärtää kirjapidon merkityksen ja hallitsee yhdistyksen kirjanpitoon 

http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Vertailuraportti_nettiin.pdf
http://www.tat.fi/digilehti-temp/digilehti/nuoret_ja_tyoelama/index.html
http://www.tat.fi/digilehti-temp/digilehti/nuoret_ja_tyoelama/index.html


vaikuttavan lainsäädännön. Opiskelija osaa myös johtaa ja lukea yhdistyksen tilinpäätöstä. 
Opiskelija tuntee yhdistyksiä koskevan verotuslainsäädännön eri osayhdistyksen verotuksen 
eri osa-alueet ja osaa laatia yhdistyksen veroilmoituksen. 

Suoritustavat: Tentti tai oppimistehtävä 

Kirjallisuus:  

 KHT-Yhdistys. 2010. Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli, 9. painos. 

JA 

 Perälä, S. ja Perälä, J. 2006 tai uudempi painos. Yhdistyksen ja säätiön talous, 
kirjanpito ja verotus.  

 

Tukimateriaali  

 Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille. http://www.vero.fi/fi-

FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Kokonaan_ja_osittain_verovapaat_yhtei

sot/Verotusohje_yleishyodyllisille_yhdistyks(2810062)29 

 

KMOP060 Kehittämisprojektien suunnittelu ja johtaminen, 5 op 

Sisältö: Opintojaksossa perehdytään projektin suunnittelun ja johtamisen kysymyksiin. 
Suunnitteluun liittyen käsitellään projektisuunnitelman sisältöä, käyttötarkoituksia ja laadun 
varmistamista, projektin suunnittelumenetelmiä ja työkaluja, suunnitteluprosessin 
johtamista ja tiimityömenetelmiä. Projektin johtamisen yhteydessä käsiteltäviä teemoja 
ovat: management prosessit ja leadership, projektin elinkaaren eri vaiheiden integrointi, 
projektin laajuuden hallinta, aikataulun-, resurssien-, kustannusten- ja laadun johtaminen, 
riskien ja asiakirjojen hallinta, projektin johtamisen työkaluja ja dokumentteja. 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä 
projektisuunnittelun keskeiset käsitteet ja soveltaa erilaisia projektisuunnittelumenetelmiä 
ja -työkaluja kehittämisprojektien suunnittelussa ja hallinnassa sekä laatia 
projektisuunnitelman valitsemalleen projektille. Opiskelija tunnistaa myös projektien 
suunnittelun ja ohjausprosessien johtamisen tärkeyden. 

Suoritustavat: tentti tai oppimistehtävä 

Kirjallisuus:  

 Lööw, M. 2002. Onnistunut projekti - projektijohtamisen ja suunnittelun käsikirja 



TAI  

 Kettunen, S. 2009. Onnistu projektissa. 

 Silfverberg, P. 1996. Ideasta projektiksi: projektisuunnittelun käsikirja. Helsinki: Edita. 

 
 

KMOP090 Muut korvaavat opinnot, 5 op 

Sisältö: Mikäli opiskelijalla on opintokokonaisuuteen soveltuvia aiempia opintoja, niitä on 
mahdollista hyväksilukea myös Kansalaisyhteiskunnan monitieteiseen 
opintokokonaisuuteen. Korvaavuudet käsitellään tapauskohtaisesti. 

 


