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1. UNIPID -esittely 

Esitys liitteenä. 

 

2. YFI  aloituspaikat ja maisteritavoitteet - lyhyt esittely 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaatti- ja maisteriohjelma (3 v + 2 v): 

 
 

 

 

 

Opintosuunnat: 

Filosofia 

Sosiologia 

Valtio-oppi 

Yhteiskuntapolitiikka 

Kansalaisyhteiskunnan 
asiantuntijuus 

Maisteriopinnot 

Opintosuuntien 
mukaiset aineopinnot 

Opintopolut: 

Filosofia 

Sosiologia 

Valtio-oppi 

Yhteiskuntapolitiikka 

Aineopinnot 

Yhteiset perusopinnot 

Perusopinnot 



Kandin yleinen rakenne: 

 
 

 

Kandin perusopinnot: 

 
 

 

Kandin aineopinnot: 

 

Valtio ja yhteiskunta 5op 

Argumentaatio ja 
tieteellinen kommunikaatio 
temaattiset pienryhmät 5op 

Yhteiskuntatieteiden ja 
filosofian keskeiset käsitteet 

5op 

Johdatus 
yhteiskuntatieteisiin ja 

filosofiaan (sisältää opinto-
ohjausta) 10 op 



Perus- ja metodiopintojen suunnittelutyöryhmien vetäjät: 

Johdantokurssi 10op Markku Lonkila 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian käsitteet 5op Petri Ruuskanen 

Argumentaatio ja tieteellinen kommunikaatio 5op John Pajunen 

Valtio ja yhteiskunta 5op Tiina Silvasti 

Metodipaketti 5-20 op Pertti Jokivuori 

  

Tarkoituksena on, että kukin ryhmä valmistelee esityksen omasta kurssistaan 

(sisällöistä ja opetusmuodoista) 25.8. eli YFI-ID:hen mennessä (kurssi esitellään 

laitokselle yfi-id:ssä).  

Lisäksi oppiaineissa tulisi miettiä kandi- ja maisterivaiheen opintotarjontaa (kurssien 

nimet, sisältökuvaukset ja opetusmuodot). Yfi-id:ssä käydään myös nämä läpi ja 

pyritään löytämään synergiaetuja oppiaineiden välillä.  

 

Maisteriopintojen määrättyyn opintosuuntaan pääsemiseksi edellytetään vähintään 

20op kyseisen opintosuunnan opintoja kandivaiheessa. Vaatimuksena voi olla 

enemmänkin kuin 20 opintopisteitä kyseisestä opintosuunnasta.  

On vielä avoinna, mikä on soiva maksimi ja tuleeko kandiseminaari suorittaa sen 

opintosuuntauksen puitteissa, jossa haluaa suorittaa maisteriopinnot.  

Näiden osalta (maksimi / kandiseminaari) meillä ei ehkä tarvitse olla yhtenäistä koko 

laitoksen kattavaa politiikkaa? 

 

 

 

Keskustelua: 

Kandisemma: yhteiskuntatieteiden sisällä voisi olla joustoa, mutta fil ja sto erinlaisia; 

ei voi joustavasti ottaa esim. SOS kandisemman opiskelijaa. Opintosuunnan voisi 

laittaa kuitenkin ehdoksi ko. kandisemmaan päästäkseen maisteriopintoihin. 

Onnistuisiko monitieteisiä kandisemmojen, temaattisien semmojen rakentaminen? 

Kannattaisiko pitää rinnakkain oppiainekohtaiset ja temaattisia seminaareja; voi 

halutessaan erikoistua enemmän. 

 

Rehtorin ops-linjausta pitäisi seurata; esim oppiaineiden väliset opintokokonaisuudet 

tuotu siellä esille. Nämä pitäisi tuoda oppiainekohtaisten opintojen rinnalle. 

 

Opiskelijoiden mielestä enenevässä määrin tarvitaan erikoistumista omalle alalle, 

joten omat kandiseminaarit olisivat tärkeitä. 

 

Uudistuksessa enemmänkin muutetaan ja uudistetaan opetusmuotoja eli pois 

kirjatentti ja massaopinto-systeemistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aloituspaikat: 

 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja 

maisteri (3v + 2v) 

Sisäänotto kandi- ja maisteriohjelmaan 80 

Sisäänotto maisteriohjelmaan 16 

Avoimen väylä 4 

Siirtohaku 4 

Yhteensä 104 

 

Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja 

maisteri (3v + 2v) 

Sisäänotto kandi- ja maisteriohjelmaan 25 

Sisäänotto maisteriohjelmaan 20 

Avoimen väylä 2 

Siirtohaku 2 

Yhteensä 49 

 

Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma (Kokkola), yhteiskuntatieteiden 

kandidaatti ja maisteri (3v + 2v) 

Sisäänotto maisteriohjelmaan 22 

Avoimen väylä 2 

Yhteensä 24 

 

Cultural Policy, Master of Social Sciences (2v)  

Sisäänotto maisteriohjelmaan 18 

 

Development and International Cooperation, Master of Social Sciences (2v)  

Sisäänotto maisteriohjelmaan 18 

 

Erillisistä maisteriohjelmista on luovuttu, nyt opintosuunnat ovat yhden 

maisteriohjelman sisällä (sto erillään).  

Sisäänotto: yhteinen sisäänotto, jossa otetaan 105 opiskelijaa joista 25 sto, muut 4 

ainetta vuosittain 80 opiskelijaa. Yhteinen pääsykoe, joissa valitaan 80 parasta (ei 

oppiaineittain hakua). 

 

Kandin perusopinnot  

Profiloituminen on suunniteltava tarkkaan; osaavatko opiskelijat hakeutua tänne. Mitä 

tutkintotodistukseen kirjataan? Siinä pitäisi lukea mihin erikoistunut, opintosuunnat 

tms. 

Pitää osata erottautua muista. 

 

Kandi- ja maisteritavoitteet 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/kanditavoite: 387 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/maisteritavoite: 425 

Humanistiset alat/maisteritavoite: 310 (sisältää filosofian) 

Yhteiskuntatieteelliset ja palvelualat/maisteritavoite: 115 (ei sisällä filosofiaa mutta 

sisältää osan viestintätieteiden maistereista) 
  

 



3. Nouseva ala Kriisit ja yhteiskunnan muutos – ideointia 

Jyväskylän yliopiston nousevat alat 

”Tulevissa Suomen Akatemian profilointihauissa yliopisto tulee kohdentamaan 

hakemukset vahvistamaan käynnissä olevia profilointialoja sekä nouseville aloille.” 

Uusi nouseva ala:  

Monitieteinen kriisien ja yhteiskunnan muutosten tutkimus  

”Yhteiskunnallisten kriisien ja muutosten tutkimus Jyväskylän yliopistossa poikkeaa 

muualla Suomessa ja ulkomailla tehtävästä tutkimuksesta. Jyväskylän erityisyyksiä 

ovat pitkän aikavälin orientaatio, kansainväliset vertailut, empiirinen osaaminen sekä 

monitieteinen ote, jossa hyödynnetään yliopiston vahvaa osaamista niin laadullisissa 

(ml. etnografia) kuin määrällisissäkin menetelmissä (ml. big data, laskennallinen 

ajattelu). Jyväskylän yliopiston kriisien ja muutosten tutkimusta profiloi 

monitieteisyys esimerkkeinä historian, yhteiskunta- ja taloustieteiden, viestinnän sekä 

kielten ja kulttuurien tutkimus, kyberturvallisuus ja päätöksentekoa tukevat 

laskennalliset menetelmät.” 

 

4. Opiskelijoiden kyselytunti 

- 

5. Muut esille tulevat asiat 

- YFI-ID 25.8.; YFI-ID:n opiskelijoita mukaan (kopo-vastaavat) 

 


