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VASTAAVUUSTAULUKOT 
POLITIIKKA/VALTIO-OPPI SIVUAINEENA 

 

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE SIVUAINEOPISKELIJOILLE 
YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, POLITIIKAN OPINTOSUUNTA 

OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot, politiikan 
opintosuunta, 35 op 

 

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) * 

 
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian syventävät opinnot, politiikan opintosuunta, ks. pääaineopiskelijoiden 
vastaavuustaulukko. 

* 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. 

 

 

VANHAN OPSIN MUKAAN SUORITTAVILLE SIVUAINEOPISKELIJOILLE 
VALTIO-OPIN AINEOPINNOT 

OPS 2014-2017 OPS 2017-2020 

Valtio-opin aineopinnot, 35 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) *** 

Valinnaiset opinnot, yht. 20 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) 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. 

 
Valtio-opin syventävät opinnot, ks. pääaineopiskelijoiden vastaavuustaulukko. 
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* Vastaavuudeksi voi käydä myös aiemmin suoritettu sisällöllisesti sopiva VALS5xx/YFIS5xx -alkuinen opintojakso. Sovitaan 

vastuutentaattorin kanssa. 

**Jos opintojaksot YFIA301 ja YFIA302 on suoritettu johonkin muuhun opintokokonaisuuteen, tulee niiden tilalla suorittaa 
jaksot FILA2011 ja POLA2012. 
 
***Jos opintojakso YFIA300 on suoritettu johonkin muuhun opintokokonaisuuteen, tulee sen tilalla suorittaa opintojakso 

FILA2013, ellei sitä ole jo suorittanut osana jotain toista opintokokonaisuutta. Jos edellä mainittuja opintojaksoja ei voi tähän 

käyttää (ne on jo sisällytetty toiseen opintokokonaisuuteen) ja opinnot ovat siis jäädä vajaiksi, ota yhteyttä 

opintokokonaisuuden tentaattoriin. 

 

Päivitetty 18.8.2017 

 


