FILOSOFIA

Filosofian aineopinnot
Osaamistavoitteet
Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee filosofian ajatteluperinteitä,
nykysuuntauksia ja erilaisia tapoja käsitellä keskeisiä filosofisia kysymyksiä. Hän
kykenee hahmottamaan filosofisten perinteiden ja suuntausten välisiä yhtäläisyyksiä ja
eroja sekä hallitsee filosofisen tutkimustavan. Opiskelija osaa myös suunnitella ja laatia
filosofisen tutkielman, jossa hän esittelee filosofisia keskusteluja ja käsittelee
filosofisesti merkittäviä aihetta selkeällä ja johdonmukaisella sekä kielellisesti hallitulla
tavalla.
Yhdistettyinä opettajan pedagogisiin opintoihin filosofian aineopinnot yhdessä
edeltävien opintojen kanssa vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (Asetus 986/1998,
muutosasetus 865/2005) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan
aineen perus- ja aineopintoja filosofiassa.
Edeltävät opinnot pääaineopiskelijoilla, jokin seuraavista:
- Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP140
Filosofian johdanto 5 op
- Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP140
Filosofian johdanto 5 op
- Filosofian perusopinnot 25 op
Filosofian aineopinnot pääaineena
Klassikot*

40-55 op
15 op*

YFIA301 Klassikot I (5op)
YFIA302 Klassikot II (5op)
YFIA300 Poliittinen filosofia (5op)
Filosofiset ihmiskäsitykset ja filosofinen etiikka

10 op

FILA140 Filosofinen etiikka (5op)
FILA150 Filosofinen ihmistutkimus (5op)
Inhimillinen tieto ja todellisuus

15 op

FILA163 Ontologia (5op)
FILA164 Tietoteoria (5op)
FILA170 Logiikka (5op)
Kandidaatintutkielmaopinnot

15 op

FILA705 Kandiseminaari ja – tutkielma (10op)
FILA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (0op)
FILS5xx/YFIS5xx valinnainen opintojakso (5op)
* Klassikot 15 op voidaan suorittaa osana Filosofisen ja poliittisen ajattelun perinteet –
opintokokonaisuutta, jolloin filosofian aineopintojen laajuus on 40 op.

Edeltävät opinnot sivuaineopiskelijoilla, jokin seuraavista:
- Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP140
Filosofian johdanto 5 op
- Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP140
Filosofian johdanto 5 op
- Filosofisen ja poliittisen ajattelun perinteet -opintokokonaisuus 25 op sekä lisäksi
kolme opintojaksoa: FILA140 Filosofian johdanto 5 op, YFIPxxx Kriittinen ajattelu ja
tieteellinen kommunikaatio 5 op, YFIY100 Tieteen teoria 5 op
- Filosofian perusopinnot 25 op
Filosofian aineopinnot sivuaineena
Klassikot *

40 op
15 op

YFIA301 Klassikot I (5op)
YFIA302 Klassikot II (5op)
YFIA300 Poliittinen filosofia (5op)
Filosofiset ihmiskäsitykset ja filosofinen etiikka

10 op

FILA140 Filosofinen etiikka (5op)
FILA150 Filosofinen ihmistutkimus (5op)
Inhimillinen tieto ja todellisuus

15 op

FILA163 Ontologia (5op)
FILA164 Tietoteoria (5op)
FILA170 Logiikka (5op)
* Jos edeltävinä opintoina on suoritettu Filosofisen ja poliittisen ajattelun perinteet –
opintokokonaisuus (sisältäen klassikot-jaksot YFIA301, YFIA302, YFIA300), tehdään
klassikoiden tilalla kolme valinnaista opintojaksoa yht. 15 op lukuvuosittaisesta
opetusohjelmasta, esim. FILS5xx- jaksoja tai soveltuvia YFIS5xx-jaksoja

Filosofian aineopintojaksot
Filosofian aineopinnot koostuvat filosofian historian opinnoista, teoreettisen ja
käytännöllisen filosofian opinnoista sekä perehtymisestä valinnaiseen filosofian
erikoistumisalaan. Tämän lisäksi opintoihin kuuluu kandidaatin tutkielmaan liittyvät
seminaariopinnot, joiden kuluessa perehdytään akateemiseen keskustelukulttuuriin,
tieteellisen kirjoittamisen periaatteisiin sekä filosofisen tutkimuksen eri näkökulmiin.
Kokonaisuutena aineopinnot tarjoavat opiskelijalle laajan kuvan filosofiasta
tieteenalana sekä mahdollisuuden syventyä ainakin yhteen itse valittavaan teemaan.

Klassikot, 15op
YFIA301 Klassikot I (5 op)
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tulkita ja jäsentää
filosofian, poliittisen teorian ja sukupuolentutkimuksen klassikoiden tekstiä, arvioida
erilaisten käsitteiden ja argumenttien aikakausisidonnaisuutta ja yleisempää mieltä
sekä ymmärtää niiden relevanssia nykymaailmassa.
Sisältö: Syvällinen perehtyminen antiikin ja keski-ajan klassikkoteksteihin.
Teosten keskeisten käsitteiden ja argumenttien hahmottaminen.
Tekstien filosofisten kontekstien hahmottaminen.
Suoritustavat: Suoritus koostuu luennosta ja tenttimällä suoritetusta kahdesta kirjasta,
jotka valitaan kirjallisuusluettelosta.
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi seuraavista:
Aristoteles: Nikomakhoksen etiikka
Platon: Gorgias
Ksenofon: Talouden taito
Cicero: Puhujasta
Sunzi: 孫子兵法 (vain vuoden 2005 suomennos Sodankäynnin taito käy)
Epiktetos: Käsikirja; teoksessa Kaarakainen, T. & Kaukua, J. (toim.): Stoalaisuus JA
Marcus Aurelius: Itselleni
Augustinus: Jumalan valtio (osin)
Marsilius Padovalainen : Defensor Pacis
Christina de Piza: Le Livre de la Cité des Dames
Abu Nasr al-Farabi: Mabadi’ ara’ ahl al-madinat al-fadilah (On the Perfect State)
YFIA302 Klassikot II (5 op)
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tulkita ja jäsentää
filosofian, poliittisen teorian ja sukupuolentutkimuksen klassikoiden tekstiä, arvioida
erilaisten käsitteiden ja argumenttien aikakausisidonnaisuutta ja yleisempää mieltä
sekä ymmärtää niiden relevanssia nykymaailmassa.
Sisältö: Syvällinen perehtyminen varhaismoderneihin ja moderneihin
klassikkoteksteihin.
Teosten keskeisten käsitteiden ja argumenttien jäsentäminen. Tekstien kontekstin
hahmottaminen.
Suoritustavat: Suoritus koostuu luennosta ja tenttimällä suoritetusta kahdesta kirjasta,
jotka valitaan kirjallisuusluettelosta.
Kirjallisuus: Suoritetaan kaksi seuraavista:
Machiavelli, N.: Il Principe (suom. Ruhtinas)
Descartes, R.: Metodin esitys (Teokset 1)

Rousseau, J.-J.: Tutkielma ihmisten välisen eriarvoisuuden alkuperästä ja perusteista
Hobbes, T.: The Elements of Law
Locke, J: Second Treatise on Civil Government (suom. Tutkielma hallitusvallasta)
Mill, J. S.: Utilitarismi JA
Mill, J. S.: Naisen asema
Wollstonecraft, M.: A Vindication of the Rights of Woman (Suom. Naisten aseman
puolustus)
Kant, I.: Zum ewigen Frieden (suom. Ikuiseen rauhaan)
Nietzsche, F.: Zur Genealogie der Moral (Moraalin alkuperästä: Pamfletti)
Marx, K. & Engels, F.: Manifest der kommunistischen Partei (vuoden 1998 suomennos
Kommunistinen manifesti)
Harrington, J.: 'The Commonwealth of Oceana' and 'A System of Politics'
Bentham, J.: An Essay on Political Tactics
YFIA300 Poliittinen filosofia (5 op)
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee modernin poliittisen filosofian ja politiikan
teorian keskeiset metodiset lähestymistavat ja käsitteet.
Sisältö: Perehtyminen moderniin poliittiseen filosofiaan ja politiikan teoriaan.
Suoritustavat: Luento sekä kirjatentti tai essee.
Luento on pakollinen filosofian ja valtio-opin pääaineopiskelijoille.
Luento on vapaaehtoinen sivuaineopiskelijoille, tilalla voi tenttiä luennon korvaavan
teoksen.
Kirjallisuus: Valitaan yksi seuraavaista:
Adorno, T. & Horkheimer, M.: Dialektik der Aufklärung (suom. Valistuksen dialektiikka)
Arendt, H.: The Human Condition (suom. Vita Activa)
Rawls, J.: A Theory of Justice (suom. Oikeudenmukaisuusteoria)
Sivuaineopiskelijoille luennon korvaava teos: John Christman, Social and political
philosophy: a contemporary introduction
Ihminen eettisenä toimijana, 10 op
FILA140 Filosofinen etiikka (5 op)
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää laajemmin
normatiivisen etiikan keskeiset kysymykset (kysymykset hyvästä elämästä ja oikeasta
toiminnasta) ja tuntee tärkeimmät niihin esitetyt vastaukset, sekä hallitsee joitain
metaetiikan ydinkysymyksiä (erityisesti kysymyksen relativismista, nihilismistä ja
objektivismista), sekä perehtyy tapauskohtaiseen eettiseen harkintaan esimerkkien
valossa.

Sisältö:
Kysymys hyvästä elämästä ja hyveiden luonteesta
Kysymys oikeasta toiminnasta
Velvollisuusetiikan keskeiset muodot
Seurausetiikan keskeiset muodot
Hyve-etiikka, moraalisten tunteiden (sentiments) teoria sekä hoivaetiikka
Metaeettinen kysymys etiikan objektiivisuudesta
Soveltavan etiikan esimerkkikysymys.
Suoritustavat: Luento ja kirjallisuus
Kirjallisuus:
Shafer-Landau: The Fundamentals of Ethics
Oksanen, Launis & Sajama (toim.): Etiikan lukemisto
FILA150 Filosofinen ihmistutkimus I (5 op)
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee filosofisen
ihmistutkimuksen keskeiset kysymyksenasettelut ja peruskäsitteet sekä kykenee
erottamaan filosofisen ihmistutkimuksen nykyfilosofian erityisalana yhtäältä
filosofisesta etiikasta ja mielenfilosofiasta ja toisaalta empiirisestä psykologiasta ja
sosiologista. Opiskelija tuntee filosofisen ihmistutkimuksen tärkeimpiä suuntauksia
sekä niiden metodologisia, epistemologisia ja ontologisia lähtökohtia ja kykenee
esittämään kriittisiä ja perusteltuja huomioita ihmisyyttä koskevista uskonnollisista,
tieteellisistä ja arkikeskusteluista.
Sisältö:
Inhimillisen maailmassa olemisen rakenne
Minuus ja henkilöidentiteetti
Toiseus ja vieraus
Tietoisuus ja tiedostamaton
Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys
Tieteelliset ja uskonnolliset ihmiskäsitykset
Toimijuus ja yhteiskunnalliset suhteet
Suoritustavat: Luento ja kirjallisuus
Kirjallisuus:
1. Pojman, Louis P.: Who Are We? Theories of Human Nature
2. Yksi seuraavista:
Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (engl. Anthropology from a Pragmatic
Point of View)
Schiller: Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta
Stein: Zum Problem der Einfühlung (engl. On the Problem of Empathy)
Scheler: Wesen und Formen der Sympathie (engl. The Nature of Sympathy, sovit. osin),
Kaila: Persoonallisuus
Fromm: Marx’s Concept of Man.

Inhimillinen tieto ja todellisuus, 15 op
FILA163 Ontologia (5 op)
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ontologian
tärkeimmät ongelmat sekä tuntee niihin esitettyjä keskeisiä vastauksia. Opiskelija myös
käsittää kuinka ontologian kysymykset ovat muuttuneet ja kuinka erilaiset
ongelmanasettelut motivoivat erilaisia vastausehdotuksia.
Sisältö:
Todellisuuden luonne: materialismi ja idealismi, realismi ja antirealismi
Oliot: substanssit ja ominaisuudet
Universaalien ongelma ja sen ratkaisuehdotukset: metafyysinen realismi ja
nominalismin eri muodot
Mieli–ruumis‐ongelma ja sen ratkaisuyritykset
Olion identiteettiä koskevat kysymykset
Suoritustavat: Luento ja kirjallisuus
Kirjallisuus:
Loux: Metaphysics: A Contemporary Introduction (3. painos 2006)
Loux (toim.): Metaphysics: Contemporary Readings
FILA164 Tietoteoria (5 op)
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietoteorian
tärkeimmät ongelmat sekä tuntee niihin esitettyjä keskeisiä vastauksia. Opiskelija myös
käsittää kuinka tietoteorian kysymykset ovat muuttuneet ja kuinka erilaiset
ongelmanasettelut motivoivat erilaisia vastausehdotuksia. Lisäksi opintojakson
suoritettuaan opiskelija hallitsee tärkeimmät totuusteoriat, kielifilosofian yleisen
kysymyksenasettelun ja tärkeimmät kielifilosofiset teoriat.
Sisältö:
Klassinen tiedon määritelmä ja sen ongelmat
Tiedon oikeuttaminen
Skeptinen haaste ja kysymys varmuudesta
Totuusteoriat
Kielifilosofia: merkityksen ja referenssin ongelma
Suoritustavat: Luento ja kirjallisuus
Kirjallisuus:
Greco & Sosa (toim.): Blackwell Guide to Epistemology
Sosa & Kim (toim.): Epistemology: An Anthology

FILA170 Logiikka (5 op)
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää klassisen lause- ja
predikaattilogiikan keskeiset käsitteet, periaatteet, tulokset ja lähtökohdat. Opiskelija
myös ymmärtää, miten tärkeimmät ei-klassiset logiikat eroavat klassisesta logiikasta
sekä ymmärtää logiikan tutkimuksen merkityksen filosofiselle ajattelulle. Opiskelijan
odotetaan opintojakson suoritettuaan kykenevän ymmärtämään logiikan
formalismeihin tukeutuvia filosofisia esityksiä sekä osaavan käyttää filosofisessa
kirjoittamisessaan hyväkseen logiikan tärkeimpiä käsitteitä ja esitystapoja.
Sisältö:
Klassinen lause- ja predikaattilogiikka:
Syntaksi
Luonnollisen päättelyn järjestelmä
Semantiikka
Keskeiset metateoreettiset tulokset
Ydinideoiden tarkastelua joukosta ei-klassisia logiikoita:
Parakonsistentti logiikka
Moniarvologiikka
Ei-monotoninen logiikka
Modaalilogiikka
Episteeminen logiikka
Deonttinen logiikka
Relevanssilogiikka
Suoritustavat: Pakollinen luento harjoituksineen ja valikoima kirjallisuudesta
Kirjallisuus:
Pietarinen, J.: Looginen päättely
Guttenplan, S.: The languages of logic: an introduction to formal logic
Jacquette, D. (toim.): A companion to philosophical logic
Goble, L. (toim.): The Blackwell guide to philosophical logic
Artikkeleita Stanford Encyclopedia of Philosophy - sivustoilta:
http://plato.stanford.edu/entries/logic-paraconsistent/
http://plato.stanford.edu/entries/logic-manyvalued/
http://plato.stanford.edu/entries/logic-nonmonotonic/
http://plato.stanford.edu/entries/logic-modal/
http://plato.stanford.edu/entries/logic-epistemic/
http://plato.stanford.edu/entries/logic-deontic/
http://plato.stanford.edu/entries/logic-relevance/
Kandidaatintutkielmaopinnot, 15 op
FILA705 Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari (10 op)
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia määrämittaisen,
käsittelytavaltaan ja ilmaisultaan selkeän kandidaatintutkielman filosofisesti

olennaisesta aiheesta. Tutkielman kirjoitettuaan opiskelija hallitsee peruspiirteissään
filosofiselle kirjoittamiselle ominaiset tieteelliset käytännöt, väitteiden perustelemisen
ja lähteiden yksilöimisen. Seminaariin osallistuttuaan opiskelija osaa keskustella
kriittisesti filosofisista ongelmista seminaariympäristössä.
Suoritustavat: Opintojakso suoritetaan osallistumalla seminaariin, jossa tutkielmat
käsitellään opiskelijaryhmän aktiivisessa ja vastavuoroisessa keskustelussa. Jokainen
puolustaa omaa työtään ja arvioi kriittisesti ja rakentavasti toisten laatimia töitä. Valmis
kandidaatintutkielma jätetään tarkastettavaksi seminaarin loputtua ja siitä annetaan
kypsyysnäyte (maturiteetti).
FILA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (0 op)
Osaamistavoitteet: Opiskelija osoittaa perehtyneensä tutkielmansa aihepiiriin ja
hallitsevansa moitteettomasti koulusivistyskielensä. Opiskelija osaa ilmaista itseään
tieteellisen kirjoittamisen keinoin ja kykenee laatimaan rajatusta aiheesta ja
näkökulmasta hyvinjäsentyneen tieteellisen tekstin.
Suoritustavat: Tentti, tarkista suoritusta koskevat ohjeet tiedekunnan verkkosivuilta.
Valinnainen opintojakso (5op)
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee valitsemansa
filosofisen erityisalan keskeiset ongelmat, käsitteet ja metodiset lähestymistavat.
Suoritustavat: Osallistuminen erityisalaa käsittelevälle luennolle, seminaariin tai
lukupiiriin (FILS5xx, YFIS5xx tai vastaavat). Kursseista ja kirjallisuudesta sovittava
tarvittaessa opetushenkilökunnan kanssa.

Filosofian syventävät opinnot
Osaamistavoitteet
Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee länsimaisen filosofian historian ja
nykyfilosofian tärkeimmät suuntaukset ja kysymyksenasettelut. Hän on omaksunut
taidon asettaa filosofisia kysymyksiä, vastata tällaisiin kysymyksiin perustellen sekä
tarkastella niin esitettyjä kysymyksiä kuin vastauksia kriittisesti ja konstruktiivisesti.
Hän osaa tulkita filosofisia tekstejä ja asettaa ne filosofisiin ja filosofianhistoriallisiin
konteksteihin. Opiskelija on perehtynyt syvällisemmin muutamiin filosofian osaalueisiin ja paneutunut erityisesti yhteen osa-alueeseen, josta hän laatii pro gradu tutkielmansa.

Filosofian syventävät opinnot

85 op

Tutkielmaopinnot
•
XXX Filosofinen kirjoittaminen (5op)
•
FILS001 Maisteriseminaari I (5op)
•
FILS002 Maisteriseminaari II (5op)
•
FILS003 Maisteriseminaari III (5op)
•
FILS700 Pro gradu –tutkielma (40op)
•
FILS710 Maturiteetti (0 op)
Filosofianhistoria

60 op

Suoritetaan vähintään kaksi filosofianhistoriallista erikoiskurssia (FILS5XX),
yksi antiikin tai keskiajan filosofiasta, ja toinen uuden ajan filosofiasta.
Filosofian valinnaiset opinnot
Suoritetaan vähintään kolme valinnaista kurssia, jotka käsittelevät filosofian
merkittäviä osa-alueita, suuntauksia ja/tai perinteitä (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, fenomenologia ja kriittinen teoria.
Ota tarvittaessa yhteyttä syventävien opintokokonaisuuden tentaattoriin.
Vapaavalintaiset opinnot, 35 op

väh.
10 op
väh.
15 op

(Tähän kohtaan tarkennus myöhemmin)



YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu (10 op)
(Tähän kohtaan tarkennus myöhemmin)

Filosofian syventävät opintojaksot
Syventävät opinnot koostuvat tutkielmaopinnoista (60 op), filosofian historiasta (10 op)
sekä filosofian valinnaisista opinnoista (15 op). Opinnot alkavat kaikille filosofian
opiskelijoille yhteisestä maisteriseminaarista I:stä, jossa opiskelija muotoilee
tutkimuskysymyksensä ja laatii ensimmäisen aiheeseen liittyvän kirjallisen työn, joko
esitelmän tai ns. laajemman tutkimussuunnitelman. Maisteriopintojen ytimen
muodostaa tämän jälkeen seminaarityöskentely, jossa pro gradu -tutkielmaa työstetään
askel askeleelta eteenpäin. Filosofian oppiaineessa opiskelijalla on mahdollisuus
kehittää tutkielmaansa kiinteässä yhteydessä tutkimusryhmien toimintaan. Pro gradu tutkielman pääsisältö laaditaan siis temaattisissa ja metodisissa seminaariryhmissä, ja
tutkielma viimeistellään ryhmätyöskentelyn jälkeen itsenäisesti. Temaattisen ja
metodisen seminaarityöskentelyn rinnalla opiskelija suorittaa sekä filosofianhistorian
että valinnaisia filosofian opintoja. Suoritustavoista sovitaan vastuuopettajan kanssa
etukäteen siten, että suoritukset tukevat tutkielmaopintoja sekä valmistautumista
työelämään. Pro gradu -tutkielmassa opiskelija osoittaa tiedolliset ja taidolliset
valmiudet käsitellä itsenäisesti filosofisesti merkittävää tai ajankohtaista kysymystä;

hän osaa muotoilla filosofisen tutkimusongelman, hahmotella ongelmalle filosofisen
ratkaisun ja puolustaa ratkaisuaan käymällä keskustelua tutkimuskirjallisuuden tai
muun tutkimusaineiston kanssa.

XXX Filosofinen kirjoittaminen (5op) [jakso suunnitteilla kielikeskuksen kanssa]
(Tähän kohtaan tarkennus myöhemmin)

Osaamistavoitteet:
Suoritustavat:

FILS001 Maisteriseminaari I (5 op)
Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on tiedolliset ja taidolliset valmiudet maisteritasoisen
tutkielman aiheen valintaan ja tutkimuskysymyksen asettamiseen; opiskelija on lisäksi
muotoillut pro gradu -tutkielmansa tutkimuskysymyksensä ja laatinut ensimmäisen
aiheeseensa liittyvän temaattisen tai metodologisen esitelmän tai ns. laajemman
tutkimussuunnitelman.
Suoritustavat: Opintojakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti maisteriseminaariin
ja kehittämällä kielellisiä ja dialogisia kykyjään. Seminaarissa jokainen osallistuja
suorittaa kirjallisia tehtäviä, joiden avulla harjoitellaan filosofisen tutkimuksen
edellyttämiä taitoja ja jäsennetään oman pro gradu -tutkielman tutkimuskysymyksiä.
Seminaarissa jokainen opiskelija myös esittää aiheeseensa liittyvän esitelmän tai ns.
laajemman tutkimussuunnitelman, jota käsitellään rakentavassa ja avoimen kriittisessä
hengessä.

FILS002 Maisteriseminaari II (5 op)
FILS003 Maisteriseminaari III (5 op)
Osaamistavoitteet: Suoritettuaan maisteriseminaarit II (FILS002) ja III (FILS003)
opiskelija on täsmentänyt ja syventänyt pro gradu -tutkielmansa tutkimuskysymystä,
hahmotellut työn perusrakenteen sekä luonnostellut tärkeimmät argumenttinsa.
Maisteriseminaarien II ja III puitteissa opiskelija laatii pro gradu -tutkielmansa
keskeisiä sisällöllisiä osia, esittää tärkeimpiä eksplikaatioitaan, tulkintojaan ja/tai
argumenttejaan seminaariryhmille ja puolustaa niiden sisältöä. Tavoitteena on sellaiset
tiedot ja taidot, että opiskelija kykenee seminaaria seuraavina kuukausina kirjoittamaan
tutkielmansa valmiiksi itsenäisesti ohjaajiensa tuella.

Suoritustavat: Maisteriseminaarit II ja III (eli opintojaksot FILS002 ja FILS003)
suoritetaan osallistumalla aktiivisesti kaksi lukukautta kestävään
seminaariryhmätyöskentelyyn, joka järjestyy temaattisesti tutkimusaiheiden mukaan
ja/tai keskittyy ratkaisemaan yhteisiä metodisia haasteita. Jokainen osallistuja eksplikoi
oman tutkielmaansa liittyviä keskusteluja, jäsentää relevantteja aineistoja ja esittää osia
valmisteilla olevasta pro gradu -tutkielmastaan. Kukin osallistuu aktiivisesti myös
seminaari-istunnoissa käytäviin keskusteluihin, jossa valmisteilla olevia pro gradu tutkielmia käsitellään rakentavassa ja avoimen kriittisessä hengessä.

FILS700 Pro gradu -tutkielma (40 op)
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tutkielman
aihealueen ja kykenee osallistumaan sitä koskevaan ajantasaiseen tieteelliseen
keskusteluun. Lisäksi opiskelija kykenee muotoilemaan tutkimusongelman, sitä
koskevan kantansa ja suhteuttamaan sen aihetta koskevaan keskusteluun. Hän kykenee
myös perustelemaan kantansa kirjallisessa muodossa, joka muodostaa hallitun ja
selkeän kokonaisuuden ja on alan tieteellisten käytäntöjen mukainen.
Suoritustavat: Itsenäinen tutkimustyöskentely. Tarkemmat ohjeet pro gradu tutkielmaan liittyen tiedekunnan verkkosivuilta.

FILS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri (0 op)
Osaamistavoitteet: Opiskelija osoittaa perehtyneensä tutkielmansa aihepiiriin ja
hallitsevansa koulusivistyskielensä moitteettomasti. Opiskelija osaa ilmaista itseään
tieteellisen kirjoittamisen keinoin ja kykenee laatimaan rajatusta aiheesta ja
näkökulmasta hyvin jäsentyneen tieteellisen tekstin.
Suoritustavat: Tentti, tarkista suoritusta koskevat ohjeet tiedekunnan verkkosivuilta.

YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu (10 op)
(Tähän kohtaan tarkennus myöhemmin)

