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Kurssin kuvaus ja suoritustavat 

 

Kurssilla oli kolme keskeistä oppimistavoitetta: a)  antaa opiskelijalle perusymmärrys demokratiaa 

koskevista keskeisistä näkemyksistä ja teorioista ja niiden keskinäisistä eroista, ansioista ja 

pulmista. b) yhdistää demokratian teoreettiset ja normatiiviset pohdinnat pragmaattisempiin,  

jatkuvasti politiikan tutkimuksessa keskeisiin kysymyksiin siitä, millä tavalla demokratia toteutuu 

käytännössä. c) herättää opiskelijoiden uteliaisuus ja innostus demokratian teoreettisia 

kysymyksiä, sen tilaa ja haasteita koskevaan syvempään perehtymiseen antamalla heille sellaiset 

monipuoliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa aihepiiriin syventymisen 

yhtäältä kandidaatintutkielman yhteydessä että erityisesti politiikan tutkimuksen syventävien 

opintojen opintojaksoissa.  Kurssi esitteli kolme keskeistä demokratian ideaalimallia, liberaalin 

edustuksellisen demokratian, osallistuvan demokratian ja deliberatiivisen demokratian teorian, ja 

osoitti niiden keskeiset piirteet ja erot ja pohti niiden herättämiä kysymyksiä erityisesti 

suomalaisen demokratian kontekstissa. 

Kurssi korvasi suoritustavasta riippuen 2-6 op. opintojaksosta P225. Se koostui seuraavista 

osioista: 

a) 20 tuntia luentoja (2 op) ja luentokuulustelu siihen liittyen. 

b) Opintojakson kirjallisuuteen kuuluvan yhden teoksen suorittaminen luentokuulustelun 

yhteydessä (2 op).  (Joko Setälä Maija: Demokratian arvo. Teoriat, käytännöt ja 

mahdollisuudet (myös verkkokirjana) TAI Held David: Models of Democracy (3rd edition)) 

c) Syventävä osuus (2 op), jota huom! ei järjestetty lainkaan, koska siihen ei ollut 

ilmoittautuneita. Oopiskelijat suorittivat puuttuvat opintopisteet sen sijaan joko 

tiedekuntatentissä tai Teivo Teivaisen kurssilla ”Globaali demokratia”. Jälkimmäisestä 

mahdollisuudesta  tieto tuli vasta myöhään, kurssin jo ollessa käynnissä. 

Kurssilla oli läsnäolopakko (2 poissaoloa sallittu ilman korvaavaa suoritusta). Kurssiin osallistui 
säännöllisesti 17 opiskelijaa.  
 
Kurssin aikana tehtiin vierailu Oikeusministeriöön, jossa erikoistutkija Niklas Wilhelmsson alusti 
suomalaisesta demokratiapolitiikasta.  

 

  



Kooste viimeisellä kerralla kerätystä opiskelijapalautteesta (11kpl) 
 

Kurssin kiinnostavuus  

(5 erittäin kiinnostava – 1 ei lainkaan kiinnostava) 

Arvio  kpl 

5  3 
4  6 
3  1 
2  1 

keskiarvo 4,0 

 

Kurssille osallistumisen säännöllisyys 

 (5=säännöllisesti, 1 hyvin harvoin) 

Arvio  kpl 

5  6 

4  3 

3  2 

keskiarvo 4,4 

Mitä hyvää kurssilla: 

”Mukava opettaja, informatiivista opetusta, sopivasti myös ryhmämietintöjä.” 

”Kuten aiemmin Anne Maria Hollin kurssilla opiskelijat otettiin huomioon tavalla, joka motivoi 

opiskelemaan ja aktivoi osallistumaan.” 

”Innostunut opettaja (!), selkeä luentorakenne.” 

”Rakenne, excu, sisältö, selkeys ja osallistuva keskustelu.” 

”Teorioiden havainnollistava sitominen konkretiaan esim. deliberaatiokokeen avulla toimi.” 

”Video deliberatiivisen demokratian kokeilusta. Monipuolisesti teorioita.” 

”On hienoa, että kurssin ja opintokokonaisuuden voi suorittaa joustavasti eri tavoilla. Se kannustaa 

opiskelijaa suorittamaan kurssin omalle oppimistyylilleen sopivasti ja omien resurssiensa mukaan. 

Lisää tällaista!” 

”Hyvät diat, moodle järjestetty selkeästi.” 



”Vierailu oikeusministeriöön oli oikein antoisa.” 

”Demokratiaa monipuolisesti ja syventävästi.” 

”Läsnäolopakko -> luennoilla tuli käytyä.” 

 

Mitä huonoa  kurssilla: 

”Aika loppui usein kesken luennoilla, olisi ollut mukava, että olisi ehditty käydä kaikki läpi 

kunnolla.” 

”Keskustelua olisi voinut olla enemmän, eri teorioita olisi voinut kontrastoida ja linkittää toisiinsa 

enemmän.” 

”Liian vähän keskustelua, mutta ei johdu kurssista vaan ’maantieteellisestä sijainnista’.” 

”Tahti olisi voinut olla nopeampikin tai vaihtoehtoisesti luentoja enemmän (liika oppimäärä (?) ei 

haittaa, kun kiinnostavaa on).” 

”Etenemistahti melko nopea, alue laaja.” 

 

Mitä enemmän/vähemmän: 

”Ehkä pitäisi käsitellä enemmän teorioiden soveltamista käytännön analyysiin.” 

”Käytännön esimerkkejä, enemmän tosielämään pohjaavia tehtäviä tai kirjoitustehtäviä.” 

”Antiikin demokratiaa voisi mielestäni käsitellä vähemmän. Antiikki käydään kuitenkin läpi 

muillakin kursseilla, joten lyhyempi käsittely riittäisi.” 

”Kreikan/antiikin demokratia monesti käsiteltyä.” 

”Ehkä vähän vähemmän ’historiaa’ ja enemmän ’nykypäivää’.” 

 

Kohdeltiinko opiskelijoita kurssilla tasavertaisesti: 

”Kyllä, oppilaat saivat puheenvuoroja ja esittää asioitaan niin halutessaan.” 

”Joo.” 

”Kyllä.” 

 

  



Muuta (käytännön järjestelyt, kirjojen saatavuus jne.): 

”Moodle todella toimiva.” 

”Käytännön järjestelyt toimivat. Luokkahuoneet olivat pieniä, mutta se teki vain läheisemmän 

tunnelman. Kirjoja oli saatavilla, ja oli mukavaa, että sai valita, kumman kirjan valitsi. Kiitos 

kiinnostavasta ja innostavasta kurssista!” 

”Informaatio on kulkenut hyvin (kiitos!), mutta toisaalta opintojakson suoritustavoista olisi voinut 

kertoa enemmän ja aikaisemmin.” 

”Diat olisivat voineet tulla moodleen hieman aikaisemmin, että ne olisi ehtinyt tulostaa vaikka jo 

edellisenä päivänä.” 

”Moodlen käyttö (ja muidenkin) melko heikkoa & epäinnovatiivista, läpi valtiotieteellisen.” 

”Kurssin moodle-alusta oli todella hyvä; lisäartikkelit ym. aineisto oli hieno lisä kurssiaineistoon. 

Kiitos niistä!” 


