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Kehitysmaatutkimus
Jatko-opintojen tutkintovaatimukset 2015-2017
Jatko-opiskelijaksi ottamisessa noudatetaan valtiotieteellisen tiedekunnan jatkokoulutusta koskevia hakuaikoja ja muita määräyksiä. Hyväksymispäätöksen tekee valtiotieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijoiden
valintalautakunta oppiaineen ja tohtoriohjelman annettua asiasta lausuntonsa.
Jatko-opiskelijaksi voidaan hyväksyä vähintään hyvin tiedoin kehitysmaatutkimus pääaineena
valmistunut tai muuten vastaavan tason saavuttanut. Pro gradu -tutkielman vähimmäisarvosanan on pääsääntöisesti oltava Magna cum laude approbatur.
Lisensiaatin tutkielma tai väitöskirja
Jatkokoulutus koostuu itsenäisestä tutkimustyöstä lisensiaatintutkimuksen ja/tai tohtorin
väitöskirjan muodossa ja tätä tukevasta opetuksesta ja ohjauksesta. Tohtorin tutkintoon voidaan
edetä suoraan tekemättä lisensiaatintutkimusta. Väitöskirjaa lukuun ottamatta tohtorin tutkinnon vaatimukset ovat samat kuin lisensiaatin tutkinnon. Opinnäytetyön ohella kehitysmaatutkimuksessa vaaditaan
jatko-opintoja vähintään 60 op.
Täydentävät opinnot
Mikäli jatko-opiskelijalla ei ole ollut kehitysmaatutkimus pääaineena, hän joutuu yleensä
täydentämään opintojaan. Täydentävien opintojen laajuus ratkaistaan tapauskohtaisesti ottaen
huomioon hakijan koko perus- ja täydennyskoulutus sekä mahdollinen julkaisutoiminta.
Täydentävien opintojen tarve ratkaistaan jatko-opinto-oikeutta myönnettäessä, mutta niiden
täsmällisestä määrästä ja sisällöstä sovitaan opinto-oikeuden myöntämisen jälkeen. Lisäopintojen
määrä on pääsääntöisesti enintään 25 op. Nämä opinnot suoritetaan oppiaineen professorin kanssa sovittavalla tavalla ennen jatkokoulutusohjelman (60 op) aloittamista.
Tutkintovaatimukset
1. Yleiset tieteelliset ja akateemiset tiedot ja valmiudet 20-36 op
Opintoja voidaan sopimuksen mukaan suorittaa seuraavissa aihepiireissä osallistumalla koti- ja ulkomaisiin
jatkokoulutus- ja tutkijakursseihin tai osallistumalla tieteellisiin konferensseihin:
- tieteenfilosofia, tutkimuksen etiikka, yliopistopedagogiikka
- muu tieteellinen toiminta
- tutkijakoulun ja tohtoriohjelmien yleiset kurssit
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2. Oman tieteenalan ja väitöskirjan teoreettinen ja metodinen perusta 24-40 op
Kaikille pakolliset:
a) Jatkokoulutusseminaari (yht. 9 op)
Aktiivinen osallistuminen kehitysmaatutkimuksen jatkokoulutusseminaariin 990112 kolmen
lukukauden ajan.
b) Jatkotutkintokuulustelu, esseet ja/tai oppiaineen teoriakurssi (yht. 10 op)
Lisäksi 5-21 op:
- sopimuksen mukaan väitöskirjaa tukevia syventäviä teoriaopintoja joko kehitysmaatutkimuksessa tai
muilta väitöskirjatyön kannalta relevanteilta tieteenaloilta
- menetelmäopintoja (tutkijakoulun, tohtoriohjelmien, ym. tarjonnasta)
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Käytännöllinen filosofia
Jatko-opintojen tutkintovaatimukset (71080, 60 op)
Tohtorin tutkintoon vaaditaan väitöskirjan lisäksi 60 op opintoja, jotka suunnitellaan ohjaajan kanssa.
Käytännöllisessä filosofiassa nämä opinnot jaetaan kahteen seuraavaan pääluokkaan:
1. Yleiset tieteelliset ja akateemiset tiedot ja valmiudet (15-30 op)
Tähän luokkaan voi sijoittaa seuraavia opintoja:
 yliopistopedagogiikka
 akateemiseen kirjoittamiseen ja muihin akateemisiin valmiuksiin liittyvät kurssit
 oman väitöskirjan aihetta sivuavat luentokurssit ja konferenssit
 mahdolliset vaadittavat väitöskirjaa tukevat käytännöllisen filosofian lisäopinnot
 väitöskirjatyötä mahdollisesti tukevat tieteenfilosofian ja tutkimuksen etiikan opinnot
 konferenssiesitelmät väitöskirjaa sivuavista tai muista aiheista
 tutkijakoulun ja tohtoriohjelman yleiset kurssit ja työseminaarit
 konferenssien ja seminaarien järjestelytehtävät
 opetustehtävät.
2. Oman tieteenalan ja väitöskirjan teoreettinen ja metodinen perusta (30-45 op)
Jatkokoulutusseminaarit (15 op)
Osallistuminen jatkokoulutusseminaariin (71081) kolmen lukukauden ajan, yhteensä 15 opintopistettä.
Yhden näistä seminaareista voi korvata pitämällä esitelmän oppiaineen järjestämässä tutkijaseminaarissa.
Tähän luokkaan voi sijoittaa lisäksi seuraavia opintoja:
 Jatkotutkintokuulustelu (71082) väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen aiheesta. Kuulustelussa
edellytetään teosten perusteellista hallitsemista. Vastaavien luentojen suorittamista voidaan sopimuksen mukaan käyttää osasuorituksena.
 Konferenssiesitelmät väitöskirjan aiheesta
 Tohtoriohjelman järjestämät oman väitöskirja-aiheen kurssit ja seminaarit
 Käytännöllisen filosofian jatko-opintoja ja näitä tukevia muita opintoja (71083) ohjaajan hyväksymän opintosuunnitelman mukaisesti.
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Poliittinen historia
Jatko-opintojen tutkintovaatimukset 2015-2017
Jatko-opinto-oikeuden hakumenettelyä ja kriteerejä selostetaan tiedekunnan jatkokoulutussivulla:
http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/tutkimus/jatkokoulutus/index.html

PH400 Poliittisen historian jatko-opinnot (60 op) (72423)
Jatko-opinnot koostuvat kahdesta pääosasta. PH402-PH404 (30 op) keskittyy oman tieteenalan ja väitöskirjan teoreettiseen ja metodiseen perustaan, ja PH405 (30 op) painottuu yleisiin tieteellisiin ja akateemisiin tietoihin ja valmiuksiin. Opintojaksojen PH402-PH404 suoritukset arvostellaan.
PH401. Maisteriopinnot poliittisessa historiassa (72033)
Muista historia-aineista valmistuneiden suorittamat syventävät opinnot rinnastetaan poliittisen historian
syventäviin opintoihin. Muista pääaineista valmistuneiden on suoritettava poliittisen historian maisteriopintoja 20-30 opintopistettä jatko-opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä päätettävällä tavalla.
PH402. Aktiivinen osallistuminen jatkokoulutusseminaariin (10 op) (72422)
Aktiivinen osallistuminen jatkokoulutusseminaariin opinnäytteen valmistumiseen saakka. Seminaarissa on
esitettävä vähintään kaksi esitelmää ja oltava kaksi kertaa opponenttina. Ensimmäinen seminaaripaperi,
jossa tutkimustehtävä esitellään ja perustellaan, on esitettävä ensimmäisenä jatko-opintovuonna. Toinen
esitetään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun opintojakson PH404 esseet on suoritettu.
PH403. Perehtyminen keskeiseen tutkimuskirjallisuuteen (10 op)
Suoritustapa: tiedekuntatentti tai essee; teoksista sovitaan vastuuohjaajana toimivan professorin kanssa.
a) Perehtyminen oman tutkimuksen kannalta relevanttiin metodologiseen kirjallisuuteen (5 op) (72420)
b) Perehtyminen oman tutkimuksen kannalta relevanttiin tutkimuskirjallisuuteen (5 op) (72421)
PH404. Tutkimustehtävän täsmentäminen (10 op) (72425)
Suoritustapa: Kirjoitetaan kolme noin 15 sivun mittaista esseetä ja käydään niihin liittyvät palautekeskustelut vastuuohjaajan kanssa (1 op, lisätään viimeisenä suoritetun esseen opintopistemäärään).
a) Aikaisemman tutkimuksen esittely ja kritiikki oman tutkimustehtävän perusteluna (3 op) (72426)
b) Oman tutkimuksen lähdeaineiston kokonaiskartoitus ja erityisongelmat (3 op) (72427)
c) 'Minun metodini' eli 'miten aion ratkaista tutkimustehtäväni' (3 op) (72428)
Esseet on mahdollista esitellä jatkokoulutusseminaarin yhteydessä toimivissa teemaryhmissä.
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PH405. Yleiset tieteelliset ja akateemiset tiedot ja valmiudet (30 op) (72424)
Suoritustapa: opinnot ja tieteellinen ja akateeminen toiminta seuraavilla osa-alueilla; suorituksista ja korvaavuuksista sovitaan vastuuohjaajan kanssa.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Tieteen filosofia
Tutkimusetiikka
Tieteellinen julkaisutoiminta
Esitelmöinti koti- ja ulkomaisissa tieteellisissä konferensseissa, seminaareissa sekä tohtoriohjelmien ja tutkijakoulujen järjestämissä tilaisuuksissa
Raportointi osallistumisesta edellä mainittuihin tilaisuuksiin ilman omaa esitelmää
Osallistuminen jatkokoulutusseminaarin yhteydessä toimiviin teemaryhmiin
Akateeminen opetustyö
Opintoja jollakin omia jatko-opintoja tukevalla tieteenalalla
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Talous- ja sosiaalihistoria
Jatko-opintojen tutkintovaatimukset 2015-2017
Jatko-opinto-oikeuden hakumenettelyä ja kriteerejä selostetaan tiedekunnan jatkokoulutussivulla:
http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/tutkimus/jatkokoulutus/index.html
Jatko-opinnot koostuvat kahdesta pääosasta. TSH402–TH404 (30 op) keskittyy oman tieteenalan ja väitöskirjan teoreettiseen ja metodiseen perustaan, ja TSH405 (30 op) painottuu yleisiin tieteellisiin ja akateemisiin tietoihin ja valmiuksiin.
TSH400 Talous- ja sosiaalihistorian jatko-opinnot (60 op) (76077)
TSH401. Maisteriopinnot talous- ja sosiaalihistoriassa (76033)
Muista pääaineista valmistuneiden on suoritettava talous- ja sosiaalihistorian maisteriopintoja 20–30
opintopistettä jatko-opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä päätettävällä tavalla.
TSH402. Aktiivinen osallistuminen jatkokoulutusseminaariin (10 op) (76076)
Aktiivinen osallistuminen jatkokoulutusseminaariin opinnäytteen valmistumiseen saakka. Seminaarissa on
esitettävä vähintään kaksi esitelmää ja oltava vähintään kaksi kertaa opponenttina. Ensimmäinen seminaaripaperi, jossa tutkimustehtävä esitellään ja perustellaan, on esitettävä ensimmäisenä jatko-opintovuonna. Toinen esitetään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kohdan TSH404 esseet on suoritettu.
TSH403. Perehtyminen keskeiseen tutkimuskirjallisuuteen (10 op) (76080)
Suoritustapa: tiedekuntatentti tai essee; teoksista sovitaan vastuuohjaajana toimivan professorin kanssa.
a) Perehtyminen oman tutkimuksen kannalta relevanttiin metodologiseen kirjallisuuteen (5 op) (76073)
b) Perehtyminen oman tutkimuksen kannalta relevanttiin tutkimuskirjallisuuteen (5 op) (76074)
TSH404. Tutkimustehtävän täsmentäminen (10 op) (76089)
Suoritustapa: Kirjoitetaan kolme noin 15 sivun mittaista esseetä ja käydään niihin liittyvät palautekeskustelut vastuuohjaajan kanssa (1 op, lisätään viimeisenä suoritetun esseen opintopistemäärään).
a) Aikaisemman tutkimuksen esittely ja kritiikki oman tutkimustehtävän perusteluna (3 op) (76092)
b) Oman tutkimuksen lähdeaineiston kokonaiskartoitus ja erityisongelmat (3 op) (76093)
c) 'Minun metodini' eli 'miten aion ratkaista tutkimustehtäväni' (3 op) (76094)
TSH405. Yleiset tieteelliset ja akateemiset tiedot ja valmiudet (30 op) (76091)
Seuraavista opintojaksoista kootaan 30 op sopimuksen mukaan.
a) Tieteen filosofia (76095)
b) Tutkimusetiikka (76096)
c) Tieteellinen julkaiseminen (76097)
d) Esitelmöinti koti- ja ulkomaisissa tieteellisissä konferensseissa, seminaareissa sekä tohtoriohjelmien ja
tutkijakoulujen järjestämissä tilaisuuksissa (76098)
e) Akateeminen opetus, opinnäytetöiden ohjaaminen (76099)
f) Tieteellisten seminaarien järjestäminen (76100)
g) Opintoja jollakin omia jatko-opintoja tukevalla tieteenalalla (76101)
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Taloustiede
Jatko-opintojen tutkintovaatimukset 2015-2017
Edeltävät opinnot
Taloustieteen jatko-opiskelijaksi voi hakea, mikäli on suorittanut maisterin tutkintoon sisältyvät taloustieteen pääaineopinnot vähintään arvosanalla ”hyvät tiedot". Jos tutkinnon suorittamisesta on kulunut yli
viisi vuotta, opiskelijalta voidaan vaatia taloustieteen syventävien opintojen keskeisten mikro- ja makrotalousteorioiden hallitseminen vähintään hyvin tiedoin ennen, kuin hän voi hakea lupaa suorittaa alan jatkoopintoja. Erikseen järjestettävässä kuulustelussa tentitään seuraava kirjallisuus (sovituin osin):
Jehle G A & Reny P J: Advanced Microeconomic Theory (2nd ed.); ja
Sorensen P B & Whitta-Jacobsen H J: Introducing Advanced Macroeconomics (1st tai 2nd ed.).
Lisäksi opiskelijalta edellytetään ennen jatko-opintojen aloittamista riittäviä perustietoja matematiikassa
ja tilastotieteessä, vähintään perusopinnot (25 op) kummassakin.
Jatkokoulutukseen hyväksyminen
Hyväksyminen jatko-opiskelijaksi tapahtuu hakemusten perusteella. Hakijan on ilmoitettava jo hakemuksessa, kuka on hänen ohjaajansa. Ohjaaja voi olla oppiaineen professori tai muu oppiaineen hyväksymä
henkilö. Hakemukset käsitellään lukukausittain. Käsittelyä varten ne on jätettävä valtiotieteelliselle tiedekunnalle kevään ja syksyn hakuaikojen puitteissa.
Jatkokoulutukseen ilmoittautuminen
Jatkotutkinto-opiskelijoiden tulee vuosittain ilmoittautua Helsingin yliopistoon joko läsnä- tai poissaolevaksi elokuun loppuun mennessä. Jatko-opiskelijat rekisteröityvät Kansantaloustieteen valtakunnalliseen
jatkokoulutusohjelmaan (KAVA), joka pääsääntöisesti vastaa jatkokoulutuskurssien ja -seminaarien järjestämisestä (ilmoittautuminen osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/22241/lomake.html). Ilmoittautuminen on voimassa lukuvuoden kerrallaan.
Tutkintovaatimukset
Kansantaloustieteen valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma (KAVA) vastaa pääsääntöisesti jatkokoulutuskurssien ja -seminaarien järjestämisestä. Jatko-opintojen ensimmäisen vuoden aikana suoritetaan koko
lukuvuoden kestävät mikro- ja makrotalousteorian sekä ekonometrian runkokurssit (L1). Näiden lisäksi
vaatimuksiin kuuluu valinnaisia opintoja (L3), joiden tulee ensisijaisesti koostua KAVA:n tai GSF:n (Graduate School of Finance) aihealue- ja erikoiskursseista. Sopimuksen mukaan tähän osaan voidaan sisällyttää
myös koti- ja ulkomaisissa yliopistoissa suoritettuja taloustieteen jatkokoulutuskursseja sekä poikkeustapauksissa tilastotieteen ja matematiikan syventävien opintojen kursseja. Pääsääntöisesti tutkintoon voidaan sisällyttää vain opintosuorituksia, joista on annettu arvosana. Jos omalla tutkimusalalla ei järjestetä
opetusta, on lisäksi mahdollista suorittaa sopimuksen mukaan kirjallisuuskuulusteluja. Jatkokoulutusseminaari (L2) suoritetaan osallistumalla KAVAn tutkimusseminaareihin.
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Tieteenfilosofiaa ja taloustieteellisen tutkimuksen metodologiaa tarkastellaan käytännöllisesti katsoen
kaikkien jatko-opintokurssien yhteydessä ja tutkimusseminaareissa. Tutkimuseettisistä kysymyksistä keskustellaan tutkimusseminaareissa ja opinnäytetöiden ohjauksen yhteydessä.
Taloustieteen jatko-opintojaksot (yht. 60op)
L1.1 Mikrotalousteoria (10 op)
L1.2 Makrotalousteoria (10 op)
L1.3 Ekonometria (10 op)
Suoritustapa:
KAVAn vuosittain järjestämät mikro-, makrotalousteorian sekä ekonometrian kurssit. Kukin opintojakso
jakaantuu neljään (2,5 opintopisteen laajuiseen) moduuliin, joista kaksi järjestetään syyslukukaudella ja
kaksi kevätlukukaudella. Kukin moduuli suoritetaan erillisellä lopputentillä. Kurssien kirjallisuus, aikataulut,
ja vaatimukset ilmoitetaan KAVA:n kotisivuilla http://www.fdpe.fi/
L2 Jatkokoulutusseminaari (5 op)
Suoritustapa:
Jatkokoulutusseminaari suoritetaan osallistumalla KAVA:n tutkimusseminaareihin jatko-opintojen toisesta
vuodesta lähtien. Jatko-opintojen aikana opiskelijan on pidettävä seminaareissa vähintään kolme esitystä.
Opiskelija rekisteröityy tutkimusalueensa (tai sitä lähinnä olevaan) seminaariryhmään. Kukin seminaariryhmä järjestää pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa 1 – 2 päivän seminaaritilaisuuden, jossa esiintyjille
varataan asiantuntijakommentaattorit. Valittavat seminaariryhmät ovat:
 Econometrics
 Environmental and Resource Economics
 Labour Economics
 Macroeconomics
 Microeconomics and Industrial Organization
 Public Economics
 Finance
Sen jälkeen, kun lisensiaatintutkimus tai väitöskirja on jätetty tarkastettavaksi, selvitys osallistumisesta
(sisältäen listan omista esityksistä) toimitetaan työn ohjaajalle, joka antaa seminaarista merkinnän.
L3 Valinnaisia opintoja (yht. 25 op)
Suoritustapa:
KAVAn tai taloustieteen oppiaineen järjestämiä erityisteemojen kursseja tai sopimuksen mukaan muita
jatko-opintotasoisia taloustieteen tai rahoituksen kursseja tai matematiikan ja tilastotieteen syventäviä
kursseja. KAVAn järjestämät kurssit vaatimuksineen ja suoritustapoineen ilmoitetaan KAVAn kotisivuilla
http://www.fdpe.fi/
Lisensiaatintutkimus ja väitöskirja
Tohtorintutkintoon voidaan edetä suoraan tekemättä lisensiaatintutkimusta. Muutoin tohtorin
tutkinnon vaatimukset ovat samat kuin lisensiaatin tutkinnossa.
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Yleinen valtio-oppi
Jatko-opintojen tutkintovaatimukset 2015-2017
Jatko-opintoja yhteensä 60 op
 Yhteiset jatko-opinnot (44 op)
 Linjakohtaiset jatko-opinnot (16 op)
1. Yhteiset jatko-opinnot (44 op)





790Y600 Politiikan tutkimuksen filosofia tai tutkimusmenetelmien syventävät opinnot (8 op)
790Y605 Metodologiakurssi (8 op)
790Y610 Metodologia ja teoria: kirjallisuuskuulustelu (8 op)
790Y630 Muut jatko-opinnot (20 op)

790Y600 Politiikan tutkimuksen filosofia tai tutkimusmenetelmien syventävät opinnot (8 op)
Vastuuopettaja
Juri Mykkänen
Suoritustapa
Kirjallisuuskuulustelu tiedekuntatentissä tai tutkimusmenetelmien syventäviä opintoja. Tutkimusmenetelmäopintojen sisällyttämisestä opintojaksoon sovitaan vastuuopettajan kanssa.
Kirjallisuus
Pakollinen kirjallisuus:
 Wolin Sheldon: Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought
TAI
 mikäli Wolin on tentitty osana maisterintutkintoa tai jos asiasta sovitaan erikseen opintojakson
vastuuhenkilön kanssa, Unger Roberto: Politics: The Central Texts.
Sekä kaksi toisen maailmansodan jälkeisen ajan klassikkoa:
 Arendt Hannah : On Revolution
 Butler Judith: Gender Trouble
 Habermas Jürgen: Between Facts and Norms
 Hardt Michael & Negri Antonio: Empire
 Honneth Axel: The Stuggle for Recognition
 Macpherson C B: The Political Theory of Possessive Individualism: From Hobbes to Locke
 Sen Amartya: The Idea of Justice
790Y605 Metodologiakurssi (8 op)
Suoritustapa
Kurssi suoritetaan ensisijaisesti osallistumalla yleisen valtio-opin, Helsingin yliopiston tohtoriohjelman tai
esimerkiksi kansainvälisen kesäkoulun järjestämälle kurssille. Myös Helsingin yliopiston järjestämiä tutkimusetiikan ja yhteiskuntatieteiden tieteenfilosofian opintoja voidaan sisällyttää tähän opintojaksoon. Jos
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kurssikuvauksen yhteydessä ei ole mainittu kurssin soveltuvuudesta opintojakson korvaamiseksi, tulee
opiskelijan neuvotella asiasta väitöskirjansa ohjaajan kanssa.
790Y610 Metodologia ja teoria: kirjallisuuskuulustelu (8 op)
Vastuuopettaja
Heikki Patomäki
Suoritustapa
Yhdessä tiedekuntatentissä suoritetaan kolme kirjaa. Yksi teoksista on pakollinen, ja kaksi valitaan useamman kirjan luettelosta.
Opintojakso voidaan suorittaa myös lukupiirissä tekemällä essee käsiteltävästä kirjasta sekä raportti lukupiirissä käydystä keskustelusta tai osallistumalla opintojakson korvaavaan opetukseen. Opiskelijoiden tulisi
keskustella näistä vaihtoehdoista etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa.
Kirjallisuus:
(i) kaikille pakollinen kirja:
 Sayer Andrew: Method in Social Science, 2. painos
(ii) toinen seuraavista:
 Flyvbjerg: Making Social Sciences Matter. Why Social Inquiry Fails and How It Can Succeed Again
 Fuller Steve: Kuhn Vs. Popper: The Struggle for the Soul of Science
(iii) ja lisäksi yksi seuraavista:
 Bhaskar: Possibility of Naturalism
 Feyerabend: Against Method
 Habermas: The theory of communicative action, VOL 1
 Elster Jon: Logic and Society
 Dreyfus Hubert & Rabinow Paul: Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics
 Hawkesworth Mary: Feminist Inquiry: From Political Conviction to Methodological Innovation
 Morgan Stephen: Counterfactuals and Causal Inference: Methods and Principles for Social Re
search
790Y630 Muut jatko-opinnot (20 op)
Suoritustapa
Muut jatko-opinnot sovitaan väitöskirjan pääohjaajan kanssa. Suoritukset rekisteröidään WebOodiin tarkoituksenmukaisina osakokonaisuuksina (suositus 5-10 op). Jakson opinnot voidaan suorittaa:







ohjaajan kanssa sovituilla tutkimusesseillä
osallistumalla jatko-opiskelijoille tarkoitetuille yleisen valtio-opin kursseille
osallistumalla tohtoriohjelman järjestämiin seminaareihin ja opetukseen
osallistumalla tieteellisiin seminaareihin ja konferensseihin ja esittämällä niissä papereita
yleisen valtio-opin piiriin kuuluvilla tieteellisillä tutkimusjulkaisuilla tai
muilla erikseen sovittavilla suorituksilla, jotka kehittävät tieteellisiä valmiuksia.
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2. Linjakohtaiset jatko-opinnot (16 op)
Tämän kokonaisuuden tavoitteena on täydentää ja syventää tietoja opintolinjan teoreettisista perusteista.
Näin opitaan hallitsemaan oppialaa laajemmin ja kehitetään kykyä keskustella tieteenalan peruskysymyksistä syvimmällä mahdollisella tasolla.
 Linjakohtainen kirjallisuuskuulustelu: 790P615 Politiikan tutkimuksen teoria (6 op) tai 790H615
Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen teoria (6 op) tai 790M615 Maailmanpolitiikan tutkimuksen teoria (6 op)
 790P620, 790H620 tai 790M620 Linjakohtainen jatkokoulutusseminaari (10 op)
790P615 Politiikan tutkimuksen teoria (6 op)
Vastuuopettaja
Anne Holli
Tavoite
Opintojakson tavoitteena on valottaa politiikan tutkimuksen teorian ajankohtaisia haasteita erilaisista näkökulmista. Kirjoissa keskustellaan erilaisista lähestymistavoista politiikan ilmiöön, politiikan käsitteen rajoista, demokratian ajankohtaisista haasteista osallistumisen, responsiivisuuden ja deliberaation näkökulmista sekä sukupuolen merkityksestä politiikan teoriassa.
Suoritustapa
Kolme kirjaa kirjallisuuskuulustelussa yleisen valtio-opin tiedekuntatentissä linjan opintojaksosta vastaavalle professorille. Mikäli kirja on suoritettu aiemmissa yleisen valtio-opin opinnoissa, sitä ei voi valita.
Opintojakso voidaan suorittaa myös lukupiirissä tekemällä essee käsiteltävästä kirjasta sekä raportti lukupiirissä käydystä keskustelusta tai osallistumalla opintojakson korvaavaan opetukseen. Opiskelijoiden tulisi
keskustella näistä vaihtoehdoista etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa.
Kirjallisuus
Kolme kirjaa seuraavista:
 Ankersmit F R: Aesthetic Politics
 Barber : Strong Democracy. Participatory Politics for a New Age
 Benhabib Seyla (toim.): Democracy and difference: Contesting the Boundaries of the Political
 Goodin Robert E: Reflective Democracy
 Green & Shapiro: Pathologies of Rational Choice Theory. A Critique of Applications in Political Science
 Przeworski & Stokes & Manin (eds.): Democracy, Accountability, and Representation
 Squires Judith : Gender in Political Theory
790H615 Hallinnon, organisaatioiden ja instituutioiden tutkimuksen teoria (6 op)
Vastuuopettaja
Pertti Ahonen
Suoritustapa
Opiskelijan tulee sopia opintojakson vastuuopettajan kanssa siitä, minkä seuraavista vaihtoehdoista mukaisesti hän suorittaa opintojakson:
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1) Jatko-opiskelija tenttii kaikki kolme teosta samalla yleisenä kuulustelupäivänä opintojakson vastuuopettajalle. Mikäli jatko-opiskelija on suorittanut jonkin opintojakson tutkintovaatimusten teoksista aikaisemmin, hän ei voi tenttiä sitä tässä yhteydessä uudelleen. Siinä tapauksessa hänen on sovittava vastuuopettajan kanssa tenttivänä soveltuvan muun teoksen.
2) Jatko-opiskelija voi suorittaa opintojakson tai sen osan myös lukupiirityöskentelyn perusteella laatimalla
essee lukupiirissä käsitellystä tai käsitellyistä yhdestä, kahdesta tai kolmesta teoksesta. Lisäksi lukupiirin
jäsenet laativat opintojakson vastuuopettajalle yhteisen raporttinsa piirissä käydyistä keskusteluista.
Jatko-opiskelija suorittaa yleisenä tenttipäivänä teoksen tai teokset, joita ei käsitellä lukupiirissä, johon
hän kuuluu.
3) Jatko-opiskelija voi suorittaa yhden, kaksi tai kolme teosta osallistumalla soveltuvaan, mahdollisesti järjestettävään opetukseen ja siihen liittyvään kontrolliin (esim. tentillä, esseellä, harjoitustyöllä tai oppimispäiväkirjalla) aineksen omaksumisesta. Muut kuin tuolla tavoin suoritettavat teokset opiskelija suorittaa
joko tenttimällä tai lukupiirityöskentelyyn liittyen.
Kirjallisuus
Kaikille jatko-opiskelijoille pakollinen teos:


Weber: Wirtschaft und Gesellschaft, 1. Halbband: luvut I ja III, 2. Halbband: luvut VIII, IX (jaksot 1.,
2., 5.) tai käännöksenä Max Weber: Economy and Society, Vol. 1. osa 1: luvut I ja III, Vol. 2, luvut
IX, X, XI ja XIV

Lisäksi kaksi seuraavista vaihtoehdoista:





Taylor, Frederick W.: The Principles of Scientific Management sekä Mayo, Elton: The Human Problems of an Industrial Civilization
Heiskanen, Ilkka: Theoretical Approaches and Scientific Strategies in Administrative and Organizational Research
Simon, Herbert A.: Administrative Behavior (4. edition; teos on myös käännetty suomeksi) sekä
Cyert, Richard M. & March, James G.: A Behavioral Theory of the Firm
Greenwood, Royston ym.(toim.): The Sage Handbook of Organizational Institutionalism (erikseen
sovittavat artikkelit, yht. 250-300 sivua)

790M615 Maailmanpolitiikan tutkimuksen teoria (6 op)
Vastuuopettaja
Heikki Patomäki
Suoritustapa
Kaksi kirjaa kirjallisuuskuulustelussa yleisen valtio-opin tiedekuntatentissä linjan opintojaksosta vastaavalle professorille. Mikäli kirja on suoritettu aiemmissa yleisen valtio-opin opinnoissa, sitä ei voi valita.
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Opintojakso voidaan suorittaa myös lukupiirissä tekemällä essee käsiteltävästä kirjasta sekä raportti lukupiirissä käydystä keskustelusta tai osallistumalla opintojakson korvaavaan opetukseen. Opiskelijoiden tulisi
keskustella näistä vaihtoehdoista etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa.
Kirjallisuus
Kolme kirjaa seuraavista
 Cox R. W: Approaches to World Order
 Wallerstein I: The Essential Wallerstein
 Suganami H: Causes of War
 Patomäki H: After International Relations
 Wendt A: Social Theory of International Politics
 Wight C: Agents, Structures and International Relations
 Walker, R.B.J.: After the Globe, Before the World
 Linklater A: Transformation of Political Community
 Held, D: Democracy and the Global Order. From the Modern State to Cosmopolitan Governance
 O'Neill O: Bounds of Justice

790P/H/M620 Linjakohtainen jatkokoulutusseminaari ( 10
Kukin jatko-opiskelija opiskelee oman opintolinjansa jatkokoulutusseminaarissa (790P620, 790H620 tai
790M620). Mahdollisesta muiden opintolinjojen seminaareihin osallistumisesta sovitaan pääohjaajan
kanssa.
Vastuuopettajat
Pertti Ahonen (790H620), Heikki Patomäki (790M620) ja Anne Holli (790P620)
Tavoite
Seminaarin tavoitteena on luoda keskusteluyhteisö, jonka kanssa voi harjoitella tieteellistä esiintymistä ja
argumentaatiota. Seminaarin osallistujilta saa lisäksi palautetta ja kommentteja tutkimuksen eri osille tutkimustyön eri vaiheissa.
Suoritustapa
Jatko-opiskelijat esittävät tutkimussuunnitelmansa ensimmäisen lukukauden aikana. Seminaaria voi jatkaa
kun on suorittanut opintojakson 790Y610 ja jonkin seuraavista: 790P615, 790H615 tai 790M615. Henkilökohtaisen ohjauksen edellytyksenä on jatkuva aktiivinen osallistuminen seminaariin. Suoritusmerkintä annetaan vasta, kun väitöskirjan käsikirjoitus on jätetty esitarkastukseen tai lisensiaattitutkimuksen käsikirjoitus tarkastettavaksi. Seminaarisuorituksen hyväksymisen edellytys on tutkimussuunnitelman ja ainakin
kahden paperin esittäminen.

