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Perusopintoryhmien tulokset

Johdanto (Markku Lonkila)

Maailman tila – johdatusta yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun
(työnimi…)
YFIn yhteisen peruskurssin ensimmäinen luonnos

Työryhmä: Hannele Harjunen, Pekka Korhonen, Marjo Kuronen, Markku Lonkila, John Pajunen, Olli-
Pekka Moisio, Tiina Silvasti, Mikko Yrjönsuuri

Tärkeä kurssi!
• Koulun penkiltä tulleiden ensimmäinen kosketus laitokseen
• Luennot saatava kiinnostaviksi ja lähelle opiskelijoiden kokemusmaailmaa

Ideana temaattisuus / ilmiölähtöisyys
• kopioitu muutettavat muuttaen Treelta
• Sen sijaan että luentosarjalla pyrittäisiin antamaan kattava kuva oppiaineista, sinä esitellään

joitakin YFI:n keskeisiä käsitteitä / teorioita /teemoja /ilmiöitä (esim. ‘oikeudenmukaisuus’,
‘eriarvoisuus’, ‘politiikka’, ‘ympäristö’, ‘valta’, ‘sukupuoli’ jne…)

• Kutakin teemaa pyritään käsittelemään yhden (tai useamman?) viikon ajan eri oppiaineiden
näkökulmista

• Temaattisuus jäsentää kurssia, joka muuten voi muodostua ‘sekametelisopaksi’
• Bonus: Opettajat voivat luennoida itselleen läheisistä aiheista ja yfi:n painopisteet tulevat

tutuiksi

Aikataulu ja suorittaminen
• Luennoidaan ensimmäisen periodin aikana kolme kertaa viikossa (ma, ke, pe) kuuden viikon

ajan = 18 luentoa
• Alussa johdantoluento, lopussa luennoijien yhteispaneeli
• Viikottaiset kolme luentoa (16) organisoidaan mahdollisuuksien mukaan ao. viikon

temaattisen aiheen pohjalta
• Kaikki oppiaineet (ml. sukupuolentutkimus) luennoivat kulloisenkin viikon teemasta oman

oppiaineensa näkökulmasta
• Luennoijina vähintään yksi professori / oppiaine + tarvittaessa muuta opetushenkilökuntaa
• Luennot (6t x 6 viikkoa = 36t) kuunnellaan livenä tai Moodlesta videoina
• Pienryhmäkeskustelut (4t x 6 viikkoa = 24t): Luennoilla annetaan viikon teemaan liittyviä

tehtäviä Moodlessa viikon aikana käytävään pienryhmäkeskusteluun
• Itsenäinen työskentely (80t): Opiskelijat lukevat Moodleen ladattuja (mieluusti

suomenkielisiä) luentojen aiheita käsitteleviä artikkeleita, kirjoittavat niiden jaluentojen
pohjalta oppimispäiväkirjaa, ja vertaisarvioivat Moodlessa muiden
oppimispäiväkirjamerkintöjä

•  yht. 140/27  = 5,18 op
• Suoritus arvioidaan Moodle-keskusteluihin osallistumisen sekä oppimispäiväkirjojen

perusteella

Kurssin vastuuope ja tutorit
• Kurssilla on yksi (oppiaineissa  vuosittain kiertävä) vastuuopettaja, joka pitää avausluennon

ja vastaa kurssista kokonaisuutena
• Lisäksi 1-2 kurssitutoria (mieluusti pitempiaikaisia jatko-opiskelijoita, jotka hoitavat kurssia

osana opetusvelvollisuuttaan ja saavat kenties myös lisäkorvauksen)



• Tutorit hoitavat tekniset asiat (artikkeleiden ja videoiden latauksen Moodleen), valvovat
pienryhmäkeskusteluja sekä arvioivat kurssin oppimispäiväkirjojen perusteella

Alustavasti ideoituja viikottaisia teemoja
• Oikeudenmukaisuus
• Tasa-arvo, sukupuoli
• Kestävä kehitys ja ympäristö
• Kansalaisyhteiskunta, aktivismi, osallistuminen
• Hyvinvointi, osallisuus
• Kriisit, konfliktit
• Kärsimys, väkivalta, köyhyys, eriarvoisuus
• (Globaali) talous, kulutus
• Valta

Muita teemoja / ilmiöitä?
• Lisää listaan teemoja, ilmiöitä tai käsitteitä, joista voit kuvitella eri YFI:n oppiaineiden

haluavan luennoida
• Ehdotus: työryhmä tekee suppeamman doodle-listan lupaavimmista teemoista, ja

oppiaineet ilmoittavat itseä kiinnostavien teemojen alle luennoijat ja tarkemmat
luentoaiheet (jokainen oppiaine esim. 3 luentoa)

• kullekin luennoijalle tulisi yksi pistoluento omasta tutkimusaiheesta – ei kovin rankkaa!

Ongelmia
• Miten saadaan 10 op:n arvoiseksi ilman opintopisteiden devalvointia?
• Entisten johdantoluentojen piilofunktio (= oppiaineittainen opiskelijoiden yhteen

hitsautuminen) jää tekemättä – vaikutukset jatkossa opiskelijoiden ryhmääntymiseen ja
hyvinvointiin?

• Videoinnin sopimuskysymykset?

Keskustelua:
Opiskelijat: kirjallisuusartikkeli
Moodlen voisi korvata lukupiirin tyyppisellä toiminnalla. Tämä edesauttaisi ryhmäytymistä.
Kielikeskus voi avustaa lukupiirissä ja ryhmäytymisessä.

Painotusten valitseminen:
Tuotava esille mitä oppiainetta edustaa, että opiskelijoille tulee kuva esim. sosiologiasta

Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (John Pajunen)

Työryhmä: John Pajunen (koordinointi), Marja Keränen, Ilkka Virmasalo, Ilkka Kauppinen sekä Olli-
Pekka Moisio (pedagoginen johtaja)

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa asennoitua kriittisesti eri ajatusten aspekteihin ja hänellä
on taito monipuolisesti punnita kohtaamiaan väitteitä sekä niille esitettyjä perusteluja tieteellisellä
otteella. Opiskelija hahmottaa tieteellisen kommunikaation luonteen, ja kykenee suullisesti ja



kirjallisesti osallistumaan kriittiseen keskusteluun tutkimusprosessin eri vaiheissa. Opiskelija tuntee
yleiset argumentaation ja vaikuttamisen muodot ja tietää tavanomaiset ajattelun virheet.

Suoritustavat ja arviointi
Luennot ja luentotentti (2op); lisäksi YFIn kandidaattiohjelman opiskelijat osallistuvat
pienryhmätyöskentelyyn (12 tuntia) teemaryhmissä, jonka yhteydessä he laativat kirjallisen työn
ja/tai suullisen esityksen (3op). YFIn sivuaineopiskelijat laativat verkkovälitteisen työskentelyn tuella
kirjallisen työn (3op). Opintojakson arviointi tapahtuu aritmeettisena keskiarvona opintopistein
painotettuna.

Luennoista ja teemaryhmistä: osallistumisvelvollisuus 100% (luennot livenä tai verkossa).

Luentojen pääsisällöt
• Argumentaation tutkimus ja tieteellinen argumentointi
• Ajattelun vinoumat ja virheet (Bias / Fallacy)
• Kriittinen ajattelu
• Vaikuttamiskeinot kommunikaatiossa

Teemaryhmät
YFIn sivuaineopiskelijat: verkkotyöskentelyä. Osallistuminen keskusteluun sekä tutkielman
tekeminen jostakin annetuista aihepiiristä.
YFIn pääaineopiskelijat

• RYHMÄ 1 Ajattelun välineet. Laaditaan kirjallinen työ sekä suullinen esitelmä liittyen
teoreettiseen ajatteluun (esimerkiksi: päättely, kritiikki, virhepäätelmä, ajatuskoe, käsitteen
määrittely, argumenttien muodot). (Filosofia)

• RYHMÄ 2 (Politologia)
• RYHMÄ 3 (Sosiologia)
• RYHMÄ 4 (Yhteiskuntapolitiikka)

Yhteiskuntateoria (Petri Ruuskanen)

Työryhmä: Mika Ojakangas, Teppo Eskelinen, Mikko Yrjönsuuri, Petri Ruuskanen

Kurssi ollut aikaisemmin:
YFIP210 Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet, 5 op

Kurssin tavoitteet
Oppia teorioiden merkitys sosiaalitieteissä
Oppia tuntemaan sosiaalitieteiden keskeisiä teorioita ja käsitteitä
Ymmärtää, miksi teoriat ja menetelmät ovat toisiinsa kytkeytyneitä
Suoritustapa: luennot (14h) + kirjallisuus, jotka tentitään erikseen

Luennon rooli
Luentosarja tarjoaa yleiskatsauksen yhteiskuntateorian keskeisiin kysymyksiin.
Pyrkii erittelemään eri suuntausten yhtenäisyyksiä ja eroja erittelemällä kuinka ne
suhtautuvat yhteiskuntateorian keskeisiin dualismeihin



Temaattinen kokonaisuus
Materialismi – idealismi
Yksilö – yhteiskunta
Toimija – rakenne

Se millaisen kannan tutkija ottaa näihin dualismeihin, vaikuttaa keskeisesti siihen:
millaista empiiristä tutkimusstrategiaa hän toteuttaa.
millaisia aineistoja käyttää ja kuinka näitä tulkitsee.

Siksi on tärkeää ymmärtää eri teorioiden sitoumuksia

Kirjallisuus
Valitaan joko vaihtoehto A tai vaihtoehto B.
A: Heiskala, Risto (2008): Toiminta, tapa ja rakenne. Gaudeamus.
JA
Aro, Jari & Pertti Jokivuori (2010): Klassinen sosiologia ja moderni maailma. (e-kirjana)
B: Inglis, D. & C. Thorpe (2012):  An Invitation to Social Theory. Polity Press.

Viime syksyn suoritukset
Ilmoittautuneita 253
Luentotentissä kävi yhteensä 218 opiskelijaa, joista 214 sai hyväksytyn arvosanan
Kirjatentissä kävi 198 opiskelijaa, joista hyväksytyn sai 180 opiskelijaa

Läpipäässeiden arvosanajakauma

Ongelmia
Paljon uutta asiaa etenkin sivuaineopiskelijoille.
Kirjat koetaan vaikeiksi.
Kirjatenttiin tuloa venytetään pitkälle kevääseen.
20 luennon hyväksytysti suorittanutta ei edes yrittänyt kirjojen tenttimistä.

Yhteiskuntateoria (5 op)
Luennon sisällöt pääasiassa entiset
Väljennetään luentoja 14hà16 h
Kootaan Optimaan suomenkielisistä artikkeleista oheislukemisto, joka tentitään luentotentin
yhteydessä.
Siirrytään tenttimään luennot ja kirjallisuus yhdessä.



Suoritetaan luennot ja kirjallisuus yhdessä: kirjojen saatavuus? -> luettava osuus oltava jollakin
tavalla netistä saatavilla. Kirjojen skannaamisen ja laittaminen Koppaan laillista koska rajoitetulle
määrälle näkyvillä.(Copyright)

Yhteiskunta + poliittiset instituutiot (Tiina Silvasti ja Kari Kulovaara)

Valtio ja yhteiskunta
Kurssin sisältö

Opintojakson aikana perehdytään monitasoisten poliittisten instituutioiden toimintaan ja
niiden muutoksiin sekä kansalaisten poliittisen toiminnan mahdollisuuksiin ja
vaikuttavuuteen näissä instituutioissa. Tarkastelu tapahtuu suhteessa suomalaisen
yhteiskunnan historiallisiin muutoksiin, nykypiirteisiin ja haasteisiin globaalissa maailmassa.
Kurssi sisältää 10 luentokertaa + kirjallisuuden, joka tentitään luentokuulustelun yhteydessä
(kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin).

Kurssin tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata suomalaisen yhteiskunnan historiallisen
kehityksen pääpiirteet sekä eritellä sen nykypiirteitä. Opiskelija tunnistaa globalisaation ja
Euroopan integraation mukanaan tuomat haasteet kansallisvaltioille ja
kansallisvaltiolähtöiselle yhteiskunta-ajattelulle. Opiskelija hallitsee Suomen ja Euroopan
unionin poliittisten järjestelmien keskeiset piirteet ja kansalaisten mahdollisuudet toimia
järjestelmissä.

Mahdollinen luento-ohjelma
Idea: Kurssi koostuu kolmesta kontekstualisoivasta luennosta (lihavoitu) ja niitä syventävistä
ja täsmentävistä luennoista (kursivoitu). Luentojen välille rakennetaan selkeät
viittaussuhteet niin, että kontekstualisoivilla luennoilla kerrotaan, mihin seuraavilla
luennoilla syvennytään ja miksi.
1. Elintaso ja elämäntapa: talous- ja sosiaalihistoriallinen katsaus yhteiskunnalliseen
kehitykseen

2. Yhteiskunnan käsite ja sen kritiikki
3. Mitä on politiikka? Mitkä asiat ovat poliittisia?

4. Suomi – pohjoismainen hyvinvointivaltio
5. Valtio
6. Kunnat

7. Globalisaatio ja riskiyhteiskunnan synty
8. Euroopan unioni – instituutiot
9. Euroopan unioni – ongelmat

10. Vielä avoin

:::::::::::::::::::::

Keskustelua:
10 op:n mittaaminen/määrittäminen ei pitäisi tapahtua pelkän luentojen tuntimäärällä, vaan on
otettava huomioon myös muu opiskelu. Huolehdittava ettei laiteta liikaa materiaalia
(oheismateriaali, tehtävät)/kurssi, että opiskelijat pystyvät suorittamaan kurssin.

Suoritusmuotoja mietittävä, että opiskelijat suorittaisivat sekä luennon ja kirjallisuuden.



Eri kursseissa tulisi olla eri painotukset, että kaikki oppiaineet olisivat edustettuina. Mietittävä mitkä
neljän kurssin roolit ovat opiskelijan näkökulmasta.
Valtio ja yhteiskunta; Arvovälitteisyys (fil) täytyy olla tässä mukana, muutoksen ja kehittämisen
dynamiikka (SOS). Sukupuoli pitäisi olla näkökulmana mukana. Voi rakentaa tiettyjä kokonaisuuksia
tietyin op määrien ilman, että ne ovat perus- tai aineopintoja (sivuaineilijat). Teemojen
päällekkäisyys; pidettävä huoli ettei tätä esiinny.

::::::::::::::::::::

Metodiopetus (Pertti Jokivuori)

Menetelmäopetus nyt ja tulevaisuudessa:
ó Maisterivaiheen opintosuuntausten pakollisiksi määriteltävät metodiopinnot aineopinnoissa

(5-15 op.)
ó YFIssä metodiopetus on nykyisellään varsin laaja, silti HYTKYssä voisi löytyä uusia yhteisiä

intressejä
ó Opintojaksojen sisällyttäminen tulevaisuuden palettiin?
ó Oppiainekohtaisia opintojaksoja yhdistetään yhteisen koodin alle
ó Metodikurssien kokonaisuus paremmin esille (Verkkosivut)
ó Opetuksen laatu kehittämisessä ensisijaista! (eikä tehostamisella perusteltua

massoittamista)
ó Uusia kursseja menetelmäopetukseen? Yhteistyöstä HYTKYssä uusia avauksia
ó Huomioitava myös: yhteisymmärryksen saaminen tulee olemaan työstämistä vaativa

UVK (uudet viestintä- ja kieliopinnot) (Lotta Kokkonen)
Periaate: kaikilla opiskelijoilla tutkintoon isältään pakollisia kieli ja viestintäopinnot. Sisältö ei muutu
vaan muoto.
Keskusteluja kysy mitkät YFIN tavoitteet ja tarpeen 13.9. VAL ja fil aloittaa

Syy miksi uudistus: opiskelijoilta negatiivista palautetta muodoista.

Oikea-aikuisuus; tukisi työelämävalmiuksia ja opintoja

Toinen vieraskieli (fil,VAL); päästään ajoissa tekemään opintoja

Opintojen tukeminen; lukustrategia

Käytännössä tarkoittaa; 5 kokonaisuutta akateemiset tekstitaidot, akateemiset vuorovaikutustaidot:
puheviestinnän opettajia mukana, engl:viittaustekniikat, plagiointi
RU: lähtökartoitus osaamisen tasoon
Kirjoittamisprosessit
Kirjaston tiedonhankinta
Kirjoittajan työkalut, referointi
Palaute (kirjoittaminen ja vastaanottaminen)
Fil: suoritusmuodot ja toimintatavat ja miten kieliopinnot voisitkohan tätä lähelle. Esim. Esitelmän
pito. Integroitu oikeaaikeisesti substanssiin. Kieliopinnoissa tekniset asiat.



VAL:1. Vuosikurssin opiskelijoille kriittisen ajattelun... Esim.plagiointi.  Tulee johdattamaan
akateemiseen kulttuuriin ja maailmaan esim. Opiskelijat oppivat mikä on esseen ja pienen
akateemisen tutkielman ero

Tekstit etsii oppiaineen opettaja; opiskelijat käyvät läpi kirjoja jne. Mitä opiskelijat muutenkin
lukisivat.

Ops: miettiä mitä opiskelijat osaa kandissa ja maisterivaiheessa? Ja mitkä asiat tukisivat tätä

Ohjeistusta ops-työhön (Olli-Pekka Moisio)

Opetussuunnitelmiin liittyvät ohjeistukset
• Rehtorin linjaus: https://www.jyu.fi/hallinto/rehtori/intra/ops_ohjeet
• Tutkintosääntö: https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/johtosaannot/tutkintosaanto.pdf
• Opetussuunnitelmakäsitteet:

https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/str/erityistoiminnot/tietoaineistot/maaritelmat/ops-
kasitteet160205.pdf

• Opetussuunnitelmakäsitteet täydennys:
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/str/erityistoiminnot/tietoaineistot/maaritelmat/paatos
_opetussuunnitelmakasitteet_taydennys_14062016.pdf

Jyväskylän yliopiston linjaukset opetussuunnitelmiin ja opetusohjelmiin lukuvuosille 2017-2020
• 1. Hakukohteiden vähentäminen ja laaja-alaiset kandidaatin tutkinnot
• 2. Monitieteisyys (tiedekuntien ja laitosten välinen yhteistyö) ja vapaa sivuaineiden

opiskeluoikeus
• 3. Opintojen kuormittavuus, opinnoissa eteneminen ja opetustarjonta
• 4. Hyvinvointi ja esteettömyys
• 5. Toiminta- ja oppimisympäristö

– a. Asiantuntijuuden kehittyminen ja oppiminen, ajattelun syveneminen,
innostavuus, luovuus ja uudenlaiset ratkaisut

– b. Työelämäyhteistyö, tutkintojen työelämärelevanssi ja työllistävyys, yrittäjyyden ja
yrittäjämäisen asenteen näkyminen

– c. Kansainvälisyys ja monikulttuurinen osaaminen
– d. Vuorovaikutus ja palaute
– e. Teknologisesti tuetut pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt
– f. Osaamisen näkyväksi tekeminen ja erilaiset arviointikäytänteet

Rehtorin opetusohjelmia koskevat linjaukset
• Opetusta järjestävien yksiköiden on järjestettävä opetuksensa lukuvuoden ja sen

opetusjaksojen aikoina siten, että opetusta on tarjolla mahdollisimman tasaisesti kaikkina
opetusaikoina kaikkia työpäiviä hyödyntäen, jotta opiskelijat voivat edetä opinnoissaan
tehokkaasti ja siten, että työmäärä jakautuu tasaisesti työviikon ja lukuvuoden aikana.

• mahdolliset rakenteelliset ongelmat ja aikataululliset päällekkäisyydet minimoidaan.
• Yksiköiden tulee huolehtia, että opiskelijoiden on mahdollista suorittaa tutkintoon johtavia

opintoja myös kesäkauden aikana.
• opetusta antavien yksiköiden suositellaan sopivan tenttijärjestelyistä yhdessä sekä

hyödyntämään yliopiston tarjoamia erilaisia sähköisen tenttimisen mahdollisuuksia.

https://www.jyu.fi/hallinto/rehtori/intra/ops_ohjeet
https://www.jyu.fi/hallinto/rehtori/intra/ops_ohjeet
https://www.jyu.fi/hallinto/rehtori/intra/ops_ohjeet
https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/johtosaannot/tutkintosaanto.pdf
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/str/erityistoiminnot/tietoaineistot/maaritelmat/ops-kasitteet160205.pdf
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/str/erityistoiminnot/tietoaineistot/maaritelmat/ops-kasitteet160205.pdf
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/str/erityistoiminnot/tietoaineistot/maaritelmat/ops-kasitteet160205.pdf
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/str/erityistoiminnot/tietoaineistot/maaritelmat/ops-kasitteet160205.pdf
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/str/erityistoiminnot/tietoaineistot/maaritelmat/paatos_opetussuunnitelmakasitteet_taydennys_14062016.pdf
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/str/erityistoiminnot/tietoaineistot/maaritelmat/paatos_opetussuunnitelmakasitteet_taydennys_14062016.pdf
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/str/erityistoiminnot/tietoaineistot/maaritelmat/paatos_opetussuunnitelmakasitteet_taydennys_14062016.pdf
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/str/erityistoiminnot/tietoaineistot/maaritelmat/paatos_opetussuunnitelmakasitteet_taydennys_14062016.pdf


Tutkintosääntö
• 31 § Opetussuunnitelma […]
• Opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi:

– 1) koulutuksen tehtävä
– 2) koulutuksen tieteelliset ja työelämäosaamistavoitteet
– 3) ohjelman opetuskieli/-kielet (jos on useita opetuskieliä, tulee määritellä

ensisijainen opetuskieli, joka on ohjelman tutkintokieli)
– 4) tutkintorakenne opintojaksoineen sekä opintojaksojen nimet ja laajuudet
– 5) opintojaksojen, -kokonaisuuksien ja tutkintojen osaamistavoitteet
– 6) opintojaksokuvaukset
– 7) suunnitelma pää- ja sivuaineopiskelijoiden ohjauksesta ja HOPS-neuvonnan

järjestämisestä
– 8) tiedekunnan opintoja ja tutkintoja koskevat määräykset.
– 9) opintojaksojen suoritustavat ja arviointiperusteet sekä tieto siitä, kuinka suureen

osuuteen opetuksesta opiskelijan on osallistuttava

Laitoksen linjauksia
• Opintojaksojen määrä minimoitava (rationalisointi)
• Opintojaksoja tulee suunnitella ja toteuttaa opintosuuntien välisenä yhteistyönä
• Kurssitarjonta pitää sovittaa opetushenkilökunnan resursseihin (osaaminen + saatavuus)à

pakollisia opintoja ei toteuteta tuntiopetuksella
• Opintojakson minimikoko 5 op
• Opintojakso tulee olla suoritettavissa kurssin toteutuksen aikana
• Opetusmateriaalissa pyrittävä hyödyntämään e-aineistoja (artikkelit, kirjat, verkkosivut yms.)
• Tutkimusprosessin hallinnan (työelämätaito) kehittyminen tulisi näkyä opetussuunnitelmissa

opintojaksojen osaamistavoitteissa ja sisällöissä.

Kandidaattiohjelman aineopinnot

Kandidaattiohjelman pakolliset opinnot

Perusopinnot 25 op

Aineopinnot 60 op

Yleisopinnot 10 op

Viestintä- ja kieliopinnot 15 op

Muut opinnot 50-60 op



Vapaavalintaiset opinnot Suoritetaan vapaavalintaisia opintoja siten, että
opintojen kokonaislaajuus on vähintään 180 op.

Pakolliset aineopintokurssit

Vapaavalintaiset aineopintokurssit
• Kurssien suunnittelu laajemmin kuin laitosà laitos- ja tiedekuntarajat ylittävät teemat
• Oman opintosuunnan tarjoamien kurssien määrä tulisi sovittaa siten, että opiskelijalle on

mahdollista täydentää omanalan osaamistaan muiden lähitieteiden sisällöillä.

Erilliset opintokokonaisuudet
• Tällä hetkellä olevia erillisiä opintokokonaisuuksia:

– 1. Demokratia ja parlamentarismi
– 2. Elämänkatsomustieto
– 3. Etiikka
– 4. Filosofian ja politiikan teorian klassikot
– 5. Ikäkausien ja elämänkulun tutkimus
– 6. Living with Globalization
– 7. Maailmanpolitiikka
– 8. Sukupuolentutkimus
– 9. Työ ja työelämä
– 10. Ympäristö ja yhteiskunta

• Pohdittava mitä jatketaan.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelma



Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelma
• Maisterin tutkinnon laajuus on 120 op ja sen rakenne on Yfi-maisteriohjelman kussakin

opintosuunnassa:

Opintosuunnan syventävät opinnot
• Pro gradu –opinnot (50 op)

• Pro gradu –seminaari (max kaksi lukukautta) yht 10 op
• Pro gradu 40 op

• Muut opintosuunnan opinnot (40 op)

::::::::::::::::::::

Keskustelua:
Jos opinnot on teemoitettu, on opiskelijoiden helpompi seurata tätä polkua.

Kandidaattiohjelman aineopinnot -dia:
- muu 60% Yfin tai muiden alojen tarjoamia sisältöjä
- Pakolliset; olisi oltava vähintään yksi laajentava palikka (ei oman oppiaineen)

Mitä todistuksessa tulee lukemaan? Opintosuunta, sivuainekokonaisuudet? Tampereella maisterin
opintosuuntaus kirjataan ja lisäksi voi kirjata erikoistumisalan.

Laitosjohtajan mukaan maisteriohjelmaan pääsisi automaattisesti, jos on suorittanut pakolliset
opinnot, kuten keväällä on sovittu.
Kulttuuripolitiikan maisteriohjelmaan pitää hakea

Maisteriohjelmien opintosuuntaukset määräävät mitä metodeja opiskellaan ja kuinka paljon niitä
pitää olla opiskeltu (5-15op).

Missä vaiheessa maisteriopintosuunnan valinta tehdään? 2. Opintovuoden jälkeen? 2. Vuoden kevät
ollut suunnitelmissa, mutta mitään ei ole päätetty.

Suunnitelman mukaan jokainen saa valita minkä opintosuunnan ottaa. Jos tämä jakautuu
epätasaisesti eri oppiaineiden välillä, järjestelmää pitää muuttaa.

::::::::::::::::::::::::

Opintosuunnan syventävät opinnot 90 op

Vapaavalintaiset opinnot (sis. esim.
kansainvälisessä vaihdossa suoritettuja opintoja,
opettajan pedagogiset opinnot, sivuaine-, kieli-,
viestintä- tai yleisopintoja, työelämäopintoja tai
muita opintokokonaisuuksien opintojaksoja,
joita ei ole käytetty muihin tutkintoihin.

30 op



Opintosuuntien aineopintojen ideoiden esittely

Filosofia (John Pajunen)
Läpäisevä "teema": Filosofian aineenopettajan pätevyys; mitä tulisi hallita
YFIn maisteriohjelman filosofian suuntautumisvaihtoehdon edeltävät aineopinnot
Filosofian suuntautumisvaihtoehdon pakolliset edeltävät jaksot
Metodiopinnot

• Tietoteoria (5op)
• Logiikka (5op)
• Praktikum (5op)

Alakohtaiset opinnot
• Filosofian historia (5op)
• Etiikka (5op)
• Ontologia ja metafysiikka (5op)
• Poliittinen filosofia/Yhteiskuntafilosofia (5op)

Yleisopinnot - ?
• Tieteenteoria
• Tieteen etiikka
• Talous ja etiikka
• …

Yleisopinnosta ei vielä ole laitoksen päätöstä mitä niihin kuuluu.

Sosiaalityö
Aineopinnot ovat 60 op, josta osa nyt isoja kokonaisuuksia (käytännön opetus: 10 op, oikeudellinen
opetus: 10 op, metodiopinnot: 5-15 op, kanditutkielma 10 op); ei kauheasti jää tilaa muille
opinnoille. Jotain kursseja voisi tehdä yhteistyössä; opetukseen (esim. sosiaaliturva, sosiaaliset
ongelmat) voisi osallistua.
Sosiaalityö on oma hakukohde eli aineopinnot ovat erilaiset kuin muilla.

Sosiologia
Sosiologian historia
Sosiologisia nykytutkimuksia
Alakohtaiset opinnot

Yhteiskuntapolitiikka
Menetelmäopinnot 15 op
Yleisopintojen opintopisteet pysyvät samana
50-55 opintopistettä tulee aine- ja metodiopinnoista
YKP:n Johdanto-> Yhteiskuntapolitiikka
Hyvinvointivaltio
Yhteiskunta->Eriarvoisuus
Hallinto ja hallinnan muodot->??



Valtio-oppi
Alakohtaiset pakolliset opinnot
Politiikan teoriat

::::::::::::::::::::::::::::

Keskustelua:
Resurssikanta; mihin henkilökunta riittää, kun opetetaan perusopinnoissa, alakohtaisissa opinnoissa
sekä maisteriopinnoissa? Resurssien riittävyys riippuu suoritusmuodoista ja opiskelijamääristä.
Tarkoitus olisi, että opetusresurssit suunnataan maisteriopintoihin.

4 kurssia, joissa lähiopetusta. Lisäksi voi olla kirjatenttikursseja.

:::::::::::::::::::::::::::

Alustavaa ideointia 2017 pääsykokeisiin liittyen

- Hakija ei valitse pääainetta, pl. sosiaalityö.
- Laitokselle otetaan 80 opiskelijaa, sama pääsykoe. Hakijoista valitaan 80 parasta.
- Pitää ratkaista, missä asioissa menestyviä ihmisiä halutaan nostaa meille opiskelijoiksi. Mitä

kokeessa testataan?
- Etukäteisvalmistautuminen minimoitu; aineistokokeita.
- Löydettävä yksi materiaali ja yksi tapa arvioida

FIL aineenopettajakoulutukseen olisi hakijoille hyvä saada kysymys hakuvaiheesta, jossa hakija
ilmaisee haluavansa aineenopettajakoulutukseen. Heille olisi silti sama haku.
Reitti, mitä kautta aineenopettajakoulutukseen voi edetä, oltava esillä.

Pääsykokeissa mahdollisesti
- tulkintakysymykset, soveltavat, käsitemäärittelyt
- aineistotehtävä tai essee, johon ei voi valmistautua tietyllä kirjalla. Materiaalin voisi pitää

esillä pääsykokeessa
- ennakkotehtävä ja saa hakija saa kutsun pääsykokeeseen.

Sosiaalityön pääsykoe nyt kaksi vaiheinen;
- kirjasta oikein/väärin väittämiä, kirjallisuus (vähintään 60 % oltava oikein ennen kuin pääsee

seuraavaan vaiheeseen),
- aineistoessee; yhdistää kirjan tietoa ja materiaalia

Hakujärjestelmään on kuvattava eri opintosuunnat; hakemalla tähän, voit päästä opiskelemaan
filosofiaa, etc.

Yksi henkilö arvioi mieluusti yhden kysymyksen. Mallivastauksia voisi myös käyttää arvioinnin
tukena.

Pääsykoetyöryhmä:
Niina Simanainen (kutsuu ryhmän kokoon)
Oppiaineiden pääedustajat tai hänen valtuuttama henkilö O-P laittaa viestiä asiasta.



Päivän koonti ja keskustelu
Ehdotus maisteriopinnoista/opintosuunnista laitetaan S-postilla kaikille nähtäväksi ja esim.
laitoskokouksessa voidaan käsitellä asiaa.

Miten maisteriohjelmien kanssa lähdetään etenemään? Maisteriohjelma on opintosuuntainen;
opintosuunnat alkavat työskentelemään asian parissa. Sinnekin olisi hyvä saada jotain yhteistä.
Laitoskokouksessa voitaisiin esitellä ja katsoa yhteistyön mahdollisuutta.
Pistemäärästä asiat on oltava yhteneväiset kaikissa suunnissa. Esitetään 90 op syventäviä
opintoja/opintosuunta.
Mikä on gradun pistemäärä? Tämä pysyisi samana, mutta 10 pistettä tulisi jo aikaisemmin (jotain
työskentelyä pro gradun sisään). Pidetäänkö kaksi vai kolme graduseminaaria? Kielikeskus voisi
tarjota ensimmäisen seminaarin.

Opetuksenkehittämisryhmä alkaa kokoontua syyskuun alusta.


