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YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN LAITOS          20.8.2015 
 
PERUSOPINTOJEN VASTAAVUUDET 1.9.2014 - 31.7.2016 
 
 
1) Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot (uusi) 
Jos haluat siirtyä kesken olevista sosiaalitieteiden perusopinnoista ja/tai  
filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnoista suorittamaan uusia perusopintoja 1.9.2014 alkaen, 
katso VASTAAVUUSTAULUKKO 1. 
 
2) Sosiaalitieteiden perusopinnot (vanha) 
Jos haluat täydentää kesken olevat sosiaalitieteiden perusopinnot valmiiksi 31.7.2016 mennessä,  
katso VASTAAVUUSTAULUKKO 2. 
 
3) Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot (vanha) 
Jos haluat täydentää kesken olevat filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot valmiiksi 
31.7.2016 mennessä, katso VASTAAVUUSTAULUKKO 3. 
 
Perusopintojen vastaava tentaattori: Olli-Pekka Moisio 
 
 
Vastaavuustaulukot 1-3: 

 
VASTAAVUUSTAULUKKO 1 
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op 
 
Jos haluat siirtyä kesken olevista sosiaalitieteiden perusopinnoista ja/tai  
filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnoista suorittamaan uusia perusopintoja 1.9.2014 alkaen,  
katso taulukosta vastaavuudet ja etene sen mukaan. 
 
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 
2014-2017 

Vastaava vanha suoritettu opintojakso  
2011-2014  

Pääaineopiskelijat: valitaan vähintään oman 
pääaineen johdanto 
Sivuaineopiskelijat: valitaan vähintään yksi 
johdanto (jos aiot jatkaa aineopintoihin, tulee ko. 
aineen johdanto olla suoritettu) 

 

YFIP110 Sosiaalityön johdanto, 5 op YFIP110 Sosiaalityön johdanto, 5 op 
YFIP120 Sosiologian johdanto, 5 op YFIP120 Sosiologian johdanto, 5 op 
YFIP130 Yhteiskuntapolitiikan johdanto, 5 op YFIP130 Yhteiskuntapolitiikan johdanto, 5 op 
YFIP140 Filosofian johdanto, 5 op YFIP140 Filosofian johdanto, 5 op 
YFIP150 Valtio-opin johdanto, 5 op YFIP150 Valtio-opin johdanto, 5 op 
Muut opintojaksot, 20 op  
YFIP210 Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet, 5 op YFIP210 Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet, 5 op 
YFIP220 Yhteiskunta, 5 op YFIP220 Yhteiskunta, 5 op 
YFIP240 Poliittiset instituutiot, 5 op YFIP320 Klassikot I, 5 op TAI 

YFIP330 Klassikot II, 5 op 
YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen 
kommunikaatio, 5 op * 

YFIP230 Tieteellinen käytäntö, 5 op * TAI 
YFIP310 Argumentaatio ja retoriikka, 5 op * 

 
* Jos sivuaineopiskelija saa sosiaalityön aineopintojen opinto-oikeuden tai vaihtaa sosiaalityön pääaineeksi, hänen 
tulee suorittaa opintojakso STOA156 Sosiaalityön käytäntö I (3 op) ennen kuin aloittaa jakson STOA160 Käytännöt II. 
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VASTAAVUUSTAULUKKO 2 
Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op 
 
Jos haluat täydentää kesken olevat sosiaalitieteiden perusopinnot valmiiksi, suorita perusopinnoistasi 
puuttuvaa jaksoa vastaava uusi opintojakso. 
Kesken olevia sosiaalitieteiden perusopintoja voi täydentää vastaavuustaulukon mukaisesti 
31.7.2016 asti. 
 
Sosiaalitieteiden perusopinnoista 
puuttuva opintojakso 

 
Vastaava uusi opintojakso 2014-2017 

Pääaineopiskelijat: valitaan vähintään oman 
pääaineen johdanto 
Sivuaineopiskelijat: valitaan vähintään yksi johdanto 
(jos aiot jatkaa aineopintoihin, tulee ko. aineen 
johdanto olla suoritettu) 

 

YFIP110 Sosiaalityön johdanto, 5 op YFIP110 Sosiaalityön johdanto, 5 op 
YFIP120 Sosiologian johdanto, 5 op YFIP120 Sosiologian johdanto, 5 op 
YFIP130 Yhteiskuntapolitiikan johdanto, 5 op YFIP130 Yhteiskuntapolitiikan johdanto, 5 op 
YFIP160 Sukupuolentutkimuksen johdanto, 5 op SPTP101 Sukupuolentutkimuksen johdanto, 5 op 
Muut opintojaksot, 20 op  
YFIP100 Tieteenteoriaa yhteiskuntatieteilijöille, 5 op YFIY100 Tieteen teoria, 5 op 
YFIP210 Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet, 5 op YFIP210 Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet,5 op 
YFIP220 Yhteiskunta, 5 op YFIP220 Yhteiskunta, 5 op 
YFIP230 Tieteellinen käytäntö, 5 op * YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen 

kommunikaatio, 5 op * 
 
* Jos sivuaineopiskelija saa sosiaalityön aineopintojen opinto-oikeuden tai vaihtaa sosiaalityön pääaineeksi, hänen 
tulee suorittaa opintojakso STOA156 Sosiaalityön käytäntö I (3 op) ennen kuin aloittaa jakson STOA160 Käytännöt II. 

 
 
VASTAAVUUSTAULUKKO 3 
Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op  
 
Jos haluat täydentää kesken olevat filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot valmiiksi, suorita 
perusopinnoistasi puuttuvaa jaksoa vastaava uusi opintojakso. 
Kesken olevia filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopintoja voi täydentää 
vastaavuustaulukon mukaisesti 31.7.2016 asti. 
 
Filosofian ja politiikan tutkimuksen 
perusopinnoista puuttuva opintojakso 

 
Vastaava uusi opintojakso 2014-2017 

Pääaineopiskelijat: valitaan vähintään oman 
pääaineen johdanto 5 op 
Sivuaineopiskelijat: valitaan vähintään yksi johdanto 
5 op (jos aiot jatkaa aineopintoihin, tulee ko. aineen 
johdanto olla suoritettu) 

 

YFIP140 Filosofian johdanto, 5 op YFIP140 Filosofian johdanto, 5 op 
YFIP150 Valtio-opin johdanto, 5 op YFIP150 Valtio-opin johdanto, 5 op 
YFIP160 Sukupuolentutkimuksen johdanto, 5 op SPTP101 Sukupuolentutkimuksen johdanto, 5 op 
Muut opintojaksot, 20 op  
YFIP100 Tieteenteoriaa yhteiskuntatieteilijöille, 5 op YFIY100 Tieteen teoria, 5 op 
YFIP310 Argumentaatio ja retoriikka, 5 op YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen 

kommunikaatio, 5 op 
YFIP320 Klassikot I, 5 op YFIA301 Klassikot I, 5 op 
YFIP330 Klassikot II, 5 op YFIA302 Klassikot II, 5 op 

 


