
 

Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot 

Osaamistavoitteet 

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata yhteiskuntapoliittisia 

ajatteluperinteitä ja nykyisiä suuntauksia. Opiskelija kykenee arvioimaan eri 

perinteiden ja suuntausten välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Opiskelija hallitsee 

sosiaalitieteiden keskeiset metodit. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa 

pienimuotoisen tutkielman, jossa hän soveltaa sosiaalitieteiden metodeja, 

yhdistää yhteiskuntapoliittista teoriaa ja menetelmiä sekä tekee tuloksia 

koskevia johtopäätöksiä. 

 
 Edeltävät opinnot pääaineopiskelijoilla, jokin seuraavista: 

  
- Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP130 
Yhteiskuntapolitiikan johdanto 5op  

- Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP130 
Yhteiskuntapolitiikan johdanto 5op  

- Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op  

 
 

 
Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot pääaineena 50-55 op 

Kaikille yhteiset opinnot 35 op 

YKPA130 Yhteiskuntapolitiikan teoriakeskustelut ja talouspolitiikka 5 

YKPA165 Hallinto ja hallinnan muodot 5 

YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät 5 

YKPA230 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset 5 

YKPA240 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset 5 

YKPA705 Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari 10 

YKPA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti 0 

Valinnaiset opinnot:  
Valitaan joko A: Kestävä kehitys ja globaali sosiaalipolitiikka 
tai B: Työ- ja sosiaalipolitiikka 
 10 op 

A: Kestävä kehitys ja globaali sosiaalipolitiikka   

YKPA361 Kestävä kehitys 5 

YKPA110 Globalization and Social Justice 5 

 
B: Työ- ja sosiaalipolitiikka   

YKPA46Y Työpolitiikka 5 

STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut 5 



 
Lisäksi suoritetaan vähintään toinen seuraavista opintojaksoista: 5-10 op 

YKPA46Z EU employment policy 5 

YKPA1XX Family, care and social policy 5 

 
 

  

 

Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot sivuaineena 35 op 

Kaikille yhteiset opinnot 30op 

YKPA130 Yhteiskuntapolitiikan teoriakeskustelut ja talouspolitiikka 5 

YKPA165 Hallinto ja hallinnan muodot 5 

YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät 5 

YKPA361 Kestävä kehitys 5 

YKPA110 Globalization and Social Justice 5 

YKPA46Y Työpolitiikka 5 

Valinnaiset opinnot 
Lisäksi suoritetaan vähintään yksi seuraavista opintojaksoista: 5 op 

STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut 5 

YKPA46Z EU employment policy 5 

YKPA1XX Family, care and social policy 5 

 

 

Yhteiskuntapolitiikan aineopintojaksot 

Aineopintojaksot sisältävät luentoja, kuulusteluja, ryhmätöitä, seminaareja ja 

kandidaatin tutkielman. Aineopinnoissa opiskelija valitsee joko kestävän 

kehityksen ja globaalin sosiaalipolitiikan tai yö- ja sosiaalipolitiikan 

erikoistumisteeman.  

 

YKPA130 Yhteiskuntapolitiikan teoriakeskustelut ja talouspolitiikka (5 

op)  

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:  

Tuntee yhteiskuntapolitiikan teorian peruskäsitteet  

Osaa suhteuttaa käsitteitä yhteiskunnan kontekstiin, erityisesti talouspolitiikkaan 

Sisältö: Opintojakso käsittelee yhteiskuntapolitiikan teorioita ja 



talouspolitiikkaa. Temaattinen sisältö: sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo 

ja kestävä kehitys sekä kotimaisen ja kansainvälisen talouspolitiikan perusteet. 

Suoritustavat: Luentosarja ja kirjallisuuskuulustelu 

Kirjallisuus:  

1. PIERSON C. Beyond the Welfare State - The new political economy of welfare 

(uusin painos) TAI DEAN H. Social Policy (2005)  

2. Hjerppe: Suomen talouden kasvun vaiheet ja vaihtelut 1860- 2010 (artikkeli, 

Tiedeakatemia) JA Sixten Korkman: Talous ja utopia 

 

YKPA165 Hallinto ja hallinnan muodot (5 op) 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:  

Kykenee tunnistamaan hallintosektorien välisen yhteistyön peruskysymykset, 

kansallisen hallinnon päätehtävät ja niiden yhteyden Euroopan Unioniin.  

Osaa hahmottaa kuntatason roolin yhteiskuntapoliittisena toimijana.  

Sisältö: Hallinnon periaatteet ja hallinnan muodot, hallintosektorit, eri 

hallintotasojen väliset yhteydet. 

Suoritustavat: Luentosarja ja kirjallisuuskuulustelu 

Kirjallisuus:   

PETERS, G.B. & PIERRE, J. (eds.) Handbook of Public Policy (Sage 2006) 

Chapters 1, 2, 5, 9, 12, 24 ja 29  (saatavana e-kirjana) 

JA 

BEVIR, M. (ed.) The SAGE Handbook of Governance (Sage 2011) Chapters 20, 

21, 23, 29 ja 34 (saatavana e-kirjana) 

JA 

ANTTIROIKO, A-V; HAVERI, A; KARHU, V; RYYNÄNEN, A & SIITONEN, P. (toim.) 

Kuntien toiminta, johtaminen ja hallintasuhteet (Tampere University Press 

2007)(saatavana verkossa) 

 

Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät  
 

Osaamistavoitteet: Opinnot antavat opiskelijalle valmiudet hahmottaa 
kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien erot ja ominaispiirteet. Opiskelija 
saa perustaidot sosiaalitieteellisen tutkimusasetelman muodostamiseen, 

tunnistaa erilaisten aineistojen ja analyysimenetelmien soveltuvuuden 
erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen.  Hän ymmärtää 



tutkimuseettiset periaatteet ja osaa soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin 
eri vaiheissa. Hänellä on valmiudet kandidaatintutkielman laatimiseen ja 

tutkimusmenetelmien syventävään opiskeluun. 
 

YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op) 
 
Kvalitatiivisten menetelmien luento: 

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään laadullisen tutkimusasetelman laatimiseen, 
muodostetaan monipuolinen käsitys laadullisessa tutkimuksessa käytettävistä 

sekä tutkijan keräämistä että valmiista aineistoista ja tutustutaan erilaisiin 
analyysitapoihin. Lisäksi jaksolla käsitellään tutkimuseettistä ajattelua ja 
tieteellisen kirjoittamisen ominaispiirteitä.  

Suoritustavat: Jakso suoritetaan osallistumalla luennoille ja tekemällä 
tutkimusmetodista ajattelua harjaannuttava kirjallinen tehtävä. 

 
Kvantitatiivisten menetelmien luento: 
Sisältö: Opintojaksolla perehdytään määrällisen empiirisen sosiaalitutkimuksen 

perusteisiin. Jakso tarjoaa perustiedot tärkeimmistä kvantitatiivisen aineiston 
hankintamenetelmistä, analyysitavoista sekä tutkimusprosessin luonteesta. 

Suoritustavat: Jakso suoritetaan luentokurssilla ja tentillä. 

 

YKPA230 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op) 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:  

Tuntee sosiaalitieteissä käytettävät keskeiset laadullisen tutkimuksen 

aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät  

Kykenee soveltamaan niitä tutkimustyössä sekä analysoimaan niiden 

soveltuvuutta erilaisten tutkimuskysymysten ratkaisemiseksi. 

Sisältö: Opintojakso harjaannuttaa käyttämään keskeisiä kvalitatiivisen 

tutkimuksen aineiston hankinta- ja analyysimenetelmiä 

Suoritustavat: Vain pääaineopiskelijoille: Pienryhmätyöskentelyä, jossa 

käydään läpi erilaisia laadullisen tutkimuksen aineistonhankinta- ja 

analyysimenetelmiä ja tehdään niihin liittyvä harjoitustehtäviä. 

 

YKPA240 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op) 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:  

Hallitsee keskeiset kvantitatiivisen aineiston analyysissä käytettävät 

perusmenetelmät  

Osaa muokata kvantitatiivista aineistoa ja soveltaa kvantitatiivisen aineiston 

analyysimenetelmiä erilaisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen 

Sisältö: Opintojakso harjaannuttaa keskeisiin kvantitatiivisen tutkimusaineiston 

analyysimenetelmiin. Opintojakson suoritusmuotona on pääaineopiskelijoille 

pienryhmätyöskentely, jossa harjoitellaan tilastollisia analyysimenetelmiä. Jos 

ryhmissä on tilaa, myös sivuaineopiskelijat voivat osallistua harjoituksiin. 

Suositellaan TILP150-opintojakson suorittamista ennen kurssia. YFIA200-



luentosarja tulee olla suoritettuna ennen seminaaria tai sen voi suorittaa 

samanaikaisesti seminaarin kanssa. 

Suoritustavat: Vain pääaineopiskelijoille: Pienryhmätyöskentelyä, jossa 

käydään läpi erilaisia määrällisen tutkimuksen aineistonhankinta- ja 

analyysimenetelmiä ja tehdään niihin liittyvä harjoitustehtäviä. 

  

YKPAxxx Kestävä kehitys (5 op) 

(kurssikoodi: tähän kohtaan tarkennus myöhemmin) 
 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee 

tunnistamaan kestävän kehityksen merkityksen yhteiskuntapolitiikassa, sen 

historiallisen taustan sekä keskeiset nykyhetken haasteet. 

Sisältö: Kestävän kehityksen teoreettiset lähtökohdat ja muotoutuminen osaksi 

yhteiskuntapolitiikkaa. Kestävä kehitys yhteiskuntapolitiikan eri osa-alueilla: 

ilmastopolitiikka, ruokaturva, kestävän talouden kysymykset sekä kulttuurinen 

kestävyys. 

Suoritustavat: Luento ja kirjallisuuskuulustelu. 

Kirjallisuus:    

Leslie Paul Thiele (2013) Sustainability. Cambridge, Polity Press  

Yhteinen tulevaisuutemme. Ympäristön ja kehityksen maailmankomission 

raportti (1987) Helsinki, Valtionpainatuskeskus, sivut 1-72.  

Saatavana myös englanniksi: Our Common Future. The World Commission on 

Environment and Development (1987) Oxford, Oxford University Press, pages 1-

91 http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (pages 1-80)   

 

YKPA110 Globalization and Social Justice (5 op) 

Learning outcomes: The main aim of the course is to help the students to 

achieve a comprehensive understanding of the complexity and social context of 

major current problems from the North-South perspective. 

Contents: A series of lectures on topics related to globalization and social 

justice. The lecture series Globalization and social justice addresses social issues 

and policy problems of contemporary societies in terms of sustainable 

development, livelihoods, social identities, and the living environments.  

Completion mode: Lectures including examination and book exam. 

http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf


Literature: 

Pogge, T. 2008. World poverty and human rights: cosmopolitan responsibilities 

and reforms 

OR 

YEATES N. 2008. Understanding Global Social Policy 

 

YKPA46xx Työpolitiikka (5 op) 

(kurssikoodi: tähän kohtaan tarkennus myöhemmin) 
 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija: Hallitsee työelämän 
ja työpolitiikan historiallisen kehityksen, nykytilan sekä tulevaisuuden haasteet. 

Hahmottaa työpolitiikan osana hyvinvointipolitiikkaa. 
 

Sisältö: Työn ja työpolitiikan historiaa, palkkatyö elämänkaaren eri vaiheissa, 
siirtymät ja poissaolot. Työpolitiikan toimijat ja sektorit, työmarkkinajärjestelmä 
ja työoikeus. Työn laatu ja työaika. 

Suoritustavat: Luento ja kirjallisuuskuulustelu 

Kirjallisuus:  

Koistinen P. 2014. Työ, työvoima & politiikka, Vastapaino. 

 

STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut (5 op) 

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa jäsentää suomalaisen sosiaalihuollon, -

palveluiden ja -turvan pääpiirteet, niiden keskinäiset suhteet ja paikan 

palvelujärjestelmän kokonaisuudessa. Hän osaa kuvata eri toimijoiden (valtio, 

kunnat, järjestöt, yritykset) roolin sosiaalipalveluiden hallinnoinnissa, 

järjestämisessä ja tuottamisessa. Hänellä on valmiudet sosiaalihuollon ja 

sosiaalipalveluiden muutosten kriittiseen tarkasteluun. 

Sisältö: Jakso perehdyttää suomalaisen sosiaalihuollon, sosiaalipalveluiden ja 

sosiaaliturvan toimintakenttään ja sen viimeaikaisiin ja näköpiirissä oleviin 

muutoksiin. Se tarkastelee näiden keskinäisiä suhteita sekä rajapintoja muihin 

toimialoihin, erityisesti terveydenhuoltoon, työvoimahallintoon ja 

varhaiskasvatukseen. Painopiste on sosiaalihuollossa ja -palveluissa, kuntien 

roolissa ja palveluiden alueellisissa tuottamisen tavoissa. Kriittisenä 

näkökulmana ovat kansalaisen ja asiakkaan oikeudet, osallisuuden ja 

osallistumisen mahdollisuudet. 



 

Suoritustavat: Luentosarja ja kirjallisuuskuulustelu  

 

Kirjallisuus:  

Yhteiskuntapolitiikan aineopiskelijat suorittavat: 

HELNE, T. & LAATU, M.: Vääryyskirja (Kela, 2006)  

TAI  

ANTTONEN, A. & SOINTU, L. Hoivapolitiikka muutoksessa (Stakes, 2006) 

(saatavana verkossa) 

JA  

METTERI, A. Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja 

sosiaalityö (Tampereen yliopisto, 2012) (saatavana verkossa)  

TAI  

MÄÄTTÄ, A. Perusturva ja poiskäännyttäminen (Diakonia-

ammattikorkeakoulu, 2012) (saatavana verkossa) 

 

YKPA4xx EU employment policy (5 op) 

(kurssikoodi: tähän kohtaan tarkennus myöhemmin) 
 

Learning outcomes:  Students will be able to describe the types of industrial 

relations systems in Europe, and their relationship to European institutions and 
policies.  They will be able to demonstrate an understanding of the major EU 
policy areas relating to labour regulation, and will be able to apply principles of 

industrial relations and EU integration theory to employment policy in the EU.   
 

Contents:  European institutions and EU labour market organizations, 

comparative national industrial relations systems, labour mobility regulation in 
the EU, European Works Councils, agency and temporary work policy, EU 

policies on gender equality in work, unemployment and economic crisis, EU level 
collective bargaining, EU labour law. 

Completion mode: Lecture and seminar. 

  



YKPA1XX Family, care and social policy (5op) 

(kurssikoodi: tähän kohtaan tarkennus myöhemmin) 
 

Learning outcomes: Students will get familiar with international discussions on 

family, care and social policy, know childcare and eldercare systems of different 

countries, understand the consequences that the division of responsibility 

between the family and the state has for well-being and social inequality of 

citizens, gender equality, intergenerational relations and labour market. 

Contents: Care regimes, childcare systems, parental leave schemes, care 

service systems for older people. 

Completion mode: Lecture and written assignment (both in English) 

 

YKPA705 Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari (10 op), alkavat 

ryhmät 

(kurssikuvaus: tähän kohtaan tarkennus myöhemmin) 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:  

Kykenee laatimaan itsenäisen tieteellisen tutkielman. 

Hallitsee tiedonhaun menetelmät ja tieteellisen keskustelun perusteet.  

Sisältö: Pääaineopiskelijat laativat seminaarissa kandidaatin tutkielman 

rajatusta tutkimusaiheesta. 

 

YKPA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (0 op) 

(kurssikuvaus: tähän kohtaan tarkennus myöhemmin) 

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. 

 

 
 
  



Yhteiskuntapolitiikan maisteriopinnot 
 

Osaamistavoitteet  

Opiskelija osaa tunnistaa ja määrittää itsenäisesti sosiaalisia ongelmia ja 

yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä yhteiskuntatieteelliseen tietoon nojaten. 

Opiskelija osaa muotoilla vaihtoehtoisia yhteiskuntapoliittisia ongelmanratkaisu- 

ja sopeutumisstrategioita. Opiskelija osaa arvioida eri yhteiskuntapoliittisten 

strategioiden toteutumisen edellytyksiä tutkimuksiin nojaten.   

Yhteiskuntapolitiikan syventävät opinnot  100 

op  

 Ydinopinnot 

o YKPS101 Johdatus yhteiskuntapolitiikan maisteriopintoihin, 

5 op 

o YKPS113 Yhteiskuntapolitiikan aikalaisanalyysejä I, 5 op 

o YKPS114 Yhteiskuntapolitiikan aikalaisanalyysejä II, 5 op 

o YKPS121 Hallinnon teoriat ja käytännön sovellukset, 5 op 

20 op 

 Tutkielmaopinnot 

o YKPS001 Maisteriseminaari I, 5 op 

o YKPS002 Maisteriseminaari II, 5 op 

o YKPS003 Maisteriseminaari III, 5 op 

o YKPS230 Tutkimusharjoitukset, 5 op 

o YKPS700 Pro gradu -tutkielma, 40 op 

o YKPS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri, 0 op 

60 op 

 Sosiaalitieteiden syventävät menetelmät  

o YFIS200 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien 

syventävät menetelmät, 5 op 

o YKPS250 Yhteiskuntapolitiikan empiirisiä tutkimuksia, 5 

op      

10 op 

 Opintojen loppuun saattaminen  

o YKPS321 Normatiiviset perusteet, 5 op 

o YKPS325 Klassikot ja teoriahistoria, 5 op 

10 op 

Vapaavalintaiset opinnot, 20 op  

 Lisäksi on suoritettava vapaavalintaisia opintoja siten, että opintojen 

kokonaislaajuus on vähintään 120 op. 

 Vapaavalintaisiin opintoihin voi sisällyttää esimerkiksi:  

o YTKY101 Työelämäopinnot (Tähän kohtaan tarkennus myöhemmin) 

o YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu (Tähän kohtaan tarkennus 



myöhemmin)  

o Näihin opintoihin voi sisältyä esim. kansainvälisessä vaihdossa 

suoritettuja opintoja, opettajan pedagogiset opinnot, sivuaine-, 

kieli-, viestintä- tai yleisopintoja sekä muiden oppiaineiden tai 

maisteriohjelmien opintojaksoja, joita ei ole käytetty muihin 

tutkintoihin. (Tähän kohtaan tarkennus myöhemmin) 

 

 

Yhteiskuntapolitiikan syventävät opintojaksot 

Syventävien opintojen vaiheessa opiskelija perehtyy yhteiskuntapoliittisen 

tutkimuksen ajankohtaisiin perusteisiin ja klassisiin juuriin sekä oppii 

soveltamaan alan erikoistietoa tietoa tieteellisessä tutkimuksessa (pro gradu -

tutkielma). Opintoihin sisältyy luentoja, tenttejä, ryhmätyötä ja seminaareja. 

Opinnot sisältävät hallinnolliseen asiainvalmisteluun liittyvän harjoitustyön pro 

gradu -tutkielman lisäksi. 

YKPS001 Maisteriseminaari I (5 op) 

(kurssikuvaus: tähän kohtaan tarkennus myöhemmin) 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa muotoilla 

tutkimusongelman ja arvioida yleisesti miten tutkimus voidaan toteuttaa. 

Sisältö: Kirjoitetaan aiesuunnitelma sekä alustava täysimittainen 

tutkimussuunnitelma. Kommentoidaan muiden esittämiä suunnitelmia. 

Suoritustavat: Seminaarityöskentely 

 

YKPS002 Maisteriseminaari II (5 op) 

(kurssikuvaus: tähän kohtaan tarkennus myöhemmin) 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa 

viimeistellyn tutkimussuunnitelman, osaa esittää omia osaraportteja ja arvioida 

toisten kirjoittamia luonnoksia tieteellisin perustein.  

Sisältö: Esitetään suullinen raportti yhdestä aikaisemmin valmistuneesta pro 

gradusta. Osallistutaan keskusteluun esitetyistä graduista. Kirjoitetaan 

ohjauksessa luonnosta pro gradusta tai sen osasta. 

Suoritustavat: Seminaarityöskentely 

 

YKPS003 Maisteriseminaari III (5 op) 

(kurssikuvaus: tähän kohtaan tarkennus myöhemmin) 



 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa 

tutkimusraportin ja arvioida toisten kirjoittamia raportteja tieteellisin perustein. 

Sisältö: Osallistutaan keskusteluun esitetyistä pro gradu -tutkielmista. 

Kirjoitetaan ohjauksessa luonnosta pro gradu -tutkielmasta tai sen osasta. 

Suoritustavat: Seminaarityöskentely 

 

YKPS700 Pro gradu -tutkielma (40 op) 

(kurssikuvaus: tähän kohtaan tarkennus myöhemmin) 

Sisältö: Itsenäinen tutkimustyö, jota seminaarit ja henkilökohtainen ohjaus 

tukevat. 

Suoritustavat: Itsenäinen tutkimustyöskentely. Tarkemmat ohjeet pro gradu -

tutkielmaan liittyen laitoksen verkkosivuilta.  

 

YKPS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri (0 op) 

(kurssikuvaus: tähän kohtaan tarkennus myöhemmin) 

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. 

YKPS101 Johdatus yhteiskuntapolitiikan maisteriopintoihin (5 op) 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee 

määrittämään omaehtoisesti oppialan keskeisiä kysymyksiä. 

Sisältö: Oppialan historia, sosiaalipolitiikan/yhteiskuntapolitiikan painopisteet ja 

ajankohtaiset kysymykset. 

Suoritustavat: (Tähän kohtaan tarkennus myöhemmin) 

Kirjallisuus: CASTELLS M. The Power of Identity /Blackwell 1997 tai uudempi 

painos) 

 

YKPS113 Yhteiskuntapolitiikan aikalaisanalyysejä I (5 op) 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee 

tunnistamaan yhteiskuntapolitiikan ajankohtaisia erityiskysymyksiä ja 

tutkimuskeskusteluja.  

Sisältö: Ajankohtaiseen tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen tai sitä korvaavat 

opintojaksot. 



Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu tai korvaavat opinnot 

Kirjallisuus: Suoritetaan kolme seuraavista:   

1. SASSEN S. Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages 

(2006)  

2. PETERS M. & FUDGE S & JACKSON T (eds.) Low Carbon Communities (2010)  

3. TEPPO A. Afrikan aika: näkökulmia Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan  

4. EHRENREICH B & HOCHSCHILD A R (eds.). Global Women: Nannies, Maids, 

and Sex Workers in the New Economy (2004) 

5. LURY C. Consumer Culture (2011) 

 

YKPS114 Yhteiskuntapolitiikan aikalaisanalyysejä II (5 op) 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee 

tunnistamaan yhteiskuntapolitiikan ajankohtaisia erityiskysymyksiä ja 

tutkimuskeskusteluja.  

Sisältö: Ajankohtaiseen tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen tai sitä korvaavat 

opintojaksot 

Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu tai korvaavat opinnot 

Kirjallisuus: Suoritetaan kolme seuraavista:  

  

1. LAITINEN A. & PESSI A.B. (toim.) Solidaarisuus  

2. YLÄ-ANTTILA T. Politiikan paluu (2010)  

3. SENNET R. Työn uusi järjestys eli miten kapitalismi kuluttaa ihmisen 

luonnetta (2002) JA JULKUNEN R. Uuden työn paradoksit (2008)  

4. CASTELLS M. Communication Power (2009)  

5. BÉLAND, D. What is Social Policy? Understanding the Welfare State (2009) 

 

YKPS121 Hallinnon teoriat ja käytännön sovellukset (5 op) 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:  

Tuntee keskeistä hallinnon ja policy-analyysin teoriaa koskevaa kirjallisuutta  

Osaa soveltaa sitä tapaustutkimuksiin 

Sisältö: (Tähän kohtaan tarkennus myöhemmin) 

Suoritustavat: Orientaatioluennot ja hallinnollisen prosessin case analyysi, 

jonka sisällöstä sovitaan opintojakson tentaattorin kanssa. 

Kirjallisuus (suoritetaan osana harjoitustyötä):  



GEVA-MAY, I. (ed.) Thinking like a Policy Analyst (Palgrave Macmillan, 2005) 

(saatavana e-kirjana) 

HAJER, M. A. & WAGENAAR, H. (eds.) Deliberative Policy Analysis: 

Understanding Governance in the Network Society (Cambridge University Press, 

2003) (saatavana e-kirjana) 

HILL, M. & HUPE, P. Implementing Public Policy: Governance in Theory and in 

Practice (Sage, 2002) (saatavana e-kirjana) 

PETERS, G.B. & PIERRE, J. (eds.) Handbook of Public Administration (soveltuvin 

osin) (Sage, 2003) (saatavana e-kirjana) 

 

YFIS200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset syventävät menetelmät (5 op)  

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa keskeiset kvalitatiiviset ja 

kvantitatiiviset aineistotyypit. Opiskelija hallitsee erilaisia laadullisen ja 

määrällisen tutkimuksen menetelmiä. Opiskelija osaa valita tutkimusongelman 

kannalta sopivat tutkimuksen lähestymistavat ja analyysimenetelmät sekä valita 

ja käyttää analyysimenetelmiä erilaisten tutkimusongelmien ratkaisemiseen. 

Opiskelija syventää tietämystään tutkimuseettisistä periaatteista ja osaa 

soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin eri vaiheissa. Kurssin käytyään 

opiskelijalla on valmiudet pro gradu -tutkielman laatimiseen. 

Sisältö: 

A: Kvalitatiivisten menetelmien syventävä kurssi  

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin kvalitatiivisen tutkimuksen 

aineistotyyppeihin ja analyysimenetelmiin. Opintojaksolla esitellään erilaisia 

tutkimusprojekteja tutkimusprosessin havainnollistamiseksi. Tavoitteena on 

tukea erityisesti opiskelijoiden pro gradu -tutkielman metodista suunnittelua ja 

toteutusta   

JA 

B: Kvantitatiivisten menetelmien syventävä kurssi.  

Opintojaksolla syvennetään tietämystä kvantitatiivisen tutkimuksen vaiheista 

sekä selittävän analyysitason tutkimusmenetelmistä. 

Suoritustavat: 

A: Kvalitatiivisten menetelmien syventävä kurssi: 

16 tunnin luentosarja ja siihen liittyvät oheistehtävät.  

JA 

B: Kvantitatiivisten menetelmien syventävä kurssi  

16 tunnin luentosarja ja siihen liittyvät harjoitukset.  

Kirjallisuus: Luentojen yhteydessä suoritetaan teos: 

Jokivuori P. & Hietala R.: Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö 

ja tulkinta 

 



YKPS230 Tutkimusharjoitukset (5 op) 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää 

tutkimusmenetelmää, joka soveltuu oman pro gradu-tutkielman tekemiseen. 

Sisältö: Omaa pro gradu-tutkimusta tukevia metodiharjoituksia. Opiskelija 

osallistuu joko kvantitatiivisten tai kvalitatiivisten harjoitusten ryhmään. 

Suoritetaan samanaikaisesti gradu-seminaarin kanssa. 

Suoritustavat: Harjoituksia pienryhmässä. 

 

YKPS250 Yhteiskuntapolitiikan empiirisiä tutkimuksia (5 op) 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa 

yhteiskuntapolitiikan haasteita tutkimusongelmien, tieteellisten käsitteiden ja 

menetelmien osalta. 

Sisältö: Ajankohtaisiin yhteiskuntapoliittisiin tutkimuksiin perehtyminen. 

Suoritustavat: (Tähän kohtaan tarkennus myöhemmin) 

 

Kirjallisuus:    

Tammelin, Mia: Working Time and Family Time. Experiences of the Work and 

Family Interface among Dual-earning Couples in Finland. University of Jyväskylä 

2009  

JA kaksi kohtaa seuraavista: 

Eerola-Pennanen, Paula. Yksilönä vaan ei yksin – Lapset minuuden 

muodostajina päiväkodissa. University of Jyväskylä 2013. 

Huttunen, Suvi. Sustainability and meanings of farm-based bioenergy 

production in rural Finland. University of Jyväskylä 2013. 

Järnefelt; Noora: Education and Longer Working Lives, University of Jyväskylä 

2010  

Oinas, Tomi: Sukupuolten välinen kotityönjako kahden ansaitsijan perheissä, 

University of Jyväskylä 2010  

Pärnänen, Anna: Organisaation ikäpolitiikat: strategiat, instituutiot ja moraali, 

University of Jyväskylä 2011  

Södor, Uuve: Community Resilience and Wellbeing in Northwest Russian 

Forestry Settlements, University of Jyväskylä 2011 

 



YKPS321 Normatiiviset perusteet (5 op) 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nähdä 

yhteiskuntapolitiikan oppialana laajemmassa yhteiskuntateorian kehyksessä 

Sisältö: Ajankohtaisia kirjallisuusesimerkkejä yhteiskuntapolitiikan 

normatiivisista perusteista 

Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu 

Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi seuraavista:  

1. SEN A. Development as Freedom (Oxford University Press 1999)  

2. SERRES M. Luontosopimus (Vastapaino 1994)  

3. LISTER et al. Gendering Citizenship in Western Europe: New Challenges for 

Citizenship Research in a Cross-National Context (2007)  

4. ROTHSTEIN B. Just Institutions Matter (Cambridge University Press 1998)  

5. POGGE T. World Poverty and Human Rights. Second Edition (Polity Press 

2008)  

6. SENNETT R. The Culture of New Capitalism (tai suom. Uuden kapitalismin 

kulttuuri) 

 

YKPS325 Klassikot ja teoriahistoria (5 op) 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nähdä 

yhteiskuntapolitiikan oppialana laajemmassa yhteiskuntateorian kehyksessä. 

Sisältö: Valinnaiset yhteiskuntatieteiden klassikot, perusteos teoriahistoriasta 

Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu 

Kirjallisuus:   

1. KUUSI P. 60-luvun sosiaalipolitiikka JA KUUSI P. Tämä ihmisen maailma 

(WSOY 1982)  

JA yksi kohta seuraavista:  

a. DURKHEIM E. Sosiaalisesta työnjaosta (Gaudeamus 1990) JA DURKHEIM E. 

Itsemurha - sosiologinen tutkimus (Tammi 1985)  

 

b. MARX K. Pääoma I (Edistys 1974 tai uudempi) JA WEBER M. Protestanttinen 

etiikka ja kapitalismin henki (WSOY 1980 tai uudempi)  

 

c. FOUCAULT M. Seksuaalisuuden historia (Gaudeamus 1998) JA FOUCAULT M. 

Tarkkailla ja rangaista (Otava 1980 tai uudempi)  

 

d. ELSTER J. Nuts and Bolts for the Social Sciences (Cambridge University Press 

1989) JA NORTH D. Institutions, Institutional Change and Economic 



Performance (Cambridge University Press 1990)  

 

e. MARSHALL T.H. Citizenship and Social Class JA RAWLS J. 

Oikeudenmukaisuusteoria (WSOY 1988) 

 

YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu (10 op) 

(Tähän kohtaan tarkennus myöhemmin) 


