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1. Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma 
 

1.1. Maisteriohjelman sisältö 

 
Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma on yhteiskuntatieteellisesti painottunut syventävien opintojen kokonai- 
suus (vähintään 120 op). Se antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa ja tieteen menetelmiä kulttuurin ja 
kulttuuripolitiikan yhteiskunnallisen merkityksen ja muutosten kriittisessä arvioinnissa. Ohjelmassa tarkas- 
tellaan kulttuuri- ja taidepolitiikan malleja ja käytäntöjä, osallistumista, monikulttuurisuutta ja kansalaisuut- 
ta, taiteen ja teknologian välistä suhdetta sekä kulttuurin talouden, hallinnan ja politiikan ilmiöitä. 
Maisteriohjelma kouluttaa opiskelijoita kulttuurialojen asiantuntija- ja johtotehtäviin kansallisiin ja kansain- 
välisiin organisaatioihin. Ohjelmasta valmistuneet työskentelevät kulttuurialan yhdistyksissä, tutkimuslai- 
toksissa, tiedotusvälineissä, korkeakouluissa, taidelaitoksissa ja kulttuurihallinnon eri tasoilla. 

 
Ohjelman tavoitteena on tuottaa opiskelijalle valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammattitai- 
don kehittämiseen korostamalla jatkuvan oppimisen merkitystä tutkinnon suorittaneen opiskelijan oman 
asiantuntemuksen kehittämisessä. Sisällöllisesti tavoite korostuu sekä HOPS-työssä että opintojen toteu- 
tuksessa. Elinikäisen oppimisen periaatetta toteutetaan yhteistyössä ohjelmasta valmistuneiden kanssa 
ylläpitämällä alumniverkostoa ja järjestämällä alumnitapaamisia. 

 
Maisteriohjelma antaa opiskelijalle valmiudet: 

• analysoida kulttuuripolitiikan historiallista kehitystä ja tulevaisuutta yhteiskunnan eri sekto- 
reilla ja erilaisissa maantieteellisissä asiayhteyksissä 

• tarkastella ja verrata kulttuuripolitiikan kansainvälisiä ja kansallisia järjestelmiä sekä kult- 
tuurin talouden kysymyksiä 

• arvioida kulttuurin ja kulttuuripolitiikan asemaa yhteiskunnallisissa muutosprosesseissa jul- 
kisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla 

• soveltaa kriittisesti ja luovasti teoreettista, metodologista ja empiiristä osaamistaan työs- 
sään kulttuurin kansainvälisillä aloilla 

 
Maisteriohjelma johtaa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon. Koulutusohjelma on tarkoitettu yhteis- 
kunta-/sosiaalipolitiikan, valtio-opin, sosiologian ja filosofian pääaineopiskelijoille. Myös muut pääaineet 
ovat pohjasuorituksina mahdollisia, mutta opiskelu koulutusohjelmassa edellyttää siirtymistä edellä mainit- 
tuihin opintoihin. Pääaineen perusteella opiskelija valitaan suorittamaan yhteiskuntatieteiden maisterin 
tutkintoa. 

 
Kulttuuripolitiikan opinto-ohjelmaan kuuluvat kulttuuripolitiikan erityisalaopinnot, pro gradu-tutkielma sekä 
pääaineeseen liittyvät syventävien opintojen metodologiset ja teoreettiset opinnot. Vaikka osa ope- 
tuksesta onkin englanniksi, kaikki opintosuoritukset (tentit, esseet ym.) voi tehdä suomeksi. Kulttuuripolitii- 
kan maisteriohjelma on mahdollista suorittaa osittain etäopintoina. Kulttuuripolitiikkaa ei ole mahdollista 
suorittaa sivuaineena; opetus on tarkoitettu ainoastaan kulttuuripolitiikan maisteriohjelman varsinaisille 
opiskelijoille. Koulutusohjelman opettajina ja töiden ohjaajina toimivat alan tutkimukseen erikoistuneet 
suomalaiset ja kansainväliset asiantuntijat. Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä pro gradu -tutkielma Kult- 
tuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön (CUPORE) projekteissa. Ohjelmaan kuuluu myös työharjoitte- 
lu sekä opiskelija- ja opettajavaihtoa ulkomaisten yliopistojen kanssa. Kulttuuripolitiikan yksikkö on vastan- 
nut useiden kansainvälisten kesäkoulujen, kollokvioiden ja konferenssien järjestelyistä. 

 
Maisteriohjelma antaa jatkokoulutuskelpoisuuden yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Kulttuuripolitii- 
kan tohtoriohjelmaan liittyy tohtoriseminaari ja opintoja kulttuuripolitiikassa sekä yhteiskuntatieteissä ja 
filosofiassa. Kulttuuripolitiikan monitieteinen tutkijakoulu kuuluu jäsenkouluna sosiaalitieteiden valtakun- 
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nalliseen jatkokoulutusohjelmaan (SOVAKO) ja keskittyy kulttuuria jäsentävien sekä sen sisältöä rajaavien 
yhteiskunnallisten käytäntöjen kriittiseen tutkimukseen (ks. www.uta.fi/sovako). 

 
 
 
 

1.2. Maisteriohjelman rakenne 

 
Edeltävät opinnot vähintään 180 op (kandidaatin tutkinto) 
Opinnot pääaineessa 
Sivuaineopinnot 
Yleis- ja kieliopinnot 
Mahdolliset täydentävät opinnot (max 60 op.) 

 
KULTTUURIPOLITIIKAN MAISTERIOHJELMA, VÄHINTÄÄN 120 op 
(maisterin tutkinto) 

 

Maisteriohjelman opintojaksot * 

Ydinopinnot (30 op) 
MCPS020 Contemporary debates in social theory (5 op) 
MCPS030 History of Cultural Policy (5 op) 
MCPS050 Nordic and European Cultural Policy (5 op) 
MCPS130 Cultural Economy (5 op) 
MCPS200 Media and Globalisation (5 op) 
MCPS220 International Cultural Policy: Organisations, Norms and Cultural Rights (5 op) 

 
Tutkielmaopinnot (55 op) 
KUPS001 Maisteriseminaari I (Johdatus kulttuuripolitiikkaan) (5 op)/ 
MCPS210 Master’s Thesis Seminar I (5 op) 
KUPS002 Maisteriseminaari II (5 op) / 
MCPS002 Master’s Thesis Seminar II (5 op) 
KUPS003 Maisteriseminaari III (5 op) / 
MCPS003 Master’s Thesis Seminar III (5 op) 
KUPS090 Kulttuuripolitiikan pro gradututkielma (40 op) 
MCPS090 Master’s Thesis (40 op) 
KUPS091 Maturiteetti (0 op) 
MCPS091 Maturity (0 op) 

 
Valinnaiset opinnot (20 tai 25 op**) 
MCPS065 Multiculturalism, Immigration, Minorities and Citizenship (5 op) 
MCPS100 Transnationalism and Cosmopolitanism (5 op) 
MCPS120 Geography of Cultural Policy (5 op) 
MCPS125 Cultural Sustainability (5 op) 
MCPS141 Cultural Production, Cultural Industry and Consumption (5 op) 
MCPS150 Perspectives to Media Policies (5 op) 
MCPS155 Challenges of Authorship and Copyright (5 op) 
MCPS170 Sociocultural Animation and Cultural Democracy (5 op) / 
KUPS170 Sosiokulttuurinen toiminta (5 op) 
MCPS180 Local Cultural Policies, Comparisons, Models and Indicators (5 op) 
MCPS190 Current Issues in Cultural Policy (5 op)/ 

http://www.uta.fi/sovako
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KUPS190 Kulttuuripolitiikan nykysuuntauksia (5 op) 
MCPS230 Cultural Diplomacy and Conflict Resolution (5 op) 
MCPS240 Management of Creative Processes (5 op) 
MCPS250 Politics of Cultural Participation (5 op) 
DEVS222 Globalization: Perspectives from development, culture and civil society (5 op) 
YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu (10 op) 
YFIS810 Vapaaehtoiseen harjoitteluun liittyvä täydentävä suoritus (5 op) 

 
* Kaikki opintojaksoihin sisältyvät suoritukset voidaan tehdä suomenkielisessä maisteriohjelmassa 
suomenkielellä. Silloin kun jostain opintojaksosta on olemassa koodi ja nimi sekä englanniksi että suomeksi, 
suomenkielisessä maisteriohjelmassa opiskelevat ilmoittautuvat kurssille ja tekevät sen suomenkielisellä 
nimellä ja sen koodilla. 

 
** Riippuu pääaineopintojen laajuudesta. 
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2. Pääaineopinnot (10 tai 15 op, pääaineen mukaan) 
 

 
 

2.1. Filosofia (10 op) 

 
Suoritetaan vähintään kaksi valinnaista opintojaksoa (5 op/opintojakso), jotka liittyvät filosofian merkittä- 
viin osa-alueisiin, suuntauksiin ja/tai perinteisiin (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, fenomeno- 
logia ja kriittinen teoria. Erikseen sovittaessa myös kirjallisuusessee on mahdollinen. 
Ota tarvittaessa yhteyttä syventävien opintokokonaisuuden tentaattoriin. 

 
*FILS5XX/YFIS5XX-opintojaksot löytyvät vuosittain filosofian opetusohjelmasta Korpista. 

 

 
 

2.2. Valtio-oppi (10 op) 

 
VALS004 Poliittisen analyysin menetelmät (5 op) 
Valitaan yksi seuraavista: 
VALS423 Maailmanpolitiikan nykydebatteja (5 op) 
VALS430 Klassinen ja varhaismoderni politiikan teoria (5 op) 
VALS440 Moderni politiikan teoria (5 op) 

 

 
 

2.3. Sosiologia (15 op) 

 
Menetelmäopinnot (5 op): 
SOSS235 Sosiaalitieteiden syventävät menetelmät, teostentti (5 op) 
-Vaihtoehtoinen suoritusmuoto: 
YFIS200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset syventävät menetelmät (5 op) 
-Suositellaan tarvittaessa edeltäviksi opinnoiksi: 
YFIA205 Basics of Research Methodology in Social Sciences (5 ECTS) 
Ydinopinnot (10 op): 
SOSS110 Sosiologian nykysuuntauksia (5 op) 
SOSS112 Tutustuminen sosiologian klassikoihin (5 op) 

 

 
 

2.4. Yhteiskuntapolitiikka (15 op): 
Menetelmäopinnot (5 op): 
SOSS235 Sosiaalitieteiden syventävät menetelmät, teostentti (5 op) 
-Vaihtoehtoinen suoritusmuoto: 
YFIS200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset syventävät menetelmät (5 op) 
-Suositellaan tarvittaessa edeltäviksi opinnoiksi: 
YFIA205 Basics of Research Methodology in Social Sciences (5 ECTS) 
Ydinopinnot (10 op)/Core courses (10 ECTS): 
YKPS321 Normatiiviset perusteet (5 op) 
YKPS325 Klassikot ja teoriahistoria/Classics and Theory History (5 ECTS) 
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3. Maisteriohjelman tutkintovaatimukset 
 

 
 

3.1. Ydinopinnot 

 
MCPS020 Contemporary Debates in Social Theory (5 ECTS) 
Learning outcomes: Aim of the course is to prepare students to approach cultural policy and development 
questions from the social scientific perspective. After the course, students understand different standpoints 
in regard to the role of theory in social research and are able to explain the most important concepts and 
theoretical frameworks. Students are familiar with the latest research of the field and are able to apply 
theoretical knowledge to empirical phenomena and data analysis, as well as to create new research per- 
spectives on this basis. In addition, student learns to present reasoned, well-informed descriptions and 
observations on phenomena. 
Content:  The course presents selected modern theories, concepts and approaches in social sciences, espe- 
cially in regard to their importance in research of cultural policy, development and civil society. The course 
begins with reflections on the role of theory in social research and proceeds to presenting the central con- 
cepts and structure of the selected theories and provides examples of their use in research related to the 
specific themes of the course. Theorists and approaches related to poststructuralism, critical theory, Marx- 
ism, Science and technology studies and gender studies will be discussed. 
Completion mode: The course includes lectures, group works in which the students discuss and analyze 
selected academic articles, and literacy essay / exam. The course includes a workshop in which the groups 
present and discuss their works. 
Literature: Choose two of the following readings. (If completing the whole course as an essay/ book exam, 
choose four of the following readings.) 
1. Adorno, Theodor W. & Max Horkheimer: Dialectic of enlightenment, 1984. / 
Adorno, Theodor W. & Max Horkheimer: Valistuksen dialektiikka, 2008 
2. Alhanen, Kai (2011): Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault’n filosofiassa. 
3. Becker, Howard (1984): Art worlds. 
4. Bourdieu, Pierre: The field of cultural production: essays on art and literature, 1993. 
5. Bourdieu, Pierre: Rules of art, 1996. 
6. Coutinho, Carlos: Gramsci's Political Thought, 2013. 
7. Dean, Mitchell M. (2010): Power and Rule in Modern Society, 2010. 
8. Habermas, Jürgen: The theory of communicative action. Vol. 2: Lifeworld and systems: a critique of func- 
tionalist theory, 1984. 
9. Escobar, Arturo: Encountering Development. The Making and Unmaking of the Third World. 
10. Gramsci, Antonio: Selection from the Prison Notebooks. Edited and translated by Quintin Hoare and 
Geoffrey Nowell Smith, 1971. 
11. Latour, Bruno: Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory, 2005. 
12. Harding, Sandra (1986): The science question in feminism. 
13. Harding, Sandra (2008): Sciences From Below: Feminisms, Postcolonialities, and Modernities. 
14. Joas, Hans: The Creativity of Action, 1997. 
15. Lloyd, David & Paul Thomas (1998): Culture and the State. 
16. Pyykkönen, Miikka & Ilkka Kauppinen (toim.) (2014): 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria. 
17. Rorty, Richard: Philosophy as Cultural Politics, 2007. 
18. van Maanen, Hans (2009): How to Study Art Worlds? 
19. Williams, Raymond (1981): Culture, 1981. 
Note: This is a joint course with the International Master’s Programme in Development and International 
Cooperation. 

 
MCPS030 History of Cultural Policy (5 ECTS) 
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Learning outcomes: Students understand how, in the course of history, different dimensions of politics 
have become intertwined with the administrative structures that are intended to guide cultural contents. 
Content: The state, other institutions and a diverse group of other actors have had influence upon the de- 
velopment of cultural policies in different countries. This course explores the formation and development 
of cultural policy as a distinct sphere of administration and scrutinises the role that history, traditions and 
cultural change have had in relation to it. 
Completion mode: The course includes lectures, working groups and a final essay. The course can also be 
completed by taking a book exam. 
Literature: 
1. Burke, Peter (2005): History and Social Theory 
OR 
Gunn, Simon: History and Cultural Theory, 2006 
2. Elias, Norbert (1939): Über den Prozeβ der Zivilisation. (Also available in English: The Civilizing Process. 
The History of Manners (vol. 1), 1978.) 
OR 
Geertz, Clifford (1973/1993): The Interpretation of Cultures. 
OR 
Habermas, Jürgen (1962): Strukturwandel der Öffentlichkeit. (Also available in English: The Structural Trans- 
formation of the Public Space, 1989.) 
3. In addition choose two of the following: 
a) Ahearne, Jeremy (ed.) (2002): French Cultural Policy Debates. A Reader 
b) Bereson, Ruth (2002): The Operatic State. Cultural Policy and the Opera House 
c) Forty, Adrian (1992): Objects of Desire. Design and Society Since 1750 
d) Hobsbawm, E.J. & T. Ranger (eds.) (1992): Invention of Tradition 
e) Pick, John & Malcolm Anderton (1999): Building Jerusalem. Art, Industry and the British Millennium 
f) Sokka, Sakarias (2012): ”Kansamme kykyyn itse arvostella ei voi luottaa!": taidelautakunnat valtiollisina 
asiantuntijaeliminä ennen toista maailmansotaa 
g) Harding, Tobias (2007): Nationalising Culture. The Reorganisation of National Culture in Swedish Cultural 
Policy 1970-2002, Linköping Studies in Arts and Science nr. 393. Norrköping: Linköping University. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-9896 

 

 
 

MCPS050 Nordic and European Cultural Policy (5 ECTS) 
Learning outcomes: Students understand the historical development and essential features of the Nordic 
cultural policy model and the challenges it is facing. Students gain knowledge of institutional development 
and the functions of international and European organisations and agencies. The usage of the Compendium 
of Cultural Policies and Trends in Europe (www.culturalpolicies.net) enables comparative analyses of the 
national cultural policies in Europe. 
Content: The course analyses the historical development of Nordic cultural policy, paying particular atten- 
tion to the recurrence of key ideas that have emerged in the Nordic countries, and the similarities and dis- 
similarities in the Nordic cultural policy models. In addition, the course introduces participants to European 
organisations (e.g. the Council of Europe and European Union) and discusses the relations of the European 
and Nordic systems with the influences stemming from international organisations (UNESCO, WIPO, etc.), 
treaties and conventions. 
Completion mode: Lectures, workshops and essay. 
Supplementary literature: 
1. Pyykkönen, Miikka, Niina Simanainen & Sakarias Sokka (2009): What about Cultural Policy? 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-492-320-0 
2. Kettunen, Pauli & Klaus Petersen (2011): Beyond Welfare State Models. Transnational Historical Perspec- 
tives on Social Policy, pages 1-60 & 102-115. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Aliu%3Adiva-9896
http://urn.fi/URN%3AISBN%3A978-952-492-320-0
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3. Poirrier, Philippe (ed.) (2011): Pour Une Histoire des Politiques Culturelles dans le Monde 1945 
4. Littoz-Monnet, Annabelle (2007): The European Union and Culture: Between Economic Regulation and 
European Cultural Policy 
OR 
Sassatelli, Monica (2009): Becoming Europeans. Cultural Identity and Cultural Policies 

 

 
 

MCPS130 Cultural Economy (5 ECTS) 
Learning outcomes: The course aims at giving students knowledge about how cultural economics can be 
used to analyse economic problems in the cultural sector, in particular those related to public funding for 
culture, and thereby providing arguments for cultural politics and creative economy. 
Content: The course provides an overview of cultural economics linked with the cultural sector, cultural 
industries and cultural policy. The course deals with topics such as the market demand for arts and culture, 
the status of artists, the determinants of participation in arts and culture, welfare economics, market fail- 
ures such as externalities and public goods in the cultural sector, the non-market demand for arts and cul- 
ture, cost-benefit analysis, production, productivity and the earning gap (Baumol and Bowen’s disease), the 
value of fine art and the economics of intellectual property. 
Completion mode: The course includes lectures and essays. The course can also be completed by writing 
an essay based on the literature or by taking a book exam. 
Literature: 
1. Throsby, David (2010): The Economics of Cultural Policy 
2. Smart, Barry (2003): Economy, Culture and Society. A Sociological Critique of Neo-Liberalism 
3. Flew, Terry (2012): Creative Industries. Culture and Policy 
OR 
Kong, Lily & Justin O’Connor (2009): Creative economies, Creative cities: Asian-European Perspectives 
4. Towse, Ruth (2010): A Textbook of Cultural Economics 

 

 
 

MCPS200 Media and Globalisation (5 ECTS) 
Learning outcomes: Students understand the concepts of cultural identity, participation, and citizenship in 
the context of larger social processes of mediation and globalisation. 
Content: The course examines how globalisation, media technologies and cultural convergence have trans- 
formed human communication and social experience in various ways. The course introduces students to 
the circulation of images and narratives in transnational media environments and global networks. Specta- 
torship and engagement with mediated narratives are also analysed. Mediation is examined through vari- 
ous case studies that discuss issues such as celebrity in humanitarian communication, gender in news on 
migration and the construction of cultural identity in social media. 
Completion mode: The course includes lectures, readings and working groups. The course can also be 
completed by writing an essay based on the literature or by taking a book exam. 
Literature: 
Choose four of the following readings: 
1. Chouliaraki, Lilie (2013): The Ironic Spectator: Solidarity in the Age of Post-Humanitarianism 
2. Couldry, Nick (2012): Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice 
3. Horsti, Karina, Gunilla Hulten & Gavan Titley (2014): National Conversations? Public Service Media and 
Cultural Diversity in Europe 
4. Lounasmeri, Lotta (toim.) (2011): Näin naapurista. Median ja kansalaisten Venäjä-kuvat 
5. Madianou, Mirca & Daniel Miller (2012): Migration and New Media. Transnational Families and 
Polymedia 
6. Silverstone, Roger (2007): Media and Morality: On the Rise of the Mediapolis 
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MCPS220 International Cultural Policy: Organisations, Norms and Cultural Rights (5 ECTS) 
Learning outcomes: Students are familiar with the most important international organisations and norms 
influencing cultural policy. Students also recognise the contradictions and disputes between different or- 
ganisations and actors and know their historical backgrounds. Students are acquainted with cultural rights 
and the key debates on them and recognise the connections between cultural rights and other internation- 
al rights apparatuses. Students are able to combine their previous knowledge on cultural theories and in- 
ternational cultural policy cases with analyses of norms, organisations and rights and to produce critical 
evaluations and new perspectives. 
Content: The course introduces students to existing international organisations that have an impact on 
cultural policy affairs and their key foci. It also offers analyses of the international laws and norms influenc- 
ing cultures, cultural affairs and cultural rights. 
Completion mode: Lectures, study circle and book exam. The course can also be completed by writing an 
essay based on the literature or by taking a book exam. 
Literature: 
1. Singh, JP (ed.) (2010): International Cultural Policies and Power 
2. Singh, JP (2011): United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO): Creating 
Norms for a Complex World 
OR 
Schneider, Hildegard & Peter vanden Bossche (eds.) (2008): Protection of Cultural Diversity from a Europe- 
an and International Perspective 
3. Donders, Yvonne & Vladimir Volodin (eds.) (2007): Human Rights in Education, Science and Culture: Legal 
Developments and Challenges 
4. Charters, Claire & Rodolfo Stavenhagen (eds.) (2009): Making the Declaration Work: The United Nations 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 
OR 
Cowan, Jane K., Marie-Bénédicte Dembour & Richard A. Wilson (eds.) (2001): Culture and Rights: Anthropo- 
logical Perspectives 
OR 
Witte, John & Christian Green (eds.) (2011): Religion and Human Rights. An Introduction 

 
 
 
 

3.2. Tutkielmaopinnot 

 
KUPS001 Maisteriseminaari I (Johdatus kulttuuripolitiikkaan) (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa analysoida kulttuuripolitiikan käsitteen moniaineksisuutta ja kategorioi- 
da käsitteiden teoreettisia kehyksiä, tuntee kulttuuripolitiikan keskeisimmät tutkimukset ja oppii seuraa- 
maan alan tieteellisiä aikakauslehtiä. Lisäksi opiskelija tuntee kulttuuripolitiikan suomalaisen toimintajärjes- 
telmän ja osaa suhteuttaa sen kansainvälisiin malleihin. Opiskelija pystyy kirjoittamaan arvioivan asiantunti- 
jakirjoituksen yhdistäen kulttuuripoliittisen kysymyksen tutkimustietoon ja tuottaa pro gradu -tutkielmansa 
tutkimussuunnitelman. 
Sisältö: Opintojakso perehdyttää opiskelijat kulttuuripolitiikan käsitteisiin, tutkimustraditioihin ja tulkintoi- 
hin sekä antaa perustiedot Suomen kulttuuripolitiikan toimintajärjestelmästä ja sen ajankohtaisista kehitys- 
suunnista osana kansallisia ja kansainvälisiä politiikan ja hallinnon rakenteita. Opintojaksoon kuuluu pereh- 
dyttäminen kulttuuripolitiikan tutkielman aiheeseen ja tekemiseen. 
Suoritustavat: Asiantuntijakirjoitus tai luentokuulustelu, tutkimussuunnitelma. Lisäksi kir- 
jallisuuskuulustelu. 
Kirjallisuus: 
1. McGuigan, Jim (2004): Rethinking Cultural Policy 
2. Owen-Vandersluis, Sarah (2005): Ethics and Cultural Policy in Global Economy 
TAI 
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Ahponen, Pirkkoliisa & Anita Kangas (eds.) (2004): Construction of Cultural Policy. (248 s. 
 

 
 

KUPS002 Maisteriseminaari II (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee oman pro gradu -tutkielmansa aihealueen hyvin. Hän valitsee itsel- 
leen sopivat tutkielman tekemisen teoreettiset ja metodologiset työkalut ja aineistot. Opiskelija osaa sovel- 
taa, ottaa käyttöön ja täydentää aiheesta aiemmin tehtyä tutkimusta. 
Sisältö: Tutkielman teoriaan, käsitteistöön, metodologiaan ja aiempaan tutkimukseen perehtyminen, tut- 
kielman kysymyksenasettelun tarkentaminen, aineiston keruu ja tutkielman kirjoittaminen. 
Edeltävät opinnot: Temaattisissa pienryhmissä valmisteltava ja kevään yhteisessä päätösseminaarissa esi- 
teltävä 1-3 pro gradu -tutkielman luvun käsikirjoitus ja kokonaisuuden sisällysluettelo. 
Suoritustavat: Maisteriseminaari II suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Sen aikana opiskelija 
kirjoittaa pro gradu -tutkielmaa temaattisissa pienryhmissä ohjaajan ja toisten opiskelijoiden tuella. Tässä 
maisteriseminaarin vaiheessa tehdään valmis käsikirjoitus vähintään yhdestä oman pro gradu -tutkielman 
luvusta. Opiskelija esittelee sen kaikille yhteisessä seminaarissa toukokuussa. Seminaarisuoritukset arvioi- 
daan pienryhmissä edistymisen ja yhteisiin seminaari-istuntoihin valmisteltujen töiden perusteella. 

 

 
 

KUPS003 Maisteriseminaari III (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa lähdekriittisesti ja kyseenalaistaen soveltaa valitsemiaan teoreettisia ja 
metodologisia työkaluja ja keräämiään aineistoja, sekä testata niiden toimivuutta ja luotettavuutta. Hän 
osaa kategorisoida ja yhdistää tutkimuksen palaset keskenään. Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä ja tul- 
kita tuloksia valmistaen kokonaisesityksen tutkielmastaan. Opiskelija hallitsee tieteellisen keskustelun pe- 
ruskäytännöt. 
Sisältö: Tutkielman kirjoittamisprosessin toteuttaminen ja tieteelliseen keskusteluun osallistuminen. 
Suoritustavat: Maisteriseminaari III kestää toisen opiskeluvuoden syksyn. Sen aikana opiskelija työstää pro 
gradu -tutkielman käsikirjoitusta, jota käsitellään pienryhmissä, ja jonka hän esittää joulukuussa kaikille 
yhteisessä päätösseminaarissa. Seminaarisuoritukset arvioidaan pienryhmissä edistymisen ja yhteisiin se- 
minaari-istuntoihin valmisteltujen töiden perusteella. 

 

 
 

KUPS090 Pro gradu -tutkielma (40 op) 
Pro gradu –tutkielman tekeminen on tieteellinen tutkimusprosessi, joka edellyttää taitoa määritellä tutki- 
musongelmat perustellusti, hankkia tietoa aihetta käsittelevistä julkaisuista, valita oikeat tutkimusmene- 
telmät ja soveltaa niitä perustellulla tavalla sekä tehdä tulosten pohjalta relevantit johtopäätökset. Tut- 
kielman tekeminen on itsenäistä työtä, jota seminaarit ja/tai henkilökohtainen ohjaus tukevat. Tutkielman 
ohjaus toteutetaan maisteriohjelman ja pääaineen yhteistyöllä. Tutkielma voi olla enintään kolmen henki- 
lön yhteisesti laatima. 

 

 
 

KUPS091 Maturiteetti (0 ECTS) 
Ylempää korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtynei- 
syyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. 
Kypsyysnäyte kirjoitetaan valvotussa tenttitilaisuudessa sen jälkeen kun pro gradu – tutkielma on jätetty 
tarkastukseen. Kypsyysnäytteen tarkastaa pro gradu – tutkielman päätarkastaja. Ohjeet: 
https://www.jyu.fi/ytk/opiskelu/opintojen-suunnittelu-ja-eteneminen/pysyvaisyysmaaraykset 

https://www.jyu.fi/ytk/opiskelu/opintojen-suunnittelu-ja-eteneminen/pysyvaisyysmaaraykset
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3.3. Valinnaiset opinnot 

 
MCPS065 Multiculturalism, Immigration, Minorities and Citizenship (5 ECTS) 
Learning outcomes: Students are familiar with the European models of multiculturalism and their key is- 
sues and challenges. Students are able to analytically apply this knowledge on the basis of theories of social 
scientific multiculturalism research. Students recognise the differences and similarities between the ap- 
proaches and are able to critically evaluate them. The course also provides students with tools to follow 
and analyse debates on multiculturalism as well as to express views and arguments on multiculturalism. 
Content: The course familiarises the participants with the concepts of and social scientific approaches to 
multiculturalism and introduces students to recent empirical studies. The framework consists of manifold 
approaches to citizenship, ethnic and cultural identity, migration and governance of ethnic relations and 
minority affairs. 
Completion mode: Lectures, working groups and essay. The course can also be completed by taking a book 
exam. 
Literature: 
1. Kymlicka, Will (1995): Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights 
OR 
Parekh, Bhikhu (2000/2006): Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory 
2. Eriksen, Thomas Hylland (2002/2010): Ethnicity and Nationalism 
3. Koopmans, Ruud et al. (eds.) (2005): Contested Citizenship: Immigration and Cultural Diversity in Europe 
OR 
Rex, John & G. Singh (eds.) (2004): Governance in Multicultural Societies 
OR 
Saukkonen, Pasi (2007): Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa 
4. Hall, Thomas D. & James. V. Fenelon (2009): Indigenous Peoples and Globalization. Resistance and Revi- 
talization 
OR 
Rechel, Bernd (ed.) (2008): Minority Rights in Central and Eastern Europe 
OR 
Voss, Kim & Bloemraad, Irene (eds.) (2011): Rallying for Immigrant Rights. The Fight for Inclusion in 21st 
Century America 
OR 
Saukkonen, Pasi (2010): Kotouttaminen ja kulttuuripolitiikka 
OR 
Martikainen, Tuomas ym. (toim.) (2013): Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta 

 

 
 

MCPS100 Transnationalism and Cosmopolitanism (5 ECTS) 
Learning outcomes: Students learn the concepts of and academic discussions on globalisation, cosmopoli- 
tanism, hybridity and cultural flows. 
Content: The module examines the flows of culture in the globalised world. Students will understand key 
tensions in globalisation and cultural identity processes, such as the quest for a cosmopolitan culture and 
cultural diversity and the anxiety related to the mobility of people and ideas as well as of capital, goods and 
services. 
Completion mode: The course (DEVS222) includes lectures, a study circle and readings. The module can 
also be completed by writing an essay based on the literature or by taking a book exam. 
Literature: 
Choose four of the following readings: 
1. Appadurai, Arjun (2013): The Future as Cultural Fact: Essays on the Global Condition 
2. Papastergiadis, Nikos (2012): Cosmopolitanism and Culture 
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3. Meinhof, Ulrike & Anna Triandafyllidou (eds.) (2006): Transcultural Europe. Cultural Policy in a Changing 
Europe 
4. Vertovec, Steven (2009): Transnationalism 
5. Singh, JP (2011): Globalized Arts. The Entertainment Economy and Cultural Identity 
6. Held, David & Anthony McGrew (eds.) (2007): Globalization theory: approaches and controversies and 
additional readings assigned by lecturers 
7. Kettunen, Pauli (2008): Globalisaatio ja kansallinen me: Kansallisen katseen historiallinen kritiikki 

 

 
 

MCPS120 Geography of Cultural Policy (5 ECTS) 
Learning outcomes: Students gain understanding of the main theories and approaches related to the geog- 
raphy of cultural policy. They are able to analyse societal and cultural phenomena from a geographical per- 
spective. 
Content: The course examines contemporary questions of cultural policy from a geographical perspective. 
The concepts of space, place, border and time are the key instruments in studying the spatial dimension of 
culture and politics and the role of culture and art in urban and regional development. 
Completion mode: The course includes lectures and working groups. The course can also be completed by 
writing an essay based on the literature or by taking a book exam. 
Literature: 
1. Massey, Doreen (2005): For Space 
OR 
Cloke, Paul & Ron Johnston (2006): Spaces of Geographical Thought. Deconstructing Human Geography’s 
Binaries 
OR 
Relph, E. (1976/2008): Place and Placelessness 
OR 
Piela, Ulla (toim.) (2006): Paikka. Eletty, kuviteltu, kerrottu 
OR 
Tuan, Yi-Fu (1977): Space and Place: The Perspective of Experience 
2. Fenster, Tovi & Haim Yacobi (2010): Remembering, Forgetting and City Builders 
OR 
A selection of articles. 
3. de Blij, Muller & Nijman (2004): Geography. Realms, Regions and Concepts 
OR 
Williams, John (2006): The Ethics of Territorial Borders. Drawing Lines in the Shifting Sand 
4. Civar, Alev & Thomas Bender (2007): Urban Imaginaries. Locating the Modern City 
OR 
Young, Greg (2008): Reshaping Planning with Culture 
OR 
Miles, Malcolm (1997): Art, Space and the City: Public Art and Urban Futures 

 

 
 

MCPS125 Cultural Sustainability (5 ECTS) 
Learning outcomes: Students identify different and often conflicting cultural and disciplinary perspectives 
on sustainability and recognise the relationship between cultural sustainability and cultural policy. Students 
are able to critically assess different practical cases dedicated to improving cultural sustainability. Students 
gain improved oral and written communication skills in the context of working in interdisciplinary and in- 
ternational teams. 
Content: The course examines the interrelated dimensions of sustainability and the concept of develop- 
ment. It brings together lecturers and students from various backgrounds in interdisciplinary discussions 
about how culture, power and ecology interact in human-environment relations. The course critically inves- 
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tigates the challenges of achieving sustainability at local, regional and global scales and the role of cultural 
policy. The course highlights both philosophical and conceptual issues surrounding the relationship of cul- 
tural sustainability and cultural policy. The course engages students in practical case studies, e.g. studies 
associated with conducting urban planning, rural development, etc. 
Completion mode: Online course. The course is organised in collaboration with the partner universities of 
the COST Action “Investigating Cultural Sustainability” network. The course can also be completed by taking 
a book exam. 

 

 
 

MCPS141 Cultural Production, Cultural Industry and Consumption (5 ECTS) 
Learning outcomes: Students understand the key concepts of and academic discussions on cultural conver- 
gence, audience research, cultural industry and creative labour. 
Content: The course introduces students to a political economy perspective in media and cultural policy 
studies. In addition, an introduction to audience research is provided. Cultural industries are discussed par- 
ticularly through the transformative shifts in media technology, media culture and creative labour. 
Completion mode: The course includes lectures and working groups. The course can also be completed by 
writing an essay based on the literature or by taking a book exam. 
Literature: 
Choose four of the following titles: 
1. Hesmondhalgh, David (2007/2013): The Cultural Industries 
2. Ilmonen, Kaj (2007): Johan on markkinat 
3. Ross, Karen & Virginia Nightingale (2003): Media and Audiences 
4. Virtanen, Taru (2007): Across and Beyond the Bounds of Taste. On Cultural Consumption Patterns in the 
European Union: 
http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/taloussosiologia/oppiaine/henkilokunta/lindblom/Documents/Vai 
toskirja_Virtanen.pdf 
5. Jenkins, Henry, Sam Ford & Joshua Green 2013): Spreadable Media. Creating Value and Meaning in a 
Networked Culture 
6. Loisa, Raija-Leena (2003): The Polysemous Contemporary Concept. The Rhetoric of the Cultural Industry 
7. McKinlay, Alan & Chris Smith (eds.) (2009): Creative Labour. Working in the Creative Industries 
8. Coleman, Gabriella (2012): Coding Freedom. The Ethics and Aesthetics of Hacking 

 

 
 

MCPS150 Perspectives to Media Policies (5 ECTS) 
Learning outcomes: Students understand the key concepts of and academic discussions on media educa- 
tion, media literacy, networked communities, self-mediation, self-representation, new challenges to public 
service media and regulation. 
Content: This course examines how the changing media technology shapes society and our belonging. The 
course introduces three perspectives: media education, self-mediation and social media networks and pub- 
lic service media. Technological changes have brought new challenges for media education and public ser- 
vice media. Furthermore, they have changed the ways in which people connect, form communities and 
construct identities. 
Completion mode: The course includes lectures and working groups. The course can also be completed by 
writing an essay based on the literature or by taking a book exam. 
Literature: 
Choose four of the following titles: 
1. Chouliaraki, Lilie (ed.) (2012): Self-Mediation. New Media, Citizenship, and Civil Selves 
2. Karppinen, Kari & Matikainen, Janne (toim.) (2012): Julkisuus ja demokratia 
3. Papacharissi, Zizi (2011): A Networked Self. Identity, Community and Culture on Social Network Sites 
4. Kotilainen, Sirkku & Sol-Britt Arnolds-Granlund (eds.) (2010): Media Literacy Education. Nordic Perspec- 
tives 

http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/taloussosiologia/oppiaine/henkilokunta/lindblom/Documents/Vaitoskirja_Virtanen.pdf
http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/taloussosiologia/oppiaine/henkilokunta/lindblom/Documents/Vaitoskirja_Virtanen.pdf
http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/taloussosiologia/oppiaine/henkilokunta/lindblom/Documents/Vaitoskirja_Virtanen.pdf
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5. Lowe, Gregory F. & J. Steemers, (eds.) (2012): Regaining the Initiative for Public Service Media 
6. Matikainen, Janne, Salla Laaksonen & Minttu Tikka (2013): Otteita verkosta - verkon ja sosiaalisen medi- 
an tutkimusmenetelmät 
7. Kupiainen, Reijo & Sara Sintonen (2009): Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus 

 

 
 

MCPS155 Challenges of Authorship and Copyright (5 ECTS) 
Learning outcomes: Students understand the principles of copyright and related rights. Students recognise 
the current challenges to authorship and copyright, and how technological developments have affected and 
altered creative practices and the notions of authorship. Students are familiar with recent discussions 
concerning the legitimacy of copyright. Students are introduced to new models and options of copyright, 
which have been presented in the recent years as solutions to the challenges posed by technological devel- 
opments such as digital distribution and emerging new forms of creativity and cultural practices. 
Content: The course familiarises students with the basics of copyright and related rights and the current 
challenges of copyright and authorship, such as internet-mediated developments of digital distribution. 
Students are also introduced to discussions on the legitimacy of copyright and copyright’s ability to 
acknowledge new notions of authorship and new forms of creativity and artistic and cultural production, 
which have emerged along with the developments of internet, in particular. 
Completion mode: Lectures, essays, book exam. The course can also be completed by writing an essay 
based on the literature or by taking a book exam. 
Literature: 
1. Patry, William (2012): How to Fix Copyright 
AND 
WIPO: Understanding Copyright and Related Rights. 
http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/909/wipo_pub_909.html 
2. D'Agostino, Giuseppina (2010): Copyright, Contracts, Creators. New Media, New Rules 
OR 
Lessig, Lawrence (2008): Remix. Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy 
3. Bently, Lionel, Jennifer Davis & Jane C. Ginsburg (2010): Copyright and Piracy. An interdisciplinary Cri- 
tique 
OR 
Pang, Laikwan (2012): Creativity and Its Discontents: China’s Creative Industries and Intellectual Property 
Rights Offenses 
4. Guibault, Lucie & Christina Angelopoulos (eds.) (2011): Open Content Licensing. From Theory to Practice 
AND 
Smiers, Joost & Marieke van Schijndel (2009): Imagine There is No Copyright 
http://networkcultures.org/_uploads/tod/TOD4_nocopyright.pdf 

 

 
 

KUPS170 Sosiokulttuurinen toiminta (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa yhdistää teoriaa ja käytäntöjä analysoidessaan sosiokulttuurista toimin- 
taa. Opiskelija tunnistaa toimintasektoreiden (sosiaali- ja kulttuurisektori) erilaisuuden ja pystyy luomaan 
yhteisiä toimintaideoita, erittelemään niiden vaiheita toimintatutkimuksena ja arvioimaan niitä. 
Sisältö: Opintojakso perehdyttää opiskelijat sosiokulttuurisen toiminnan peruskäsitteisiin ja käytäntöihin 
sekä toiminnan arviointiin. Opintojakso tarkastelee sosiokulttuurisen toiminnan taidefilosofisia teorioita ja 
mm. freireläisestä ajattelua. 
Esitiedot: Opiskelijaksi hyväksytään Kulttuuripolitiikan maisteriohjelman tai Sosiaalityön opiskelija. 
Suoritustavat: Luento, ryhmätyöt, osallistuminen käytännön projektiin tai seminaariin 
Kirjallisuus: 
1. Shustermann, Richard (2004): Taide, elämä ja estetiikka: pragmatistisen filosofian näkökulma estetiik- 
kaan (239 s.) 

http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/909/wipo_pub_909.html
http://networkcultures.org/_uploads/tod/TOD4_nocopyright.pdf
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TAI 
Dewey, John: Taide kokemuksena 
2. Kurki, Leena (2000): Sosiokulttuurinen innostaminen 
TAI 
Freire, Paulo (2004): Pedagogy of Hope 
3. Suoritetaan yksi seuraavista: 
a) Hyyppä, Markku (2013): Kulttuuri pidentää ikää JA 
Hyyppä, Markku (2002): Elinvoimaa yhteisöistä 
c) Ranta-Tyrkkö, Satu: At the Intersection of Theatre and Social Work in Orissa, India: Natya Chetana and Its 
Theatre 
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66605/978-951-44-8003-4.pdf?sequence=1 

d) Marrengula, Miguel L. (2010): Addressing Socio-cultural Animation as Community Based Social Work 
with Street Children in Maputo, Mozambique: (http://tampub.uta.fi/handle/10024/66678) 
4. Suoritetaan yksi seuraavista: 
e) Barrow, C.J (2000): Social Impact Assessment – an Introduction 
f) Stringer, Ernest T. (2007): Action Research 
g) Heritage, John (1984): Garfinkel and ethnomethodology 

 

 
 

MCPS170 Sociocultural Animation and Cultural Democracy (5 ECTS) 
Learning outcomes: Students are able to combine theory with practice and analyse activities of sociocul- 
tural animation. Students distinguish the different points of departure and working fields of the two rele- 
vant sectors, i.e. the social and the cultural sector. Students are able to develop cross-sectoral projects and 
plans of sociocultural animation and carry out and assess such activities from the point of view of action 
research. 
Content: The course introduces students to key concepts and practices of sociocultural animation. Students 
are acquainted with specific theories of philosophy of art as well as Paulo Freire’s ideas, which provide a set 
of theoretical tools employed in the analyses and practices of sociocultural animation. Students are intro- 
duced to different kinds of cases of sociocultural animation. 
Completion mode: Lectures, workshop and book exam. The course can also be completed by taking a book 
exam. 
Literature: 
1.Shustermann, Richard (2000): Pragmatist Aesthetics: Living Beauty, Rethinking Art 
OR 
Dewey, John (1958): Art as Experience 
2. Freire, Paulo (2004): Pedagogy of Hope 
3. Bradley, Will & Charles Esche (eds.) (2007): Art and Social Change. A Critical Reader. Tate Publishing and 
Afterall 
OR 
Felshin, Nina (ed.) (1995): But is it Art? The Spirit of Art as Activism. Seattle: Bay Press 
OR 
De Bruyne, Paul & Pascal Gielen (eds.) (2011) Community Art. The Politics of Trespassing. Amsterdam: Valiz 
OR 
Emejulu, Akwugo & Mae Shaw (eds.) (2010) Community Empowerment: Critical Perspectives from Scot- 
land. The Glasgow Papers, Edinburgh: Community Development Journal. 
http://www.iacdglobal.org/files/TheGlasgowPapers_1.pdf 
4. Luhtakallio, Eeva (2012): Practicing Democracy. Local Activism and Politics in France and Finland 
OR 
Hou, Jeffrey (2012): Transcultural Cities: Border Crossing and Placemaking 
OR 
Hou, Jeffrey (2013): Insurgent Public Space: Guerrilla Urbanism and the Remaking of Contemporary Cities 

http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66605/978-951-44-8003-4.pdf?sequence=1
http://tampub.uta.fi/handle/10024/66678
http://www.iacdglobal.org/files/TheGlasgowPapers_1.pdf
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MCPS180 Local Cultural Policies, Comparisons, Models and Indicators (5 ECTS) 
Learning outcomes: Students are able to apply theoretical knowledge to empirical phenomena and data 
analysis concerning cultural planning and cultural indicators. Students are able to analyse local cultural 
policy-making, actors and processes from comparative perspectives. 
Content: The course analyses the understanding of the economic value of art and the tension between 
economic and cultural modes of evaluation, and provides new perspectives on how to value art. In addi- 
tion, the course deals with the question of how the dynamic interplay between the economic and political 
context, institutional arrangements and social networks affect urban cultural policy-making, and further, 
urban development and governance. 
Completion mode: The course includes lectures and workshops. The course can also be completed by writ- 
ing an essay based on the literature or by taking a book exam. 
Literature: 
1.Grodach, Carl & Daniel Silver (2012): The Politics of Urban Cultural Policy. Global Perspectives 
OR 
Ridell, Seija, Päivi Kymäläinen, Timo Nyyssönen (toim.) (2009): Julkisen tilan poetiikkaa ja politiikkaa 
2. Parker, Simon (2011): Cities, Politics & Power 
OR 
Andrew, Caroline et al. (ed.) (2005): Accounting for Culture. Thinking through Cultural Citizenship 
3. Hutter, Michael & Davis Throsby (2011): Beyond Price. Value in Culture, Economics and the Arts 
4. Young, Greg (2008): Reshaping Planning with Culture 

 

 
 

KUPS190 Kulttuuripolitiikan nykysuuntauksia (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää, että kulttuuripolitiikan tutkimusteemoja ja teorioita voi soveltaa 
ajankohtaisten keskustelujen analyyttisessa tarkastelussa. Tavoitteena on kehittää opiskelijan osaamista 
nostaa esiin tutkimukseen nojautuen politiikkakäytäntöjen kannalta relevantteja kysymyksiä ajankohtaisten 
keskustelujen kriittisessä erittelyssä. 
Sisältö: Opintojakso antaa opiskelijalle mahdollisuuden perehtyä kulttuuripolitiikan ja sen tutkimuksen 
ajankohtaisiin teemoihin ja kysymyksenasetteluihin. 
Suoritustavat: Luentopassi, kirjallisuuskuulustelu erikseen sovittavista teoksista tai luentosarja teemaan 
liittyen. Suoritettavat sisällöt on sovittava etukäteen tentaattorin kanssa. 

 

 
 

MCPS190 Current Issues in Cultural Policy (5 ECTS) 
Learning outcomes: The course develops students’ skills to recognise key questions and issues in the con- 
temporary debates and developments in the field of cultural policy. Students are able to critically analyse 
these discussions and developments, and to employ research themes and theories of cultural policy in the 
analysis. 
Content: The course gives students a possibility to get acquainted with the current themes and discussions 
in cultural policy. 
Completion mode: Following a row of lectures or seminar presentations and writing a learning diary. The 
course can also be completed by taking a book exam. Students must consult with the instructor about the 
precise completion mode. 

 

 
 

MCPS230 Cultural Diplomacy and Conflict Resolution (5 ECTS) 
Learning outcomes: Students are familiar with the meaning and role of culture in conflicts and diplomacy. 
Students are able to apply philosophical and theoretical knowledge of culture, arts and human conflicts and 
to analyse empirical cases of cultural conflicts and diplomacy. Students recognise different conceptualisa- 
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tions and axioms in the background of conflict and resolution argumentation. Students obtain theoretical, 
conceptual and evidence-based tools to analyse situations of cultural conflict. 
Content: The course provides a philosophical, theoretical and empirical introduction to the role of culture 
in conflicts and conflict resolution. The course familiarises students with scientific and political arguments 
and debates on the foundations of cultural diplomacy, cultural conflicts and the role and meaning of cul- 
ture in conflict resolution. 
Completion mode: Book exam. 
Literature: 
1. Laos, Nicolas (2011): Foundations of Cultural Diplomacy. Politics Among Cultures and the Moral Autono- 
my of Man 
2. Topiċ, Martina & Siniša Rodin (eds.) (2012): Cultural Diplomacy and Cultural Imperialism: European per- 
spective(s) 
3. Huntington, Samul P. (1997): The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order 
OR 
Taviss Thomson, Irene (2010): Culture Wars and Enduring American Dilemmas 
4. EUNIC Yearbook (2012/2013): Culture Report – Culture and Conflict 
http://www.ifa.de/fileadmin/pdf/kr/2012/kr2012_en.pdf 

 

 
 

MCPS240 Management of Creative Processes (5 ECTS) 
Learning outcomes: Students understand the key concepts of management in the cultural field. They rec- 
ognise the roles of management and leadership in different creative projects and organisations, and they 
are able to assess the relations between managerial work and creativity. 
Content: The course looks into leadership and management in the cultural field. It introduces students to 
managerial practices in the arts and offers perspectives to leadership in organisations and projects that 
build on artistic and creative activity. 
Completion mode: The course includes lectures and workshops. The course can also be completed by cre- 
ating an independent project plan. Students must consult with the instructor about the precise completion 
mode. 
Literature (choose three of the following): 
1. Koivunen, Niina & Alf Rehn (2009): Creativity and the Contemporary Economy: 
https://wiki.metropolia.fi/download/attachments/13569870/CreaNK_1.pdf 
2. Grint, Keith (2005): Leadership. Limits and Possibilities 
3. Bilton, Chris (2007): Management and Creativity. From Creative Industries to Creative Management 
4. Florida, Richard (2012): The Rise of the Creative Class, Revisited 
5. Varbanova, Lidia (2013): Strategic Management in the Arts 
6. Christian Grönroos ja Raija Järvinen (toim.): Palvelut ja asiakassuhteet. Markkinoinnin polttopisteessä. 
Vantaa: Talentum Media 
AND 
Korhonen, Pekkala & Salomaa (toim.) (2013): Näkökulmia tasa-arvoon ja johtajuuteen teatterissa 
http://www.tekija.info/uploads/tekija_nakokulmia_tasa-arvoon%20ja%20johtajuuteen.pdf 
AND 
Karkulehto, Sanna & Ann-Mari Virta: Johtamisesta mahdollistamiseen. Muuttunut yhteiskunta, luovat toi- 
mialat ja uudet johtamismallit 
http://www.cream.oulu.fi/tutkimus/documents/Karkulehto_Virta_Minne_matka.pdf 

 

 
 

MCPS250 Politics of Cultural Participation (5 ECTS) 
Learning outcomes: Students understand the concepts of cultural participation, and how the forms of par- 
ticipation relate to different aspects of people’s lives. Students are familiar with interdisciplinary analyses 
of the impacts of art and culture. 

http://www.ifa.de/fileadmin/pdf/kr/2012/kr2012_en.pdf
https://wiki.metropolia.fi/download/attachments/13569870/CreaNK_1.pdf
http://www.tekija.info/uploads/tekija_nakokulmia_tasa-arvoon%20ja%20johtajuuteen.pdf
http://www.cream.oulu.fi/tutkimus/documents/Karkulehto_Virta_Minne_matka.pdf
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Content: The course introduces students to conceptualisations and measuring of cultural participation, as 
well as to national comparisons of cultural participation. It also introduces students to the positive impacts 
of arts and cultural participation. The course familiarises students with a variety of concepts, approaches, 
arguments, methods and debates related to cultural participation. Students acquire the ability to critique 
different reports, articles and books, obtain evidence to assess theories and build on theoretical arguments. 
Completion mode: Lectures and book exam. The course can also be completed by writing an essay based 
on the literature or by taking a book exam. 
Literature: 
1. Bennett, Tony et al (2009): Culture, Class and Distinction 
2. Two of the following articles: 

• van Eijck, K. & W. Knulst (2005): No More Need for Snobbism: Highbrow Cultural Participation in a 
Taste Democracy. European Sociological Review 21:5, 513–528 

• Kraaykamp, G., W. van Gils & W. Ultee (2008): Cultural participation and time restrictions Explaining 
the frequency of individual and joint cultural visits. Poetics 36:4, 316-332 

• Wright, D. (2011): Making Tastes for Everything: Omnivorousness and Cultural Abundance. 
International Journal of Cultural Policy, Vol. 17, no. 4, p. 355−371 

• DiMaggio, P. & T. Mukhtar (2004): Arts participation as cultural capital in the United States, 
1982−2002: Signs of decline? Poetics, Vol. 32, p. 169−194 

• Looseley, D. (2011): Notions of popular culture in cultural policy: a comparative history of France 
and Britain. International Journal of Cultural Policy, Vol. 17, no. 4, p. 365−379 

3. Belfiore, E. & O. Bennett (2010): The Social Impact of the Arts 
4. One of the following: 
UNESCO: Framework for cultural Statistics handbook no. 2. Measuring Cultural Participation, 2009 
http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/fcs-handbook-2-cultural-participation-en.pdf 
OR 
The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Ethnic Minorities. Evaluation of the Impact of Inclusion Poli- 
cies under the Open Method of Co-ordination in the European Union: Assessing the Cultural Policies of Six 
Member States. 
http://www.ecmi-eu.org/fileadmin/media/download/Final_Report.pdf 
OR 
Purhonen, S. et. al. (2014): Kulttuuripääoma Suomessa. Kulutus, maku ja elämäntyylien sosiaalinen eriyty- 
minen 

 

 
 

DEVS222 Globalization: Perspectives from development, culture and civil society (5 ECTS) 
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. In case lectures and workshops 
will not be arranged, completion mode: exam/essay/reading circle on the additional books assigned by 
lecturers. 
Literature: 
1.) Held & McGrew (eds) (2007): Globalization theory: approaches and controversies. 
2.) Additional readings assigned by lecturers 
Note: This is a joint course with the International Master’s Programme for Development and International Cooperation and the 
Master’s Programme in Civil Society. The course compensates the module MCPS100 Transnationalism and Cosmopolitanism (5 
ECTS). 

http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/fcs-handbook-2-cultural-participation-en.pdf
http://www.ecmi-eu.org/fileadmin/media/download/Final_Report.pdf
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YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu (10 op) 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy alan työtehtäviin ja osaa soveltaa opinnoista 
saamaansa osaamista käytännössä. 
Suoritustavat: Harjoittelu ja siitä kirjoitettava harjoitteluraportti, kysely Korpissa. 

 

 
 

YFIS801 Vapaaehtoiseen harjoitteluun liittyvä täydentävä suoritus (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella harjoittelujaksoaan oppiaineensa teoreettisen ja temaattisen 
sisällön näkökulmasta hyödyntäen oman tieteenalansa välineitä ja käsitteistöä. 
Sisältö: Opiskelija tarkastelee harjoittelujaksoaan oppiaineensa teoreettisen sisällön näkökulmasta. 
Suoritustavat: Sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. 

 
 
 
 

3.4. Pääaineen opinnot 
 

 
 

FILOSOFIA (10 op) 
Suoritetaan vähintään kaksi valinnaista opintojaksoa (5 op/opintojakso), jotka liittyvät filosofian merkittä- 
viin osa-alueisiin, suuntauksiin ja/tai perinteisiin (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, fenomeno- 
logia ja kriittinen teoria. Erikseen sovittaessa myös kirjallisuusessee on mahdollinen. 
Ota tarvittaessa yhteyttä syventävien opintokokonaisuuden tentaattoriin. 

 
*FILS5XX/YFIS5XX-opintojaksot löytyvät vuosittain filosofian opetusohjelmasta Korpista. 

 
 
 
 

VALTIO-OPPI (10 op) 
VALS004 Poliittisen analyysin menetelmät (5 op) 
Valitaan yksi seuraavista: 
VALS423 Maailmanpolitiikan nykydebatteja (5 op) 
VALS430 Klassinen ja varhaismoderni politiikan teoria (5 op) 
VALS440 Moderni politiikan teoria (5 op) 

 

 
 

VALS004 Poliittisen analyysin menetelmät II (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opiskelija kykenee tekemään perusteltuja valintoja monipuolisesta aineistojen ja luku- 
tapojen joukosta, ottamaan ne käyttöön omassa pro gradu -tutkielmassa ja näiden taitojen pohjalta toteut- 
tamaan tutkimuksensa järkevällä tavalla. 
Sisältö: Poliittisen kielen ja visuaalisten ilmiöiden tulkintaan liittyvien tutkimusotteiden syventäminen tu- 
kemaan opiskelijan omaa pro gradu -tutkielmaa. 
Suoritustavat: Essee. Teoksien valinnasta keskustellaan graduohjaajan kanssa. Kohdan teoksia voi myös 
korvata luennolla ja ryhmätyöllä tai lukupiirillä kunkin lukuvuoden opetustarjonnan mukaisesti. 
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi teosta seuraavista: 
Banks, M.: Visual Methods in Social Research (e-kirja) 
Boje, D.M.: Narrative Methods for Organizational and Communication Research 
Dean, M.: Governmentality. Power and Rule in Modern Society 
Garsten, B.: Saving Persuasion 
Hart, R.P.: Modern Rhetorical Criticism 
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Heikkinen, V., P. Hiidenmaa & U. Tiililä: Teksti työnä, virka kielenä 
Hirschman, A.O.: The Rhetoric of Reaction 
Koselleck, R.: Vergangene Zukunft (1979) TAI Futures Past (2004) (e-kirja) 
Koski, A.: Niinkö on jos siltä näyttää? 
Miller, P. & N. Rose: Governing the Present (suom. Miten meitä hallitaan. Vastapaino, 2010.) 
Miller, Hugh T.: Governing narratives: Symbolic politics and policy change 
Munslow, A.: Narrative and History 
Nousiainen, M.: Hallinta, osallistuminen ja toimijuus – tulkintoja suomalaisen leader-toiminnan po- 
liittisuuksista 
Palonen, K.: The Struggle with Time 
Schatz, E. (toim.): Political Ethnography 
Skinner, Q.: Visions of Politics Vol. 1: Regarding Method (e-kirja) 
Tilli, J.: The Continuation War 1941-1944 as a Metanoic Moment. A Burkean Reading of Finnish Clerical 
Rhetoric 
Torfing, J.: New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe and Žižek 
Walters, W. & J.H. Haahr: Governing Europe (e-kirja) 
Wodak, R.: The Discourse of Politics in Action. Politics as Usual 
Peltonen, M.: Rhetoric, Politics and Popularity in Pre-revolutionary England 

 

 
 

VALS423 Maailmanpolitiikan nykydebatteja (5 op) 
Osaamistavoitteet: Tottuminen seuraamaan maailmanpolitiikan tutkimuksen uusimpia keskusteluja. 
Sisältö: Oman erikoistumisalan hallinnan syventäminen, esimerkiksi alueellisesti Aasian, Euroopan tai Ame- 
rikan politiikan suhteen, tai toiminnallisesti esimerkiksi konfliktienhallinta-, talous- tai integraatiopolitiikan 
suhteen. 
Suoritustavat: Essee tai seminaari/lukupiiri. 
Kirjallisuus: Tentaattorin kanssa sovittava kokoelma artikkeleita aikakauslehdistä Asia-Europe Journal, Fo- 
reign Affairs, International Affairs, Journal of Common Market Studies, tai World Politics. 

 

 
 

VALS430 Klassinen ja varhaismoderni politiikan teoria (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on valmiudet klassisten tekstien tulkintaan ja tulkintojen tradition kriitti- 
seen tarkasteluun. 
Sisältö: Syventyminen joko klassiseen tai varhaismoderniin politiikan teoriaan tutustumalla yhteen klassik- 
koon ja yhteen tulkintateokseen. 
Suoritustavat: Essee 
Kirjallisuus: Suoritetaan yksi seuraavista: 

• Aristoteles: Politiikka; Teokset VIII (Πολιτικά) JA 
Yack, B.: The Problems of a Political Animal 

• Hegel, G.W.F.: Oikeusfilosofia (Grundlinien der Philosophie des Rechts) JA 
Franco, P.: Hegel’s Philosophy of Freedom 

• Hobbes, T.: Leviathan (luvut I-II) (e-kirja) JA 
Jakonen, M.: Multitude in Motion 

• Smith, A.: The Wealth of Nations JA 
Montes, L.: Adam Smith in Context 

• Machiavelli, N.: Valtiollisia mietelmiä (Discorsi) JA 
Skinner, Q.: The Foundations of Modern Political Thought Vol. I: The Renaissance 

• Platon: Valtio; Teokset IV (Πολιτεία) JA 
Rosen, S.: Plato’s Republic (e-kirja) 
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• Rousseau, J.-J.: Yhteiskuntasopimuksesta (Du contrat social) JA 
Strong, T.B.: Jean-Jacques Rousseau: The Politics of the Ordinary 

 

 
 

VALS440 Moderni politiikan teoria (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on valmiudet soveltaa ajankohtaisen poliittisen teorian käsitteistöä nyky- 
yhteiskunnan ilmiöiden jäsentämisessä ja arvioimisessa. 
Sisältö: Tutustuminen yhteen politiikan teorian ajankohtaiseen keskustelualueeseen ja argumentaatiota- 
paan. 
Suoritustavat: Essee 
Kirjallisuus: Valitaan yksi seuraavista: 

• Agamben, G.: Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life (Homo Sacer: Il potero sovrano e la nuda 
vita) JA 
Esposito, R.: Bios: Biopolitics and Philosophy (Bios: biopolitica e filosofia) 

• Beauvoir, S. de: Toinen sukupuoli (Le Deuxième sexe) JA 
Cornell, D.: At the Heart of Freedom: Feminism, Sex & Equality 

• Laclau, E. & C. Mouffe: Hegemony and Socialist Strategy JA 
Butler, J.: The Psychic Life of Power 

• Marchart, O.: Post-Foundational Political Thought JA 
Ranciere, J.: Erimielisyys (La Mésentente) 

• Habermas, J.: Between Facts and Norms (Faktizität und Geltung) JA 
Habermas, J.: Julkisuuden rakennemuutos (Strukturwandel der Öffentlichkeit) 

 
 
 
 

 
SOSIOLOGIA (15 op) 

 

 
 

Menetelmäopinnot (5 op): 
SOSS235 Sosiaalitieteiden syventävät menetelmät, teostentti (5 op) 
-Vaihtoehtoinen suoritusmuoto: 
YFIS200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset syventävät menetelmät (5 op) 
Suositellaan tarvittaessa edeltäviksi opinnoiksi: 
YFIA205 Basics of Research Methodology in Social Sciences (5 ECTS) 

 
Ydinopinnot (10 op): 
SOSS110 Sosiologian nykysuuntauksia (5 op) 
SOSS112 Tutustuminen sosiologian klassikoihin (5 op) 

 

 
 

SOSS235 Sosiaalitieteiden syventävät menetelmät, teostentti (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee syvällisesti joitakin sosiaalitieteiden kes- 
keisistä teoreettis-metodologisista lähestymistavoista. 
Sisältö: Opintojakson sisältönä on perehtyä syvemmin sosiaalitieteiden teoreettis-metodologisiin lähesty- 
mistapoihin. 
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Kohtia voi suorittaa myös tentaattorin kanssa erikseen sovittavilla 
esseillä tai luennoilla. 
Kirjallisuus/ Literature: Suoritetaan kaksi kohtaa seuraavista: 
A: Heritage, J. (1984): Garfinkel ja etnometodologia. Polity 



23  
 

 
 
 

B: Layder, D. (1998): Sociological Practice. Linking Theory and Social Research. Sage 
C: Yin, R. (2014): Case Study Research. Design and Methods (5th ed.). Sage 
D: Ragin, C. & L. Amoroso (2011): Constructing Social Research: The Unity and Diversity of Method (2nd ed.). 
Sage 
E: Strauss, A.L. & J.M. Corbin (1996): Basics of Qualitative Research. Sage 
F: Töttö, P. (2004): Syvällistä ja pinnallista. Teoria, empiria ja kausaalisuus sosiaalitutkimuksessa. Vastapai- 
no. 

 

 
 

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 tutkimusongel- 
man kannalta sopivat tutkimuksen lähestymistavat ja analyysimenetelmät sekä valita ja käyttää analyysi- 
menetelmiä erilaisten tutkimusongelmien ratkaisemiseen. Opiskelija syventää tietämystään tutkimuseetti- 
sistä periaatteista ja osaa soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin eri vaiheissa. Kurssin käytyään opis- 
kelijalla on valmiudet pro gradu -tutkielman laatimiseen. 
Sisältö: 
A: Kvalitatiivisten menetelmien syventävä kurssi 
Opintojaksolla perehdytään keskeisiin kvalitatiivisen tutkimuksen aineistotyyppeihin ja analyysimenetel- 
miin. Opintojaksolla esitellään erilaisia tutkimusprojekteja tutkimusprosessin havainnollistamiseksi. Tavoit- 
teena 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. & R. Hietala: Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta 

 

 
 

YFIA205 Basics of Research Methodology in Social Sciences (5 ects) 
Learning outcomes: By the end of the course student is acquainted with scientific method and empirical 
research process in social sciences, understands the relationship between method and theory, has a gen- 
eral understanding of qualitative and quantitative research orientations and methodology, and is able to 
read and evaluate empirical studies and use basic methods in qualitative and quantitative methodology. 
Content: The module is aimed at students who are about to start their BA or MA thesis. It consists of lec- 
tures on qualitative and quantitative research methods and related tutorials. Lectures consist of themes 
such as: different stages of empirical research process, differences between qualitative and quantitative 
methodology, different methods of data collection and analysis, research ethics and scientific writing. 
Completion mode: lectures and tutorials, two short papers 
Literature: 
Bryman, Alan (2008): Social Research Methods (3rd Edition). (exact chapters will be announced later) 
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SOSS110 Sosiologian nykysuuntauksia (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
Osaa kuvata ja arvioida sosiologisen teorian keskeisiä nykyisiä suuntauksia ja niiden lähtökohtaoletuksia. 
Kykenee arvioimaan eri perinteiden ja suuntausten välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. 
Kykenee yhdistämään teoreettista ajattelua omaan sosiologiseen analyysiinsä. 
Sisältö: Tavoitteena on perehtyä keskeisiin nykysosiologian teoreetikoihin. 
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Toisen teoksen voi korvata luennolla tai lukupiirillä (jos järjestetään). 
Sosiologian nykysuuntausten tuntemusta voi laajentaa jaksossa SOSS810. 
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi kohtaa seuraavista. Teokset voi lukea myös alkukielellä. 
A: Bourdieu, P. (1992).: The Logic of Practice. Polity Press 
B: Luhmann, N. (2013): Introduction to Systems Theory. Polity Press 
C: Goffman, E. (1986): Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Northeastern 
D: Joas, H. (1996): The Creativity of Action. Polity Press 

 

 
 

SOSS112 Tutustuminen sosiologian klassikoihin (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
Kykenee arvioimaan keskeisten klassikoitten erityislaatua: teorian perusrakenteita, käsitteistöä ja metodo- 
logiaa. 
Kykenee tunnistamaan nykyaikaisessa teoreettisessa keskustelussa klassikoiden vaikutuksen. 
Kykenee omassa tutkimustyössään lähestymään hallitusti empiiristä todellisuutta ja hyödyntämään klassi- 
koita tehdyn tutkimuksen kriittisessä arvioimisessa. 
Sisältö: Sosiologinen ymmärrys yhteiskunnasta ja sen tutkimisen mahdollistavat tutkimusstrategiat ovat 
peräisin lähinnä sosiologian klassikoilta. Opintojakson sisältönä on tutustuminen sosiologian perustanlaski- 
joiden teorioiden erityislaatuun ja omaan tuotantoon. 
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuudesta voi korvata osan luennolla tai lukupiirillä (jos järjeste- 
tään), jolloin kirjallisuudesta sovitaan luennoitsijan tai lukupiirin järjestäjän kanssa. Sosiologian klassikoiden 
tuntemusta voi syventää kohdassa SOSS812. 
Kirjallisuus: Suoritetaan yksi kohdista A-D. Teokset voi lukea myös alkukielellä. 
A: Durkheim, É.: Uskontoelämän alkeismuodot, 1980. Tammi JA 
Durkheim, É.: Sosiaalisesta työnjaosta, 1990. Gaudeamus 
B: Marx, K.: Pääoma I, kaikki painokset käyvät 
C: Weber, M.: Economy and Society, (kääntäjinä Guenther Roth and Claus Wittich), painos 1978. University 
of California Press. s. 1-56, 212-299, 302-307, 399-529, 956-1003 (tai Wirtschaft und Gesellschaft, s. 1-30, 
122-180, 245-381 ja 551-579) JA 
Weber M.: Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki, 1980 ja 1990. WSOY 
D: Simmel, G.: Soziologie, 1958. Duncker & Humblot TAI 
The Sociology of Georg Simmel, 1950. Free Press 

 
 
 
 

YHTEISKUNTAPOLITIIKKA (15 op) 
 

 
 

Menetelmäopinnot (5 op): 
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SOSS235 Sosiaalitieteiden syventävät menetelmät, teostentti (5 op) 
-Vaihtoehtoinen suoritusmuoto: 
YFIS200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset syventävät menetelmät (5 op) 
-Suositellaan tarvittaessa edeltäviksi opinnoiksi: 
YFIA205 Basics of Research Methodology in Social Sciences (5 ECTS) 

 
Ydinopinnot (10 op): 
YKPS321 Normatiiviset perusteet (5 op) 
YKPS325 Klassikot ja teoriahistoria (5 ECTS) 

 

 
 

SOSS235 Sosiaalitieteiden syventävät menetelmät, teostentti (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee syvällisesti joitakin sosiaalitieteiden kes- 
keisistä teoreettis-metodologisista lähestymistavoista. 
Sisältö: Opintojakson sisältönä on perehtyä syvemmin sosiaalitieteiden teoreettis-metodologisiin lähesty- 
mistapoihin. 
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Kohtia voi suorittaa myös tentaattorin kanssa erikseen sovittavilla 
esseillä tai luennoilla. 
Kirjallisuus/ Literature: Suoritetaan kaksi kohtaa seuraavista: 
A: Heritage, J. (1984): Garfinkel ja etnometodologia. Polity 
B: Layder, D. (1998): Sociological Practice. Linking Theory and Social Research. Sage 
C: Yin, R. (2014): Case Study Research. Design and Methods (5th ed.). Sage 
D: Ragin, C. & L. Amoroso (2011): Constructing Social Research: The Unity and Diversity of Method (2nd ed.). 
Sage 
E: Strauss, A.L. & J.M. Corbin (1996): Basics of Qualitative Research. Sage 
F: Töttö, P. (2004): Syvällistä ja pinnallista. Teoria, empiria ja kausaalisuus sosiaalitutkimuksessa. 
Vastapaino. [This title is not part of the required literature when completing the course in English.] 

 

 
 

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 tutkimusongel- 
man kannalta sopivat tutkimuksen lähestymistavat ja analyysimenetelmät sekä valita ja käyttää analyysi- 
menetelmiä erilaisten tutkimusongelmien ratkaisemiseen. Opiskelija syventää tietämystään tutkimuseetti- 
sistä periaatteista ja osaa soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin eri vaiheissa. Kurssin käytyään opis- 
kelijalla on valmiudet pro gradu -tutkielman laatimiseen. 
Sisältö: 
A: Kvalitatiivisten menetelmien syventävä kurssi 
Opintojaksolla perehdytään keskeisiin kvalitatiivisen tutkimuksen aineistotyyppeihin ja analyysimenetel- 
miin. Opintojaksolla esitellään erilaisia tutkimusprojekteja tutkimusprosessin havainnollistamiseksi. Tavoit- 
teena 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. 
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Kirjallisuus: Luentojen yhteydessä suoritetaan teos: 
Jokivuori P. & R. Hietala: Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta 

 

 
 

YFIA205 Basics of Research Methodology in Social Sciences (5 ects) 
Learning outcomes: By the end of the course student is acquainted with scientific method and 
empirical research process in social sciences, understands the relationship between method and 
theory, has a gen- eral understanding of qualitative and quantitative research orientations and 
methodology, and is able to read and evaluate empirical studies and use basic methods in 
qualitative and quantitative methodology. Content: The module is aimed at students who are 
about to start their BA or MA thesis. It consists of lec- tures on qualitative and quantitative 
research methods and related tutorials. Lectures consist of themes such as: different stages of 
empirical research process, differences between qualitative and quantitative methodology, 
different methods of data collection and analysis, research ethics and scientific writing. Completion 
mode: lectures and tutorials, two short papers 
Literature: 
Bryman, Alan (2008): Social Research Methods (3rd Edition). (exact chapters will be announced later) 

 

 
 

YKPS321 Normatiiviset perusteet (5 op) 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nähdä yhteiskuntapolitiikan 
oppialana laa- jemmassa yhteiskuntateorian kehyksessä 
Sisältö: Ajankohtaisia kirjallisuusesimerkkejä yhteiskuntapolitiikan normatiivisista perusteista 
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu 
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi seuraavista: 
1. Sen, A. (1999): Development as Freedom. Oxford University Press. 
2. Serres, M. (1994): Luontosopimus. Vastapaino. 
3. Lister et al. (2007): Gendering Citizenship in Western Europe: New Challenges for Citizenship 
Research in a Cross-National Context. 
4. Rothstein, B. (1998): Just Institutions Matter. Cambridge University Press. 
5. Pogge, T. (2008): World Poverty and Human Rights. Second Edition. Polity Press, second edition. 
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: Suoritetaan seuraavat teokset: 
Kuusi, P.: 60-luvun sosiaalipolitiikka  
Kuusi P. (1982): Tämä ihmisen maailma. WSOY 
JA yksi kohta seuraavista: 
1. A. Durkheim, E.: Sosiaalisesta työnjaosta. Gaudeamus 1990 JA 
Durkheim, E.: Itsemurha - sosiologinen tutkimus. Tammi 1985. 
2.B. Marx, K.: Pääoma I. Edistys 1974 (tai uudempi) JA  
Weber, M.: Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki. WSOY 1980 (tai uudempi) 
3. Foucault, M.: Seksuaalisuuden historia. Gaudeamus 1998 (tai 2010) JA 
Foucault M. Tarkkailla ja rangaista. Otava 1980 (tai uudempi) 
4. Elster, J. (1989): Nuts and Bolts for the Social Sciences. Cambridge University Press. JA 
North, D. (1993): Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University 
Press. 
5. Marshall, T.H. (1992): Citizenship and Social Class JA 
Rawls, J.: Oikeudenmukaisuusteoria. WSOY 1988. 
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4. Opintoneuvonta ja opetusohjelmat 2014–2015 
 

 
 

4.1 Opinto-ohjaus 
 
 

Opinto-ohjausta kulttuuripolitiikan opiskelijoille antavat: 
 
 

• Professori Anita Kangas, puh. 050 345 4045,  anita.kangas@jyu.fi 
Vastaanotto: ke 9-11, Ylistönmäentie 33, huone 321 

 

• Professori Kia Lindroos, puh. 040 501 7655, kia.lindroos@jyu.fi 
Vastaanotto: ke 10-12, Ylistönmäentie 33, huone 334. 

 

• Yliopistonlehtori Miikka Pyykkönen, puh. 040 805 4138, miikka.pyykkonen@jyu.fi 
Vastaanotto: ke 9-11, Ylistönmäentie 33, huone 313 (vapaalla 1.4.2015 saakka) 

 

• Yliopistonlehtori Tobias Harding, puh. 040 481 8790, tobias.harding@jyu.fi 
Vastaanotto: ke 10–12, Ylistönmäentie 33, huone 324 

 

• Yliopistonopettaja Kaisu Kumpulainen, puh. 040 805 3493,  kaisu.kumpulainen@jyu.fi 
Vastaanotto: ke 9-11, Ylistönmäentie 33, huone 313 

 

• Amanuenssi Kristiina Ruokoja, puh. 040 805 4506,  kristiina.ruokoja@jyu.fi 
Ylistönmäentie 33, huone 353 

mailto:anita.kangas@jyu.fi
mailto:kia.lindroos@jyu.fi
mailto:miikka.pyykkonen@jyu.fi
mailto:tobias.harding@jyu.fi
mailto:sakarias.sokka@jyu.fi
mailto:kristiina.ruokoja@jyu.fi
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4.2. Opintojen ohjeellinen ajoitussuunnitelma 

 
Opinnot kulttuuripolitiikan maisteriohjelmassa kestävät keskimäärin kaksi lukuvuotta. Oheisessa taulukossa 
on esitetty ohjeellinen ajoitussuunnitelma, jota suositellaan opiskelijoiden henkilökohtaisten opintosuunni- 
telmien (HOPS) laatimisen tueksi. 

 
Opintojen 
suositeltu 
jaksotus 

Syksyn 1. 
jakso 
(periodi I) 

Syksyn 2. 
jakso 
(periodi II) 

Kevään 1. 
jakso 
(periodi III) 

Kevään 2. 
jakso 
(periodi IV) 

Kesä Op:t 
yht. 

I vuoden opis- 
kelijat 

KUPS001 
KUPS050 
KUPS020 

 
+ kup:n opin- 
toja valinnan 
mukaan 
ja oman pää- 
aineen opin- 
toja 

(KUPS180) 
(KUPS200) 

 
+ kup:n opin- 
toja valinnan 
mukaan ja 
oman pääai- 
neen opinto- 
ja 

KUPS002 
KUPS030 
KUPS060 
KUPS130 
(KUPS125) 
+ kup:n opin- 
toja valinnan 
mukaan ja 
oman pääai- 
neen opinto- 
ja 

KUP S002 
(KUPS141) 
(MCPS100) 

 
+ kup:n opin- 
toja valinnan 
mukaan ja 
oman pääai- 
neen opinto- 
ja 

(MCPS240) 
 

Opintoja 
valinnan 
mukaan 

 
Noin 
60–70 

 Periodi I Periodi II Periodi III Periodi IV Kesä  
II vuoden 
opiskelijat 

KUP S003 
 

+ kup:n opin- 
toja valinnan 
mukaan 

KUP S003 
KUP S090 

 
+ kup:n opin- 
toja valinnan 
mukaan 

KUP S090 
 

+ kup:n opin- 
toja valinnan 
mukaan 

KUP S090 
KUP S091 

 
+ kup:n opin- 
toja valinnan 
mukaan 

( KUPS400)  
Noin 50– 
60 

II vuoden jälkeen: YTM – tutkinto väh. 120 
 
 
 
 
 

4.3. Kulttuuripolitiikan opetusohjelma 2014–2015 

 
Tässä opinto-oppaassa ilmoitetut kurssit perustuvat alustaviin tietoihin eli ne saattavat muuttua. 
Opetusta koskeva päivitetty ohjelma löytyy seuraavasta osoitteesta: 
http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/opiskelu 

 
Opetuksesta informoidaan myös KUPOLI -sähköpostilistan (kupoli@lists.jyu.fi) kautta, joka on kulttuuripoli- 
tiikan opiskelijoiden yhteydenpitokanava. Liittyäksesi sähköpostilistalle, lähetä viesti ja täydellinen sähkö- 
postiosoitteesi yliopistonopettaja Kaisu Kumpulaiselle:  kaisu.kumpulainen@jyu.fi 

 
HUOM!: Kursseille on ILMOITTAUDUTTAVA KORPISSA ENNEN KURSSIN ALKUA. 
Myös salit saattavat muuttua, joten seuraa Korppia (yliopiston opintotietojärjestelmä). Muuttuva tieto päi- 
vitetään Korppiin ja yksikön www-sivuille. 

http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/opiskelu
mailto:kupoli@lists.jyu.fi
mailto:sakarias.sokka@jyu.fi
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SUOMENKIELISEN MAISTERIOHJELMAN OPETUS 2014—2015 

 
Syksy 
I Periodi 1.9. — 24.10.2014 
II periodi 27.10. — 19.12.2014 

 
Yliopiston avajaiset ovat keskiviikkona 3.9.2014 kello 12.00 - 15.00, jonka aikana ei saa järjestää opetusta 
tai tutorointia. 

 
Uusien opiskelijoiden tervetulotilaisuus 2.9.2014 kello 10-12 (Y33 135). 
 
Infotilaisuus uusille ja vanhoille kansainvälisen ohjelman opiskelijoille 8.9.2014 kello 10-12 (Y33 135). 
Tilaisuudessa jaetaan tärkeää informaatiota kansainvälisestä opiskelijavaihdosta ja harjoittelusta, joten se 
on tarkoitettu myös suomenkielisen maisteriohjelman opiskelijoille. 

 
Kevät 
III periodi 12.1. — 13.3.2015 
IV periodi 16.3. — 22.5.2015* 

 
* Opetuksen pääsiäistauko on 30.3.- 6.4.2015. Opetus alkaa heti toisen pääsiäispäivän jälkeen. 
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Syksy 2014 

 
opintojakso opetus opetta- 

ja/tentaattori 
KUPS001 Maisterise- 
minaari I (Johdatus 
kulttuuripolitiikkaan) 
5 op 

1. periodi 
Luennot 2.9. ja 16.9.-28.10.2014, ti 14-17 (24 h). 
Luentosuoritus asiantuntijakirjoituksella / tutki- 
mussuunnitelman kirjoittamisella ja kirjallisuus- 
kuulustelu. 
Kirjallisuuskuulustelu 4.11.2014 ti 14-17. Uusin- 
tatenttimahdollisuus joulukuun ja tammikuun 
yleisinä tenttipäivinä 

Anita Kangas 

KUPS003 Maisterise- 
minaari III 5 op 

1.-2. periodi 
Aloitusseminaari ti 30.9.2014 klo 14-16 
Pienryhmäistunnot 1–2 kertaa kuukaudessa 
Päätösseminaarit 15.12.2014 ma 12-16, ti 
16.12.2014 ti 9-14 
Ilmoittautuminen viimeistään 25.9.2014 men- 
nessä 

Kaisu Kumpulai- 
nen 

MCPS020 Contempo- 
rary Debates in Social 
Theory (5 op) 

1. period 
Lectures and workshop: 17.9., 18.9., 23.9., 24.9., 
25.9. 9-12, 6.10. 9-14, 7.10. 9-13 

Kia Lindroos, Tiina 
Kontinen 

MCPS050 Nordic and 
European Cultural 
Policy (5 ECTS) 

1st period 
Lectures, workshop and final essay. 
Lectures: 18.9., 24.9., 25.9., 1.10., 2.10., 9.10. 
2014 at 14-17. 
Workshop: 15.10. at 12-16., and 16.10. at 10-14. 

Tobias Harding 

MCPS130 Cultural 
Economy (5 ECTS) 

1st period 
Lectures and a book exam. 
Lectures: 29.9. at 12-15, 30.9. at 10-12 and 13-15 , 
1.10. at 9-12. 
 

Anita Kangas 

MCPS200 Media and 
Globalisation  (5 ECTS) 

2nd period 
Lectures, movies and seminar. 
29.10., 5.11., 6.11., 18.11., 26.11.2014, at 12-16. 

Karina Horsti 

KUPS170 
Sosiokulttuurinen 
toiminta, 5 op 

2. periodi. Luennot 11.-13.11. klo 10-15 ja 18.- 
20.11. klo 10-15. Seminaari, aktivointimenetel- 
mät. 

Anita Kangas, Kati 
Närhi yhteistyös- 
sä sosiaalityön 
kanssa. 
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Kevät 2015 

  

KUPS002 Maisterise- 
minaari II 5 op 

3. periodi 
Aloitusseminaari 14.1.2015 ke klo 14–16. 
Pienryhmäistunnot 1-2 kertaa kuukaudessa 
Päätösseminaari toukokuussa. 
Ilmoittautuminen viimeistään 7.1.2015 mennes- 
sä 

Anita Kangas 
Kaisu Kumpulai- 
nen 

MCPS030 History of 
Cultural Policy (5 ECTS) 

3rd period 
Lecture and workshop 
Mon 19.1. at 12-16, Tue 20.1. at 9-11, 
Mon 26.1. at 12-16, Tue 27.1. at 9-11, 
Mon 2.2. at 12-16, Tue 3.2. at 9-11. 

 
Registration by 10.2.2015. 

Tobias Harding 

MCPS100 Transna- 
tionalism and Cosmo- 
politanism (5 ECTS) 
(DEVS202 Globaliza- 
tion: Perspectives from 
development, culture 
and civil society) 

3rd period 
Lectures, workshop and readings. 
Lectures (on Wednesdays) 14.1. at 12-14, and 
21.1.-11.2. at 12-16. 
Workshop (on Wednesdays) 18.2.-11.3. at 12-16. 

Tiina Kontinen 
Päivi Pirkkalainen 
Sanna Vierimaa 
Karina Horsti 
Miikka Pyykkönen 
Bonn Juego 

MCPS125 Cultural 
Sustainability (5 ECTS) 

Online-course. The course is organised in collab- 
oration with partner universities of COST Action 
"Investigating Cultural Sustainability" network. 

Anita Kangas 
Minna Ruusuvirta 

MCPS141 Cultural 
Production, Cultural 
Industry and Con- 
sumption (5 ECTS) 

4th period 
Dates TBA! 
Lectures and a workshop. 

Lluis Bonet 
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5. Tenttiminen 
 

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelman opintojaksojen tentit suoritetaan eTenttinä, luennoitsijan ilmoittamana 
päivänä tai yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tenttipäivinä. Tentit suoritetaan kunkin opintojakson 
tentaattorille. Opintojaksojen mahdollisista muista suoritustavoista voidaan erikseen sopia. Oman 
pääaineen suoritukset suoritetaan pääaineen mukaisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä pääaineen 
ilmoittamalle tentaattorille. 

 
Huom! Kulttuuripolitiikan kirjatenttejä on mahdollista suorittaa myös luentotenttien yhteydessä. Kirjatentin 
ei tarvitse korvata samaa kohtaa kuin luentotentin, jonka aikana opiskelija haluaa ko. kirjatentin suorittaa. 
Opiskelijan on kuitenkin sovittava asiasta erikseen sekä kirjatentin vastaanottajan eli ko. kohdan tentaattorin 
että luennon pitäjän kanssa. 
 
 
 
 

5.1. Tentaattorit 

 
Kulttuuripolitiikan maisteriohjelman opintojaksojen tentaattorit: 

 
KUPS001 Maisteriseminaari I (Johdatus kulttuuripolitiikkaan) 5 op - Anita Kangas 
KUPS002 Maisteriseminaari II 5 op - Kaisu Kumpulainen / 

Miikka Pyykkönen 
KUPS003 Maisteriseminaari III 5 op - Kaisu Kumpulainen 
MCPS020 Contemporary debates in social theory 5 op - Kia Lindroos / Miikka Pyykkönen 
MCPS030 History of Cultural Policy 5 op - Tobias Harding 
MCPS050 Nordic and European Cultural Policy 5 op - Tobias Harding 
MCPS065 Multiculturalism, Immigration, - Kaisu Kumpulainen / 
Minorities and Citizenship (5 op) Miikka Pyykkönen 
KUPS090 Pro gradu -tutkielma 40 op - Anita Kangas 
KUPS091 Maturiteetti 0 op - Anita Kangas 
MCPS130 Cultural Economy 5 op - Anita Kangas 
MCPS100 Transnationalism and Cosmopolitanism 5 op - Kia Lindroos / Miikka Pyykkönen 
MCPS120 Geography of Cultural Policy 5 op - Kaisu Kumpulainen 
KUPS125 Cultural Sustainability - Anita Kangas 
MCPS141 Cultural Production, Cultural Industry and Consumption 5 op   - Eliza Kraatari 
MCPS150 Perspectives to Media Policies 5 op - Kia Lindroos / Miikka Pyykkönen 
MCPS155 Challenges of Authorship and Copyright 5 op - Anita Kangas 
MCPS180 Local Cultural Policies, Comparisons, - Kaisu Kumpulainen / 
Models and Indicators (5 op) Miikka Pyykkönen 
MCPS200 Media and Globalisation 5 op - Karina Horsti 
MCPS220 International Cultural Policy: - Tobias Harding 
Organisations, Norms and Cultural Rights 5 op 
MCPS230 Cultural Diplomacy and Conflict Resolution 5 op - Kaisu Kumpulainen / 

Miikka Pyykkönen 
MCPS240 Management of Creative Processes 5 op - Eliza Kraatari 
MCPS250 Politics of Cultural Participation 5 op - Kaisu Kumpulainen 

Miikka Pyykkönen 
YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu 10 op - Anita Kangas 
YFIS810 Vapaaehtoiseen harjoitteluun liittyvä täydentävä suoritus 5 op   - Anita Kangas 
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5.2. Yleiset tentit 
 
 

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisiä tenttipäiviä on kerran kuukaudessa. Yleinen tenttipäivä on 
pääsääntöisesti perjantai ja tentti alkaa klo 12:00. Huomaa kuitenkin, että sekä viikonpäivän että kel- 
lonajan suhteen voi olla poikkeuksia. Tentissä on käytettävissä enintään neljä tuntia vastausaikaa. 
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tenttiä KORPPI 
– järjestelmän kautta. 

 
Muistettavaa tenttiin ilmoittauduttaessa: 

• Kirjallisuus-kohdassa on mainittava kaikki kirjat, jotka aikoo tenttiä. 

• Jos teet useamman oppiaineen tentin samassa tenttitilaisuudessa, on Viesti-kohdassa mai- 
nittava se oppiaine, jonka tenttisalissa halut tehdä tentin. 

• Jos opintojaksossa on useampi tentaattori (eri kirjapaketeilla eri tentaattori), niin merkitse 
Viesti-kohtaan sen tentaattorin nimi, jolle tenttiä teet. 

• Jos tiedät, ettet pääse tenttiin, peru tentti-ilmoittautuminen viimeistään tenttiä edeltävänä 
viikonloppuna. 

• Jos ilmoittaudut maturiteettiin, mainitse Kirjallisuus-kohdassa tentaattorin/ohjaajan nimi. 
Maturiteetin tekijät täyttävät tenttitilaisuudessa maturiteettilomakkeen, joka on kansliassa lai- 
tettu tenttikuoreen. Lomake palautetaan tenttikuoren mukana. Jos ko. lomaketta ei jostain 
syystä löydy kuoresta voi sellaisen pyytää valvojilta. 

• Kesätentteihin ilmoittaudutaan jo toukokuussa. 

 
HUOM! Jos kyseessä on tentti, johon ei voi ilmoittautua Korpissa, sovi asiasta tentaattorin kanssa. 

 
Tenttisalit 
Tenttisalit ilmoitetaan päärakennuksen aulassa viimeistään saman päivän aamuna.  Tenttisalit ilmoitetaan 
myös tiedekunnan sivuilla netissä: http://www.jyu.fi/ytk/opiskelu/opetus_ja_tentit/tiedekuntatentit 
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleiset tentit järjestetään Seminaarinmäen alueella (vain poikkeusta- 
pauksissa Mattilanniemessä). 

 
YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET TENTTIPÄIVÄT: 

SYKSY - Autumn 2014 KEVÄT - Spring 2015 KESÄ - Summer 2015 

pe / Fri 26.9. pe / Fri 30.1 MA /Monday 15.6 

pe / Fri 31.10 pe / Fri 20.2 pe / Fri 10.7 

pe / Fri 28.11 pe / Fri 27.3 pe / Fri 28.8 

pe / Fri 19.12 pe / Fri 24.4  

 pe / Fri 22.5  
 

 
 

5.3. eTentit 

 
Katso lisätietoja eTentistä: https://www.jyu.fi/itp/etentti-ohjeet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jyu.fi/ytk/opiskelu/opetus_ja_tentit/tiedekuntatentit
http://www.jyu.fi/ytk/opiskelu/opetus_ja_tentit/tiedekuntatentit
https://www.jyu.fi/itp/etentti-ohjeet
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6.  Muita suoritustapoja 
 

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelmassa voi suorittaa opintoja muillakin tavoilla kuin tenttimällä. Yleisimmät 
suoritustavat tentin lisäksi ovat essee ja luentopäiväkirja. 

 

A. Essee 
Essee on pienimuotoinen tutkiva ja pohtiva kirjoitelma määritellystä aihealueesta. Esseen laajuus voi 
vaihdella muutamasta sivusta kymmeneen sivuun, jopa enemmänkin opintojaksosta riippuen. Esseen 
tekemisessä on tärkeää hahmottaa selkeä kokonaiskuva kirjoitettavasta aiheesta ja pyrkiä kirjoittamaan 
omin sanoin näkemyksensä ja mielipiteensä asiasta. Älä referoi eli siirrä tekstiä työhösi suoraan kirjoista, 
vaan koeta esittää asia omin sanoin. 

 
Esseelle on luontaista pohtivuus; se antaa tilaa persoonallisuudelle ja subjektiivisille äänenpainoille. 
Keskeinen on oma näkökulma, jossa kehitellään useita ajatuksia, yhdistellään niitä ja tehdään niistä omia 
päätelmiä. Essee ei kuitenkaan ole mielipidekirjoitus tai yksittäisten tuntojen kuvaus vaan siinä 
pohdiskellaan ja argumentoidaan eli punnitaan ja perustellaan asia. Esseen idea on: kuvaile, kehittele, 
pohdi, esitä omia perusteltuja näkemyksiäsi ja vertaa. 

 
B. Referaatti 
Referaatilla tarkoitetaan luetun tai kuullun tekstin selostamista niin, että pohjatekstin olennainen sisältö 
välittyy lukijalle. Referoitaviksi sopivat parhaiten asiatekstit. Referaatti eli seloste lyhentää pohjatekstiä 
huomattavasti, ohjeellisesti vähintään yhteen kolmasosaan, ja säästää näin vastaanottajan aikaa. Referaatti 
on suorasanainen teksti, ei esimerkiksi ranskalaisin viivoin tehty luettelo. Referaatissa asiat voi kertoa omin 
sanoin, mutta keskeisten asiaan liittyvien käsitteiden tulee kuitenkin olla mukana. Referaatin tulee mukailla 
alkuperäisen tekstin painotuksia. Sen vaatimuksia ovat: tarkkuus, selkeys, kattavuus ja tiiviys. Hyvä 
referaatti on sellainen, että sen pystyy ymmärtämään vaikkei olisi lukenut alkuperäistä tekstiä 

 
C. Katsaus 
Katsaus eroaa referaatista siinä, että katsauksessa teksti suhteutetaan myös johonkin kontekstiin, 
esimerkiksi kirjoittamisajankohdan keskusteluihin tai tekstissä esitettyyn kritiikkiin. Katsauksen tekeminen 
tuleekin kysymykseen silloin, kun kohteena on useita vertailtavia tekstejä. 

 
D. Tiivistelmä 
Referaatti ja tiivistelmä ovat molemmat tekstin lyhennelmiä. Selvin ero on se, että vain tiivistelmä voi 
joskus olla pelkkä luettelo. Tiivistelmän on lyhyt ja ytimekäs kuvaus siitä, mitä pohjateksti, esimerkiksi 
artikkeli tai kirja, pitää sisällään. 

 
E. Luentopäiväkirja 
Luentopäiväkirja rakentuu luennoilla tehdyistä muistiinpanoista. Siinä käsitellään joko vapaamuotoisesti tai 
strukturoidun kaavan mukaan luennolla käsiteltyjä aiheita ja/tai kirjallisuutta sekä annetaan palautetta 
luennosta. Luentopäiväkirjassa selostetaan luennon olennaiset kohdat sekä analysoidaan ja 
kommentoidaan niitä. Ei ole kuitenkaan syytä liian laajasti toistaa luennolla sanottua, viittaus asian sisältöön 
riittää. On viisasta laatia luentopäiväkirjaa luentosarjan edetessä, eikä vasta sen jälkeen. Tuoreessa 
muistissa olevan tiedon käsitteleminen helpottaa päiväkirjan kirjoittamista. 

 
Päiväkirja voi olla tiivis kommentti, siihen voi sisältyä oman oppimisprosessin tarkastelua, väitteiden 
problematisointia jne. Kommentit voivat olla kriittisiä, täydentäviä, hyväksyviä, pohdiskelevia tai tulkitsevia. 
Oheiskirjallisuutta voidaan käyttää apuna. Luentopäiväkirja vaihtelee pituudeltaan 1-2 sivun mittaisesta 
yhden luennon tiiviistä kommentista aina 8-15 sivun mittaiseen laajempaan päiväkirjaan riippuen 
asiakokonaisuuden laajuudesta ja luentosarjan pituudesta sekä päiväkirjan luonteesta. 

 
Luentopäiväkirjan tarkoituksena on harjoittaa kriittistä ajattelua. Se ei ole referaatti luennoista tai kirjoista. 
Se kommentoi asiakokonaisuuden keskeisiä alueita. Luentopäiväkirja ei ole sama kuin luentomuistiinpanot, 
vaan se on tiivistämistä, tärkeinä pidettyjen asioiden esiin nostamista, prosessointia ja kommentointia. 

 
F. Portfolio 
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Portfolion tekeminen liittyy ennen kaikkea harjoitteluun, sillä harjoitteluraportti voidaan tehdä 
portfolion muodossa, jolloin sitä voi käyttää apuna esimerkiksi työpaikkahauissa. Portfolion sisältö on 
suhteellisen vapaamuotoinen, ja opiskelija voi käyttää luovuuttaan ja tehdä siitä omannäköisensä. 
Portfoliossa tulee kuitenkin olla kuvaus ja arviointi projektista ja projektin etenemisprosessista. 
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7.  Ohjeita pro gradu-tutkielman laatimiseksi 
 

Graduohjeet löydät laitoksen Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen sivuilta: 
http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/opiskelu/prograduyfi 

 
 

 
8.  Harjoittelu 

 
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen harjoitteluohjeet: 
https://www.jyu.fi/ytk/opiskelu/tyoelamavalmiudet-ja-urasuunnittelu/harjoittelu/harjoitteluyfi 
 

 
Esimerkkejä kulttuuripolitiikan opiskelijoiden harjoittelupaikoista 

 
 Atena Kustannus Oy 
 Bayerische Staatoper München 
 CNN World Report, USA 
 Cupore 
 Demos 
 ENCATC 
 ERICarts 
 EU Culture and Education 
 Finnish Fund for Art Exchange, FRAME 
 Hamburg Short Film Agency, Hampuri 
 Helsingin Juhlaviikot 
 Institute for Cultural Diplomacy, Berliini 
 Jyväskylä Summer Jazz 
 Keskisuomalaisen kulttuuritoimitus 
 Kilkenny Arts Festival, Irlanti 
 Komische Oper, Berliini 
 Morogoro Environmental Conservation Organisation, Morogoro, Tansania 
 The Museum of Modern Art, New York, USA 
 Music Export Finland Association ry (Musex) 
 Nykytaiteen Museo, Helsinki 
 Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 Pori Jazz 
 The Society for Intercultural Education, Training and Research (SIETAR) 
 South Finland EU-office, Brysseli, Belgia 
 Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto, pakolais- ja maahanmuuttotiimi 
 Suomen suurlähetystöjä eri puolilla (Manila, México, Pariisi, Praha) 
 Suomen Unesco-edustusto Pariisissa 
 Tampereen Teatterikesä 
 Ulkoministeriö 
 UNDP:n projektit Afrikassa 
 Valkeakosken kaupungin kulttuuritoimi 
 Valtion taidemuseo 
 Yleisradio 
 Österreichische Kulturdokumentation 

 

 
 

Lisätietoja harjoittelusta / yhdyshenkilöt 

 
Amanuenssi Kristiina Ruokoja, puh. 040 805 4506, huone Y33 353 
sähköposti: kristiina.ruokoja@jyu.fi 

http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/opiskelu/prograduyfi
https://www.jyu.fi/ytk/opiskelu/tyoelamavalmiudet-ja-urasuunnittelu/harjoittelu/harjoitteluyfi
mailto:anne-riitta.vanhala@jyu.fi
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9.  Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö CUPORE 
 

Kulttuuripolitiikan oppiaine toimii yhteistyössä Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön kanssa. 
Esimerkiksi opiskelijoilla on mahdollista tehdä pro gradu -töitään CUPOREn projekteissa. Lisätietoa saa 
säätiön www-sivuilta:  http://www.cupore.fi 

 
Säätiön perustaminen ja perustajat 
Säätiö perustettiin vuonna 2002 Jyväskylän yliopiston ja Suomen Kulttuurirahaston toimesta. Nämä kaksi 
tahoa ovat myös säätiön perustajajäsenet. Säätiön toimintaa rahoittaa opetusministeriö. Säätiön asiamie- 
henä toimii Jaakko Eskola. 

 
Säätiön tarkoitus ja tehtävät 
Säätiön tarkoituksena on seurata suomalaisen ja kansainvälisen kulttuuripolitiikan kehitystä ja edistää sitä 
koskevaa tutkimustyötä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö pitää yllä kulttuuripoliittista tutkimuskes- 
kusta (CUPORE), jonka tehtävänä on tuottaa ja välittää kulttuuripoliittisen päätöksenteon käyttöön korkea- 
tasoista tutkimustietoa ja edistää yleisemmin kulttuurikehityksen kannalta keskeisen tutkimus- ja asiantun- 
tijatiedon syntyä koulutuksen ja tutkimushankkeiden kautta. Keskus seuraa alan tutkimusta, toteuttaa omaa 
tutkimus- ja selvitystoimintaa, aloittaa tutkimushankkeita yhteistyössä alan päätöksentekijöiden, 
tutkijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa sekä hankkii niille rahoitusta ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. 
Keskus osallistuu tuottamansa tiedon ja tutkijoidensa asiantuntemuksen välityksellä kulttuuripoliittisen 
opetuksen kehittämiseen. Keskuksen toimintaan liittyy oleellisena osana myös kulttuuripoliittista kehitystä 
edistävä tietohuolto. 

 
Säätiön toimintamuodot 
Säätiöllä on pieni ja dynaaminen yksikkö, kulttuuripoliittinen tutkimuskeskus, joka (1) jalostaa tutkimustie- 
toa päätöksenteon ja alan tutkimuksen käyttöön, (2) verkottuu kansainvälisesti ja kansallisesti ja (3) edistää 
kulttuuripolitiikan yliopistollista opetusta. Se (4) tilaa tutkimuksia eri tutkimusyksiköiltä julistaen haettavak- 
si tietyn teema-alueen kattavia tutkimustarjouksia sekä tuottaa omalla ja ulkopuolisella rahoituksella omaa 
tutkimusta. Lisäksi se (5) levittää tietoa ja asiantuntemusta järjestämällä korkeatasoisia, kansainvälisiä ja 
kansallisia konferensseja ja teema-alueittain asiantuntijakokouksia. 

 
Tutkimuskeskus suorittaa näitä tehtäviä yhdessä Jyväskylän yliopiston ja muiden yliopistojen kanssa. Keskus 
huolehtii myös näiden toimintojen edellyttämistä kansallisista ja kansainvälisistä tietohallintotehtävistä. 
Säätiöllä on neuvottelukunta, joka ylläpitää säätiön suhteita alan yliopistollisiin ja muihin tutkimuslaitoksiin. 

http://www.cupore.fi/
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10.Kulttuuripolitiikan henkilökunta 
 

Professori Professori 
Anita Kangas Kia Lindroos 
Puh. 050 345 4045 Puh. 040 501 7655 
Sähköposti: anita.kangas@jyu.fi Sähköposti: kia.lindroos@jyu.fi 
Huone: Y33, 321 Huone: Y33, 334 
Vastaanotto: ke 9-11 Vastaanotto: ke 10-12 

 
Lehtori Lehtori 
Tobias Harding Miikka Pyykkönen 
Puh. 040 4818790 Puh. 040 805 4138 
Sähköposti: tobias.a.harding@jyu.fi Sähköposti: miikka.pyykkonen@jyu.fi 
Huone: Y33, 315 Huone: Y33, 313 
Vastaanotto: ke 9-11 Vastaanotto: ke 9-11 (palaa töihin 1.4.2014) 

 
Yliopistonopettaja Amanuenssi Kaisu 
Kumpulainen Kristiina Ruokoja 
Puh. 040 805 3493 Puh. 040 8054506 
Sähköposti: kaisu.kumpulainen@jyu.fi Sähköposti: kristiina.ruokoja@jyu.fi 
Huone: Y33, 313 Huone Y33, 353 
Vastaanotto: ke 9-11 

 
Akatemiatutkija 
Karina Horsti 
Puh. 040 8053576 
Sähköposti: karina.horsti@jyu.fi 
Huone: Y33, 318 

 

 
 

Tutkijat 

• Sezgin Boynik 

• Mikko Karaiste 

• Riitta Korpipää 

• Eliza Kraatari 

• Egge Kulbok 

• Minna Ruusuvirta 

• Aura Seikkula 

• Katriina Soini 

• Sakarias Sokka 
 

 
 

Dosentit 
Sari Karttunen Pasi Saukkonen 
sari.karttunen@cupore.fi pasi.saukkonen@helsinki.fi 

 
Kulttuuripolitiikan ohjelmassa opettavat myös seuraavat yhteiskuntapolitiikan dosentit: 
Pirkkoliisa Ahponen, YTT professori, e-mail: pirkkoliisa.ahponen@joensuu.fi 
Risto Eräsaari, VTT professori, e-mail: risto.erasaari@helsinki.fi 

mailto:anita.kangas@jyu.fi
mailto:kia.lindroos@jyu.fi
mailto:tobias.a.harding@jyu.fi
mailto:miikka.pyykkonen@jyu.fi
mailto:kaisu.kumpulainen@jyu.fi
mailto:kristiina.ruokoja@jyu.fi
mailto:karina.horsti@jyu.fi
mailto:sari.karttunen@cupore.fi
mailto:sari.karttunen@cupore.fi
mailto:pirkkoliisa.ahponen@joensuu.fi
mailto:risto.erasaari@helsinki.fi
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11. Kansainvälinen opiskelijavaihto 
 

 
 

Jyväskylän yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen. On suositeltavaa, 
että opiskelija sisällyttää tutkintoonsa ulkomaisen opiskelu- tai työharjoittelujakson. Ulkomaisilla opinnoilla 
voi korvata pakollisia opintoja ja sisällyttää niitä myös vapaavalintaisiin tai sivuaineopintoihin. 

 
Opiskelijan kannattaa pohtia henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassaan mahdollista ulkomaista opiskelu- 
tai työharjoittelujaksoa ja ottaa huomioon niihin tarvittavat riittävät kieli- ja viestintäopinnot. Kansainvälisiä 
valmiuksiaan voi kehittää myös opiskelemalla kansainvälisessä opiskelijaryhmässä ja vierailevien opettajien 
johdolla omassa yliopistossa. Kun tavoitteena ovat entistä paremmat valmiudet toimia kansainvälistyvillä 
työmarkkinoilla ja yhä monikulttuurisemmaksi muodostuvassa yhteiskunnassa, nämä opinnot antavat tut- 
kinnolle huomattavaa lisäarvoa. 

 
Opiskelijavaihtoon voi hakea seuraavien vaihto-ohjelmien/-sopimusten puitteissa: JY:n kahdenvälinen 
vaihto, ERASMUS, NORDLYS, ISEP, FIRST sekä hankkimalla opiskelupaikan itsenäisesti. Yliopisto maksaa 
apurahaa vaihtoon lähteville. 

 
Kulttuuripolitiikan maisteriohjelmalla on opiskelija- ja opettajavaihtoa koskevat sopimukset seuraavien 
yliopistojen kanssa: 

• Maastricht University, Alankomaat 

• University of Barcelona, Espanja 

 
Kulttuuripolitiikan opiskelija voi hakea myös tiedekunnan muita Erasmus-paikkoja. 

 
Maisteriohjelma on myös kulttuurialan koulutusorganisaatioiden eurooppalaisen verkoston (ENCATC 
= European Network of Cultural Administration Training Centres) jäsen. Kansainvälisten vaihtojaksojen jär- 
jestämisessä huomioidaan erityisesti opiskelijoiden opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet Euroopassa, sekä 
opettajien, tutkijoiden ja hallintohenkilökunnan meritoitumismahdollisuudet ulkomailla vietetyn jakson 
perusteella. 

 

 
 

HAKUAJAT LUKUVUODEKSI 2014–15 VAIHTOON HAKEVILLE 

 
Opiskelijavaihtoon haetaan yleensä vaihtoa edeltävän lukuvuoden aikana. Haut käynnistyvät noin kuukaut- 
ta ennen hakuajan päättymistä ja päättyvät vuosittain seuraavasti: 

 
1.11. - Euroopan ulkopuoliset vaihtokohteet (kahdenväliset kohteet ja ISEP-vaihto). 
1.3. - Euroopan kohteet (Erasmus, Nordlys). 
1.4. - Euroopan kahdenväliset kohteet ja FIRST kohteet maalis- ja lokakuu (tarkat päivämäärät vaihtelevat 
hieman vuosittain). 

 
Haku koskien yliopiston matka-apurahaa itsenäisesti harjoittelupaikan ulkomailta hankkineille järjestetään 
kaksi kertaa vuodessa. Tarkista hakuajat hakuilmoituksesta. 
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Lisätietoa: 
 

 
 

• Tiedekunnan nettisivut:  https://www.jyu.fi/ytk/opiskelu/opintojen_tueksi/kv 

• Kv-palvelujen nettisivut:  https://www.jyu.fi/hallintokeskus/koulutuspalvelut/intl/opiskelijalle 

• Opiskelijapalvelujen nettisivut:  https://www.jyu.fi/opiskelu/opinnoista/opiskelijanopas/kv 

• Opintotuki:  https://www.jyu.fi/hallintokeskus/opiskelijoille/how-to/ulkomailla-opiskelu 

• Ura- ja rekrytointipalvelujen sivut: https://www.jyu.fi/hallintokeskus/koulutuspalvelut/rekrytointi 

• Opiskelijavaihto:  https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/opiskelijoille/how-to/vaihtoon_hakeminen 
 

 
 

Muista liittyä opiskelijoiden sähköpostilistalle! 

 
Kansainvälisten asioiden yhdyshenkilö: 
Amanuenssi Kirsi Torkkola 
Ylistönmäentie 33, huone 352, kirsi.torkkola@jyu.fi 

 
Tervetuloa keskustelemaan opiskelijavaihtoon ja kansainvälisyyteen 
liittyvistä asioista! 

https://email.jyu.fi/OWA/redir.aspx?C=YtMESm7hzU2dEyN3ThNthh9MBAAActAIjK4h4N7sAtsBmJZX02CozEz1H4kH4DZpF00NEJN22ZU.&amp;URL=https%3a%2f%2fwww.jyu.fi%2fytk%2fopiskelu%2fopintojen_tueksi%2fkv
https://email.jyu.fi/OWA/redir.aspx?C=YtMESm7hzU2dEyN3ThNthh9MBAAActAIjK4h4N7sAtsBmJZX02CozEz1H4kH4DZpF00NEJN22ZU.&amp;URL=https%3a%2f%2fwww.jyu.fi%2fhallintokeskus%2fkoulutuspalvelut%2fintl%2fopiskelijalle
https://email.jyu.fi/OWA/redir.aspx?C=YtMESm7hzU2dEyN3ThNthh9MBAAActAIjK4h4N7sAtsBmJZX02CozEz1H4kH4DZpF00NEJN22ZU.&amp;URL=https%3a%2f%2fwww.jyu.fi%2fopiskelu%2fopinnoista%2fopiskelijanopas%2fkv
https://email.jyu.fi/OWA/redir.aspx?C=YtMESm7hzU2dEyN3ThNthh9MBAAActAIjK4h4N7sAtsBmJZX02CozEz1H4kH4DZpF00NEJN22ZU.&amp;URL=https%3a%2f%2fwww.jyu.fi%2fhallintokeskus%2fopiskelijoille%2fhow-to%2fulkomailla-opiskelu
https://email.jyu.fi/OWA/redir.aspx?C=YtMESm7hzU2dEyN3ThNthh9MBAAActAIjK4h4N7sAtsBmJZX02CozEz1H4kH4DZpF00NEJN22ZU.&amp;URL=https%3a%2f%2fwww.jyu.fi%2fhallintokeskus%2fkoulutuspalvelut%2frekrytointi
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/opiskelijoille/how-to/vaihtoon_hakeminen
https://email.jyu.fi/OWA/redir.aspx?C=YtMESm7hzU2dEyN3ThNthh9MBAAActAIjK4h4N7sAtsBmJZX02CozEz1H4kH4DZpF00NEJN22ZU.&amp;URL=mailto%3akirsi.torkkola%40jyu.fi
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12. Kulttuuripolitiikka bittivirrassa 
 

 
 

12.1. Kulttuuripolitiikan nettisivut 

 
Kulttuuripolitiikan maisteriohjelman kotisivut löytyvät osoitteesta: 
http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/ 

 
Kotisivuille on kerätty tietoa kulttuuripolitiikan opetukseen ja tutkimukseen liittyvistä asioista. 
Kotisivuiltamme löydät ajan tasalla olevan opetusohjelman. Sivuiltamme löydät myös kulttuuripolitiikkaan 
liittyviä eri kirjoittajien artikkeleita, kommentaareja ja luentoja. 

 
Kotisivuillemme on kerätty myös laaja kulttuuripolitiikan alan ”linkkilista”, josta löydät euroop-palaisten ja 
kansainvälisten toimijoiden ja järjestöjen kotisivut sekä kulttuuripolitiikan koulutusta antavien 
instituutioiden ja tutkimuskeskusten kotisivuosoitteet. Linkkilistalta löydät tietoa alan verkostoista sekä eri 
tietokannoista. Listalle on koottu myös kulttuuripolitiikan alan kansainväliset lehdet ja julkaisut 
yhteystietoineen ja esittelyineen. 
http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/linkit/ 

 
Olemme myös facebookissa:  Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma -ryhmä 

 

 
 

12.2. Korppi, Kupoli-lista ja Optima 

 
Korppi on opintotietojärjestelmä, josta löytyvät eri aineiden opetusohjelmat, kurssit, kurssi- 
ilmoittautumiset yms. Myös kielikeskuksen ja useimpien muiden laitosten opetustarjonta löytyy Korpista. 
Opiskelijan näkökulmasta Korpin tärkeimpiä toimintoja ovat kursseille ja tentteihin ilmoittautuminen sekä 
opintosuunnitelman laatimiseen tarkoitettu eHOPS -työkalu. Korpista näet myös listan kaikista niistä kurs- 
seista, joille olet ilmoittautunut. Kalenterin avulla voit näppärästi koota oman lukujärjestyksesi. Korpin 
opinto-ote -toiminnon avulla näet myös kaikki opintorekisterissä olevat suorituksesi. Korpissa käyttäjätun- 
nuksesi ja salasanasi ovat samat kuin tunnuksesi Jyväskylän yliopistossa (sähköpostin, mikroverkon ja Unixin 
käyttäjätunnus). 
Kulttuuripolitiikka toimii osoittain Korpissa, joten opetusohjelmasta kannattaa huolella tarkistaa mille 
kulttuuripolitiikan kursseille tarvitsee ilmoittautua Korpissa. Muiden oppiaineiden kursseille tulee yleensä 
ilmoittautua Korpissa. 
Lisätietoja Korpista ja ohjausta Korpin käyttöön löydät osoitteesta: 
https://www.jyu.fi/itp/korppi-ohjeet 

 
Kupoli (kupoli@lists.jyu.fi) on kulttuuripolitiikan sähköpostilista. Sen kautta ilmoitetaan kursseista, 
peruutuksista, aikatauluvaihdoksista yms. Tiedonkulun varmistamiseksi kaikkien ohjelman opiskelijoiden on 
syytä liittyä Kupoli-listalle. Liittyminen tapahtuu lähettämällä yliopistonopettaja Kaisu Kumpulaiselle 
(kaisu.kumpulainen@jyu.fi) pyyntö listalle lisäämisestä ja oma sähköpostiosoite. 

 
Optima on sähköinen oppimisympäristö, joka toteutetaan tietyn oppimisryhmän piirissä kuten tietyn kurs- 
sin yhteydessä. Optimaan tarvitaan tunnukset, jotka saadaan liityttäessä oppimisryhmään. Optimaan voi- 
daan tuoda luentoja, esitelmiä, power point -esityksiä, harjoituksia yms. kurssiin tai oppimispiiriin liittyvää 
materiaalia. 

http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/
http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/linkit/
http://www.facebook.com/groups/437103842994533/
https://www.jyu.fi/itp/korppi-ohjeet
mailto:kupoli@lists.jyu.fi
mailto:kaisu.kumpulainen@jyu.fi
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13. Kulttuuripolitiikan ainejärjestö – GUBERNA 
 

Kulttuuripolitiikan ainejärjestö GUBERNA sai alkunsa Cultural Management -ohjelman opiskeli-joiden 
järjestönä ja periytyi kulttuuripolitiikan opiskelijoille, kun Kulttuuripolitiikan koulutusohjelma käynnistyi 
vuonna 2000. 

 
Ainejärjestö on pieni, mutta varsin aktiivinen. Tarkoituksena ei ole olla biletehdas, vaan kokoontua aina 
silloin tällöin lasillisen ääreen keskustelemaan mukavia, vakavia ja vähemmän vakavia opiskelusta ja sen 
ulkopuolisista asioista. Kokouksiin ja epävirallisimpiin kokoontumisiin kannattaa osallistua jo pelkästään sen 
vuoksi, että kokouksissa keskustellaan tarvittaessa kulttuuripolitiikan ohjelman ja koulutuksen 
parantamisesta. Keskustelu on tärkeää, sillä GUBERNAn mielipidettä kuunnellaan maisteriohjelman 
sisältöjä suunniteltaessa. Opiskelijat voivat todella vaikuttaa GUBERNAn kautta! 

 
GUBERNAn ainejärjestön toimintaan pääset mukaan lähettämällä ilmoittautumisviestin järjestön 
puheenjohtajalle ja maksamalla jäsenmaksun, joka on 5 euroa opintojen ajalta. 

 
Ilmoittautumalla GUBERNAn jäseneksi tulet myös automaattisesti osaksi GUBERNAn sähköpostilistaa 
(guberna@lists.jyu.fi). Sen kautta tapahtuu kaikki GUBERNAn toiminnan informointi. Ainejärjestö pyrkii 
kerran vuodessa järjestämään ekskursion, joka suuntautuu kulttuuripolitiikan kannalta mielenkiintoisiin 
kohteisiin. Esimerkiksi keväällä 2008 matkasimme Helsinkiin ja Tallinnaan, vierailukohteina olivat mm. 
Suomen elokuvasäätiö ja Viron kulttuuriministeriö, keväällä 2009 kävimme tutustumassa Jyväskylän 
monikulttuurikeskus Gloriaan. Alkavan lukuvuoden ekskursion ja muun toiminnan suunnitteluun tarvitaan 
tuoreita ideoita sekä innostunutta mieltä – hyviä ideoita kannattaa ja pitää esittää! 

 

 
 

Gubernan kotisivut: http://guberna.wordpress.com/ 

mailto:guberna@lists.jyu.fi
http://guberna.wordpress.com/
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14.  Kartta yliopiston kampusalueista 
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