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I Yhteiset opinnot 
 
Digitalisaation 
kokonaisuus, väh. 
10 op 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akateemisen 
tutkimusosaamisen 
moduuli, 40 op 

 

 
Viestintä- ja kieli-
opinnot, väh. 15 op 

 

 

 

Digitalisaation kokonaisuus tulee suoritettavaksi opiskelijalle, jonka 

taustatutkinto ei sisällä opintoja, joiden perusteella hänen on 

mahdollista ymmärtää digitalisoituvaa maailmaa. 

 ITKP0001 Näkökulmia digitalisaatioon, 2 op 

 ITKP0002 Johdatus kyberturvallisuuteen, 2-4 op 

 ITKP0003 Johdatus algoritmiseen ajatteluun, 2 op 

 ITKP0004 Opiskelijan digityökalupakki, 2 op  

 ITKP0005 Palvelumuotoiluprojekti, 2 op 

Halutessaan opiskelija voi korvata palvelumuotoiluprojektin 

jollain muulla erikseen sovittavalla opintojaksolla. 

 

 TSAS5502 Pro gradu -tutkielma, 30 op 

 TSAS5503 Maturiteetti, 0 op 

 TSAS5504 Tutkimusmenetelmät, 5 op  

 TSAS5505 Pro gradu -seminaari, 5 op 
 

Viestintä- ja kieliosaamisen osalta arvioidaan kunkin opiskelijan 

lähtötaso aiemmin suoritettujen opintojen perusteella. Opinnot 

koostuvat seuraavista teemoista, joille määritellään myöhemmin 

vastaavat opintojaksot: 

 Professional Reporting, 4 op 

 Fundamentals in Intercultural and Multilingual 

Communication, 3 op 

 Oman kieliosaamisen kehittäminen, väh. 8 op 

o Opinnot voivat olla mitä tahansa vieraan kielen 

opintoja, mutta erityisesti suositellaan jonkin muun 

kielen kuin englannin opintoja.  

 

55-
65 
op 

II Maisteriohjelman 
opinnot, 31 op 
 
Turvallisuuden ja 
strategian moduuli, 
16 op 

 
Informaation 
hallinnan ja 
strategisen 
tiedustelun 
moduuli, 15 op 

 

 
 

 
 TSAS7010 Turvallisuuden käsite ja sen muutos, 5 op 

 CRIA5001 Crises, Conflicts and Security, 5 op 

 THIS113 Talouden johtamisen historia, 6 op  

 

 
 KYBS7031 Informaation hallinta ja strateginen tiedustelu I, 5 

op 

 KYBS7032 Informaation hallinta ja strateginen tiedustelu II, 5 
op 

 KYBS7033 Informaation hallinta ja tiedolla johtaminen, 5 op 

31 
op 

 



III Osaamista 
suuntaavat opinnot, 
25-35 op 

 

 Talous ja sen kriisit 
o THIS114 Talouden kriisit, 6 op 

 Konfliktit ja niihin liittyvä viestintä 
o POLS3012 Conflict in World Politics, 5 op 
o KVVS1010 Conflict and Intergroup Communication, 5 op 

 Kyberturvallisuus 
o ITKST41 Kybermaailma ja turvallisuus, 5 op  
o KYBS7011 Turvallisuus, yhteiskunta ja resilienssi, 5 op 
o ITKST44 Kybermaailma ja kansainvälinen oikeus, 5 op  

 Informaatiovaikuttaminen  
o KYBS7021 Viestinnän ja vaikuttamisen teoreettiset 

perusteet, 5 op 
o KYBS7022 Informaatiovaikuttamisen keskeisiä 

kysymyksiä, 5 op 

 Ympäristöön ja energiaan liittyvät riskit 
o KKES5002 Energia ja yhteiskunta, 5 op  
o SOSS3106 Ympäristösosiologia 5 op  
o SOSS3108 Ilmastonmuutoksen sosiologia, 5 op 

 Poliittinen historia 
o SHIS114 Poliittinen historia, 6 op  
o YHIS112 Poliittinen historia, 6 op  

 Turvallisuuden ja strategisen analyysin käytännön toimijuus 
(yhteensä enintään 10 op) 
o TSAS5594 Harjoittelu kotimaassa, 1-5 op 
o TSAS5595 Harjoittelu ulkomailla, 1-5 op 
o TSAS5590 Vaativat asiantuntijatehtävät, 1-5 op 

 

25-
35 
op 

Yhteensä 
 

120 
op 

 


