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VASTAAVUUSTAULUKOT 

POLITIIKKA/VALTIO-OPPI 

 

 

AINEOPINNOT 

 

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE 
YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, POLITIIKAN OPINTOSUUNTA 

OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot, 
politiikan opintosuunta, 60 op 

 

Politiikan opintosuunnan menetelmäopinnot, 15 op  

POLA2004 Poliittisten käsitteiden tutkimus (5 op) VALA125 Poliittisten käsitteiden tutkimus (5 op) 

POLA2005 Retoriikka (5 op) VALA115 Poliittisen analyysin menetelmät I (5 op)  

Politiikan opintosuunnan pakolliset opinnot, 20 op  

POLA2011 Demokratiateoria (5 op) VALA140 Demokratiateoria I 5 op 

POLA2012 Klassinen poliittinen ajattelu (5 op) YFIA302 Klassikot II (5 op) ** 

VALA300 Maailmanpolitiikka (5 op) VALA300 Maailmanpolitiikka (5 op) 

POLA2013 Parlamentit ja poliittiset instituutiot (5 op) VALA145 Demokratia ja osallistuminen (5 op)* 

Tutkielmaopinnot, 10 op  

YFIA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma  
(10 op) 

VALA705 Kandidaatintutkielma ja kandidaattiseminaari  
(10 op) 

YFIA7010 Kypsyysnäyte (0 op) VALA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti  
(0 op) 

Valinnaiset opinnot, 15 op  

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelman 
opiskelija voi tähän osioon vapaasti liittää opintoja 
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen 
opetustarjonnasta. Laitoksen suosituksena on, että 
liitettävistä opinnoista muodostuisi jonkin opintosuunnan 
vaadittavien sisältöopintojen kokonaisuuden osa. Opiskelija 
voi myös laajentaa menetelmällistä osaamistaan liittämällä 
kursseja YFI:n ja/tai HYTK-tiedekunnan vapaasti 
suoritettavista menetelmäopinnoista. 

 

* Vastaavuudeksi voi käydä myös aiemmin suoritettu sisällöllisesti sopiva VALS5xx/YFIS5xx -alkuinen opintojakso. Sovitaan 

vastuutentaattorin kanssa. 

** Mikäli opintojakso on tehty osana jotain muuta opintokokonaisuutta, ei sitä voi käyttää tähän kohtaan. Ota tarvittaessa 

yhteys vastaavaan tentaattoriin. 
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VANHAN OPSIN MUKAAN SUORITTAVILLE OPISKELIJOILLE 
VALTIO-OPIN AINEOPINNOT 

OPS 2014-2017 OPS 2017-2020 

Valtio-opin aineopinnot, 40-55 op  

Klassikot, 15 op  

YFIA301 Klassikot I (5 op) ** FILA2011 Filosofian historia (5 op) 

YFIA302 Klassikot II (5 op) ** POLA2012 Klassinen poliittinen ajattelu (5 op) 

YFIA300 Poliittinen filosofia (5 op) ** FILA2013 Yhteiskuntafilosofia (5 op) 

Tutkielmaopinnot, 15 op  

VALA115 Poliittisen analyysin menetelmät (5 op) POLA2005 Retoriikka (5 op) 

VALA705 Kandidaatintutkielma ja kandidaattiseminaari  
(10 op) 

YFIA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma ( 
10 op) 

VALA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti  
(0 op) 

YFIA7010 Kypsyysnäyte (0 op) 

Valinnaiset opinnot, yht. 25 op  

VALA125 Poliittisten käsitteiden tutkimus (5 op) POLA2004 Poliittisten käsitteiden tutkimus (5 op) 

VALA135 Poliittinen ajattelu (5 op) POLA2012 Klassinen poliittinen ajattelu (5 op) 

VALA140 Demokratiateoria I (5 op) POLA2011 Demokratiateoria (5 op) 

VALA145 Demokratia ja osallistuminen (5 op) POLA2013 Parlamentit ja poliittiset instituutiot (5 op) 

VALA300 Maailmanpolitiikka (5 op) VALA300 Maailmanpolitiikka (5 op) 

VALA315 Euroopan politiikat (5 op) Ei vastaavuutta. Tilalla voi suorittaa: 
POLM4001 Politiikan tutkimuksen erityiskysymyksiä (5 op), 
TAI  
CRIA5001 Crises, Conflicts and Security (5 op) * 

Valtio-opin tai muiden oppiaineiden tarjoamia opintojaksoja 
(esim. YFIS5xx, VALS5xx). 

Ei vastaavuutta. 

* Vastaavuudeksi voi käydä myös aiemmin suoritettu sisällöllisesti sopiva VALS5xx/YFIS5xx -alkuinen opintojakso. Sovitaan 

vastuutentaattorin kanssa. 

** Mikäli opintojakso on tehty osana jotain muuta opintokokonaisuutta, ei sitä voi käyttää tähän kohtaan. Ota tarvittaessa 

yhteys vastaavaan tentaattoriin. 
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SYVENTÄVÄT OPINNOT 

 

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE 
YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT, POLITIIKAN OPINTOSUUNTA 

OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian syventävät opinnot, 
politiikan opintosuunta, 90 op 

 

Tutkielmaopinnot, 50 op  

YFIS3001 Maisteriseminaari I (5 op) VALS002 Maisteriseminaari II (5 op) 

YFIS3002 Maisteriseminaari II (5 op) VALS003 Maisteriseminaari III (5 op) 

YFIS7005 Maisterintutkielma (40 op) VALS700 Pro gradu -tutkielma (40 op) 

YFIS7010 Kypsyysnäyte (0 op) VALS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri (0 op) 

Politiikan teemaopinnot, 40 op  

VALS410 Demokratia ja hallinta (5 op) VALS410 Demokratia ja hallinta (5 op) 

POLS3011 Johdatus politiikan tutkimukseen (5 op) VALS001 Maisteriseminaari I (5 op) 

POLS3012 Conflict in World Politics (5 op) VALS421 Maailmanpolitiikan standarditeoriaa (5 op), TAI  
VALS422 Maailmanpolitiikan laajempaa teoriaa (5 op) 

VALS330 Moderni poliittinen ajattelu (5 op) VALS330 Moderni poliittinen ajattelu (5 op) 

POLS3013 Gradua tukeva kirjallisuus (5 op) VALS630 Gradua tukeva kirjallisuus I (5 op), TAI  
VALS631 Gradua tukeva kirjallisuus II (5 op) 

VALS423 Maailmanpolitiikan nykydebatteja (5 op) VALS423 Maailmanpolitiikan nykydebatteja (5 op) 

POLS3014 Poliittinen analyysi (5 op) VALS004 Poliittisen analyysin menetelmät II (5 op) 

POLS3015 Taiteen poliittinen tulkinta (5 op) Ei vastaavuutta. Ota yhteys vastuutentaattoriin * 

* Tilalla voi käydä myös aiemmin suoritettu sisällöllisesti sopiva VALS5xx/YFIS5xx -alkuinen opintojakso. Sovitaan 

vastuutentaattorin kanssa. 

 

VANHAN OPSIN MUKAAN SUORITTAVILLE OPISKELIJOILLE 
VALTIO-OPIN SYVENTÄVÄT OPINNOT 

OPS 2014-2017 OPS 2017-2020 

Valtio-opin syventävät opinnot, 100 op  

Tutkielmaopinnot, 60 op  

VALS001 Maisteriseminaari I (5 op) POLS3011 Johdatus politiikantutkimukseen (5 op) 

VALS004 Poliittisen analyysin menetelmät II (5 op) POLS3014 Poliittinen analyysi (5 op) 

VALS002 Maisteriseminaari II (5 op) YFIS3001 Maisteriseminaari I (5 op) 

VALS003 Maisteriseminaari III (5 op) YFIS3002 Maisteriseminaari II (5 op) 

VALS700 Pro gradu -tutkielma (40 op) YFIS7005 Maisterintutkielma (40 op) 

VALS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri (0 op) YFIS7010 Kypsyysnäyte (0 op) 

Ydinopinnot, 40 op 
Suoritetaan yksi kokonaisuus seuraavista: 

 

Politiikan teoria (15 op):  

VALS330 Moderni poliittinen ajattelu (5 op) VALS330 Moderni poliittinen ajattelu (5 op) 

VALS340 Modernin poliittisen ajattelun tutkimus (5 op) Ei vastaavuutta. Ota yhteys vastuutentaattoriin * 

VALS430 Klassinen ja varhaismoderni politiikan teoria (5 op) Ei vastaavuutta. Ota yhteys vastuutentaattoriin * 

VALS440 Moderni politiikan teoria (5 op) Ei vastaavuutta. Ota yhteys vastuutentaattoriin * 

Demokratia ja parlamentarismi (15 op):  

VALS350 Demokratiateoria II (5 op) Ei vastaavuutta. Ota yhteys vastuutentaattoriin * 

VALS410 Demokratia ja hallinta (5 op) VALS410 Demokratia ja hallinta (5 op) 

VALS451 Parlamentaariset debatit (5 op) Ei vastaavuutta. Ota yhteys vastuutentaattoriin * 
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VALS460 Parlamentarismin tutkimuksen lähestymistavat ja 
menetelmät (5 op) 

Ei vastaavuutta. Ota yhteys vastuutentaattoriin * 

Maailmanpolitiikka (15 op):  

VALS421 Maailmanpolitiikan standarditeoriaa (5 op) POLS3012 Conflict in World Politics (5 op) * 

VALS422 Maailmanpolitiikan laajempaa teoriaa (5 op) Jos jakso POLS3012 Conflict in World Politics on käytetty 
VALS421 kohtaan, ota yhteys vastuutentaattoriin *  

VALS423 Maailmanpolitiikan nykydebatteja (5 op) VALS423 Maailmanpolitiikan nykydebatteja (5 op) 

Lisäksi valtio-opin syventäviin opintoihin suoritetaan alla 
olevat kohdat: 

 

VALS630 Gradua tukeva kirjallisuus I (5 op) POLS3013 Gradua tukeva kirjallisuus (5 op) 

VALS631 Gradua tukeva kirjallisuus II (5 op) Jos jakso POLS3013 Gradua tukeva kirjallisuus on käytetty 
VALS630 kohtaan, ota yhteys vastuutentaattoriin 

Valinnaisia syventävän tason kursseja oppiaineen / laitoksen 
opetustarjonnasta sekä omaa erikoisalaa tukevista 
toisten oppiaineiden kirjapaketeista (15 op) 
esimerkiksi VALS5xx, YFIS5xx 

15 op laitoksen opetusohjelman syventävistä opinnoista 
(esim. POLSxxxx, POLMxxxx). Ota tarvittaessa yhteys 
politiikan opintosuunnan syventävien opintojen 
vastuutentaattoriin. 
Mahdollista myös sisällyttää vaihdossa suoritettuja 

opintojaksoja. 

* Vastaavuudeksi voi käydä myös aiemmin suoritettu sisällöllisesti sopiva VALS5xx/YFIS5xx -alkuinen opintojakso. Sovitaan 

vastuutentaattorin kanssa.                                                                                                                                     

Päivitetty 18.8.2017 


