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PSYKOLOGIA 
 
Psykologia tieteenalana 
Psykologian kandidaatin tutkinto: pääaineena psykologia 
Psykologian maisterin tutkinto: pääaineena psykologia 
Filosofian maisterin tutkinto: pääaineena psykologia 
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto: pääaineena kehityspsykologia 
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto: pääaineena kehityspsykologia 
Psykologia ja kehityspsykologia sivuaineena 
Psykologian opintojaksot 
 

PSYKOLOGIA TIETEENALANA 
 
Psykologian laitoksen opetuksessa on edustettuna neljä sektoria: 1) persoonallisuus- ja sosiaalipsykologia, 
2) kehityspsykologia, 3) neuropsykologia, fysiologinen psykologia ja psykofysiologia ja 4) kliininen 
psykologia. Laitoksessa toimii Ihmisen kehityksen ja sen riskitekijöiden huippututkimusyksikkö vuosina 
1997–2005 ja vuoden 2006 alusta Oppimisen ja motivaation huippuyksikkö. Psykologian laitoksen kanssa 
läheisessä yhteistyössä toimivat Niilo Mäki Instituutti, Suomen Gerontologian Tutkimuskeskus,  
Perhetutkimusyksikkö ja Lapsitutkimuskeskus. 
 
Pääpiirteittäin laitoksen tutkimustyötä voidaan kuvata seuraavasti: 
 
Persoonallisuus- ja sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa on suuntauduttu seurantatutkimuksiin, joissa on 
tutkittu mm. yksilön persoonallisuuden, motivaation ja hallintakeinojen muutoksia erilaisissa elämäkaaren 
siirtymissä (koulusiirtymät, vanhemmaksi tulo, siirtymä työelämään) kuten myös koko elämänkulun 
aikana. Työ- ja organisaatiopsykologisessa tutkimuksessa painottuu työhyvinvointitutkimus työntekijän, 
perheen ja organisaation näkökulmista.  
 
Kehityspsykologinen tutkimus suuntautuu varhaislapsuuden ja kouluiän kognitiiviseen kehitykseen ja 
iäkkäiden henkilöiden toimintakykyyn. Lasten kognitiivisen kehityksen tutkimuksessa painottuvat kielen 
kehitys ja lukemisvaikeuksien ennustaminen sekä vanhempien ja lasten vuorovaikutuksen kysymykset. 
Geropsykologisessa tutkimuksessa on huomion kohteena iäkkäiden henkilöiden psyykkinen ja sosiaalinen 
toimintakyky ja niissä iän mukana tapahtuvat muutokset. 
 
Neuropsykologiassa tutkimuksen kohteena ovat aivotoiminnan häiriöiden psykologiset seuraamukset, 
neurokognitiiviset kehityshäiriöt ja oppiminen sekä oppimisvaikeudet ja niiden kuntoutus. Fysiologisen 
psykologian piirissä on tehty perustutkimusta oppimisen hermostollisesta perustasta ja assosiatiivisen 
oppimisen lainalaisuuksista. Psykofysiologisessa tutkimuksessa kartoitetaan hermoston sähköisten 
rekisteröintien avulla mm. vireystilaan, tarkkaavaisuuteen, oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyviä 
psyykkisiä prosesseja. 
 
Kliinisen psykologian alueella laitoksen erityispiirteenä on psykoterapian vuorovaikutuksellisten 
perusteiden tutkimus.  Alueen perheterapeuttinen tutkimus suuntautuu siihen, millä tavalla perhe-
keskeisyys toteutuu mielenterveystyössä ja millä tavalla perhekeskeistä hoitoa voidaan kehittää. Muut 
kliinisen psykologian tutkimukset koskevat mm. kognitiivista psykoterapiaa, parisuhdeväkivallan hoitoa 
sekä terapiaprosessien analyysia. Psykologian laitoksessa toimii myös psykoterapian opetus- ja 
tutkimusklinikka. 
 
Laitoksen tutkimustyö ylittää monissa kohdin opetuksen sektorirajat.   
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Psykologian opintoihin voi sisällyttää kansainvälisiä opintojaksoja, joita voi suorittaa ulkomailla ja/tai 
osallistumalla yliopiston järjestämään vieraskieliseen opetukseen, intensiivikursseille tai 
kesäkouluihin.   
 
Yleistietoja 
 
Psykologian laitoksessa on yhdeksän professoria, kuusi yliassistenttia ja neljä assistenttia. Lisäksi opetusta 
antavat dosentit, tuntiopettajat ja yksi kokoaikainen ja yksi osa-aikainen lehtori.  Laitoksen hallinto-
henkilökunnan vahvuus on neljä henkeä. Laitoksessa on laboratorioinsinööri, atk-suunnittelija ja 
tutkimusteknikko.  Laitoksessa on myös lukuisia Suomen Akatemian palkkaamia ja muun ulkopuolisen 
rahoituksen turvin työskenteleviä tutkijoita. 
 
Laitoksen käyntiosoite: Mattilanniemi, rakennus MaC   
Postiosoite: PL 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 
Puh. (014) 260 2840, fax (014) 260 2841    www.jyu.fi/psychology  
 



 
 

3

 

PSYKOLOGIAN KANDIDAATIN TUTKINTO PÄÄAINEENA PSYKOLOGIA 
 
Psykologiaa pääaineena opiskelevat valmistuvat psykologian kandidaateiksi (PsK) suoritettuaan 180 
opintopisteen opinnot (120 ov). Tämä tutkinto ei anna oikeutta toimia laillistettuna psykologina. 
Psykologian kandidaatin tutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja psykologian maisterin tutkintoon (PsM), 
joka tuottaa oikeuden harjoittaa psykologin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. 
 
Monitahoisena oppiaineena psykologialla on yhtymäkohtia yhteiskunta- ja kasvatustieteisiin, filosofiaan ja 
humanistisiin tieteisiin, liikuntatieteisiin, neurotieteisiin, kognitiotieteeseen, psykiatriaan, taloustieteisiin, 
tilastotieteeseen, informaatioteknologiaan, tietojenkäsittelytieteisiin ja laboratoriotekniikkaan. Koska 
psykologian sovelluskenttä on laaja, sopivat sivuaineiksi monet eri tieteenalat riippuen opiskelijan omasta 
kiinnostuksesta ja suuntautumisesta.  
 
Tutkinnon rakenne ja sisältö 
 
Psykologian kandidaatin opinnot koostuva psykologian pääaineopinnoista (approbatur- ja cum laude 
approbatur – opintokokonaisuudet 75 op (41 ov)) sekä yleisopinnoista (vähintään 25 op (15 ov)) ja sivu-
aineopinnoista (80 op (64 ov)).  
 
A. Psykologian kandidaatin pääaineopinnot 75 op (41 ov) 
 
APPROBATUR 25 op (15 ov) 
 
PSYP110  Kehityspsykologia I      5 op (3 ov) 
PSYP120  Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet I 5 op (3 ov) 
PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I     5 op (3 ov) 
PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja  
   mielenterveyden psykologia     5 op (3 ov) 
PSYP200 Psykologian menetelmät I     5 op (3 ov) 
 
CUM LAUDE APPROBATUR  40 + 10 op (20 + 6 ov) 
 
Kaikille yhteiset opinnot: 31 op (20 ov) 
PSYA110 Kehityspsykologia II      4 op (2 ov) 
PSYA120 Neuropsykologia II      4 op (2 ov) 
PSYA130 Persoonallisuuspsykologia II     4 op (2 ov) 
PSYA140 Kliininen psykologia II     4 op (2 ov) 
PSYA200 Psykologian menetelmät II     15 op (6 ov) 
PSYA210 Kandidaatin tutkielma      10 op (6 ov) 
PSYA220 Maturiteetti       0 op (0 ov) 
 
Valinnaiset opinnot (valitaan kolme opintojaksoa) 9 op (6 ov) 
 
PSYA150 Työpsykologia II      3 op (2 ov) 
PSYA160 Sosiaalipsykologia II      3 op (2 ov) 
PSYA170 Kognitiivinen psykologia II     3 op (2 ov) 
PSYA180 Geropsykologia      3 op (2 ov) 
PSYA190 Valinnaiset opinnot      3/6 op (2/4 ov) 
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B. Yleisopinnot  
Yleis-, kieli- ja viestintäopintoja on vähintään 25 op (15 ov).  Ne sisältävät kieli- ja viestintäopintoja 15 op 
ja pakollisia yleisopintoja 5-6 op. Muut yleisopinnot ovat vapaasti valittavia. 
 
1. Kieliopinnot 
Äidinkielestä (kirjoitusviestintä) 3 op, toisesta kotimaisesta kielestä 3 op, sekä yhdestä vieraasta kielestä 
on suoritettava pakollisina opintoina 6 op (tai kahdesta vieraasta kielestä à 3 op).  Sen lisäksi suoritetaan 
valinnaisina kieliopintoina 3 op.  Tarkempia ohjeita saa kielikeskuksesta. 
 
2. Pakollisina yleisopintoina suoritetaan 
YTKY001 Opintojen suunnittelu, opintoympäristö ja korkeakoululaitos  2 op (1 ov) 
FILY019 Tieteellisen toiminnan perusteet     3 op (2 ov) 
 
3. Näiden lisäksi on vapaasti valittavina muita oman ja muiden tiedekuntien yleisopintoja 
(vähintään 4-5 op). 
 
C. Sivuaineopinnot   
 
Psykologian kandidaatin tutkinnon sivuaineopinnot ovat muissa suhteissa vapaasti valittavia, mutta niiden 
tulee sisältää 20 op (12 ov) tilastotiedettä sivuaineen approbatur-opintoina. Pakollisina opintojaksoina 
suoritetaan tilastotieteen approbatur-opintokokonaisuuteen sisältyvät:  
 
TIL P100 Johdatusta tilastotieteeseen      3 op (2 ov) 
(suositeltu suoritusajankohta 1. sl) 
TIL P150 Tilastomenetelmien peruskurssi     6 op (4 ov) 
(suositeltu suoritusajankohta 1. kl) 
TIL P350 SPSS-kurssi        2 op (1 ov) 
(suositeltu suoritusajankohta 2. sl) 
TIL P450 Tilastomenetelmien jatkokurssi     9 op (5 ov) 
(suositeltu suoritusajankohta 2. kl tai 3. sl) 
 
Sivuaineopinnot, joihin tulee sisältyä vähintään yksi cum laude approbatur (60 op (35 ov)) -
opintokokonaisuus tai kaksi approbatur (25 op (15 ov)) -opintokokonaisuutta, voidaan aloittaa jo ensim-
mäisenä opiskeluvuonna.  Lisäksi suoritetaan muita sivuaineopintoja niin, että tutkinnon 
kokonaislaajuudeksi tulee 180 opintopistettä.  Opiskelijan tulee itse huolehtia hakemisesta ja yhteyksistä 
muiden aineiden opintoihin.  Ennen sivuaineopintojen aloittamista opiskelijan on syytä tutustua kyseisen 
laitoksen opetussuunnitelmiin ja opinto-oikeutta koskeviin säännöksiin ja mahdollisiin rajoituksiin. 
Opettajan pedagogisiin opintoihin tähtäävien opiskelijoiden suositellaan suorittavan kasvatustieteen 
perusopinnot. 
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PSYKOLOGIAN MAISTERIN TUTKINTO PÄÄAINEENA PSYKOLOGIA 
 
Tutkinnon tavoitteet 
 
Suoritettuaan psykologian kandidaatin tutkinnon voivat psykologiaa pääaineenaan opiskelevat suorittaa 
psykologian maisterin tutkintoon johtavat 150 opintopisteen (60 ov) opinnot. Tämän tutkinnon suorittanut 
voi hakea oikeutta harjoittaa psykologin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, ja vain laillistettu 
henkilö voi käyttää psykologin ammattinimikettä (laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 559/1994). 
Psykologian maisterin tutkinto antaa valmiudet toimia erilaisissa psykologista asiantuntijuutta vaativissa 
tehtävissä. Uusia haasteita ovat esim. työ- ja talouselämään liittyvät tehtävät sekä inhimillisen 
tietoyhteiskunnan kehittämiseen liittyvät tehtävät. Psykologeiksi valmistuneet toimivat usein myös 
psykologin tehtävissä julkisella sektorilla kuten mielenterveystoimistoissa, kouluissa, perheneuvoloissa ja 
työvoimatoimistoissa. Yksityispsykoterapeuteista psykologit muodostavat suurimman ryhmän. 
Merkittävästi laajeneva alue on kliininen neuropsykologia, jossa esimerkiksi oppimisvaikeuksien arviointi 
ja kuntoutus muodostavat kasvavan työsaran. Myös koulutuksessa ja tutkimuksessa, erityisesti 
tutkimustiedon välittämisessä käytännön sovelluksiksi, psykologisella tietämyksellä on paljon annettavaa. 
Psykologi voi olla mukana esimerkiksi monitieteisessä tutkimusryhmässä kehittämässä uusia diagnostisia 
menetelmiä, hoitomuotoja tai työympäristöjä.  
 
Opettajan pedagogiset opinnot opiskelija voi liittää psykologian maisterin tutkintoon, jolloin hän saa myös 
psykologian aineenopettajan pätevyyden. Opettajan pätevyyden hankkimiseksi tarvitaan tähän tarkoitettuja 
erikseen haettavia kasvatustieteen opintoja. 
 
Psykologian maisterin tutkinto antaa valmiudet osallistua psykologian jatkokoulutusohjelmiin, joita ovat 
ammatillisen erikoistumisen sisältävä psykologian lisensiaatin tutkinto ja psykologian tohtorin tutkintoon 
johtava tutkijankoulutusohjelma.  Ammatillinen erikoistuminen voi tapahtua kehitys- ja 
kasvatuspsykologiassa, neuropsykologiassa, psykoterapiassa, terveyspsykologiassa sekä työn ja 
organisaatioiden psykologiassa.  Psykologit ovat perinteisesti olleet tutkimussuuntautuneita ja heillä on 
vankka tutkijakoulutus. 
 
Psykologian maisterin opinnot (150 op) koostuvat pääaineopinnoista (laudatur – opintokokonaisuus 
120 op (60 ov)) sekä vapaasti valittavista opinnoista (30 op). 
 
A. Psykologian maisterin pääaineopinnot (120 op (60 ov)) 
 
LAUDATUR    
 
PSYS310  Asiakastyö ja psykologiset arviointimenetelmät  18 op (9 ov) 
PSYS320 Harjoittelu       30 op (15 ov) 
Valitaan toinen seuraavista: (à 12 op)     12 op (6 ov) 
PSYS330 Psykoterapia   
PSYS340 Kuntoutus ja neuvonta psykologin työmenetelminä  
 
Yksi III-kursseista        12 op (6 ov) 
PSYS110 Kehityspsykologia III    12 op  
PSYS120 Neuropsykologia III    12 op  
PSYS130 Persoonallisuus- ja sosiaalipsykologia III 12 op  
PSYS140 Kliininen psykologia III   12 op  
PSYS150 Työ- ja organisaatiopsykologia III  12 op  
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PSYS210 Tutkimustyö       40 op (20 ov) 
PSYS220 Maturiteetti       0 op (0 ov) 
PSYS290 Lopputentti       8 op (4 ov) 
 
B. Vapaasti valittavat 
Psykologian maisterin tutkintoon suoritetaan pääaineopintojen lisäksi 30 opintopistettä vapaasti valittavia 
opintoja. Näihin opintoihin voi sisältyä esim. kansainvälisessä vaihdossa suoritettuja opintoja tai opettajan 
pedagogiset opinnot.  (Tämä koskee uuden tutkintoasetuksen mukaan opiskelevia.). 
 
PSY Y200 Kehityksen tutkimuksen metodologia    6 op (3 ov) 
 
 

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO: pääaineena psykologia  
 
Suoritettuaan psykologian kandidaatin tutkinnon voi psykologian koulutukseen vuonna 2005 tai sen 
jälkeen valittu halutessaan suorittaa psykologian maisterin tutkinnon sijaan filosofian maisterin tutkinnon 
psykologia pääaineena. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja sen rakenne on muutoin sama kuin 
psykologian maisterin tutkinnossa, mutta siihen ei kuulu pakollista harjoittelua ja syventävissä opinnoissa 
suoritetaan ammatillisten opintojen asemasta muita teoreettisia, metodisia ja/tai tutkimukseen orientoivia 
opintoja. Filosofian maisterin tutkinto ei tuota pätevyyttä psykologin ammattiin. Tutkinnon suorittaneet 
voivat toimia tutkijoina, opettajina ja muissa psykologista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. 
 
Opettajan pedagogiset opinnot opiskelija voi liittää filosofian maisterin tutkintoon, jolloin hän saa myös 
psykologian aineenopettajan pätevyyden. Opettajan pätevyyden hankkimiseksi tarvitaan tähän tarkoitettuja 
erikseen haettavia kasvatustieteen opintoja. Lisätietoja saa laitokselta. 
 
 

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO: pääaineena 
kehityspsykologia 
 
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa varten opiskeleva voi halutessaan suorittaa ennen maisterin 
tutkintoa välitutkintona yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov).   Vuonna 2005 tai sen jälkeen 
valituilla kandidaatin tutkinto on pakollinen. 
 
Kandidaatin tutkinto koostuu 
-  yleis- ja kieliopinnoista (kuten psykologian kandidaatin tutkinnossa) 
-  pääaineopinnoista sisältäen psykologian aineopinnot sekä psykologian kandidaatin tutkintoon 

vaadittavat psykologian menetelmäopinnot soveltavin osin (lisätietoja laitokselta) 
-  sivuaineopinnoista (kuten psykologian kandidaatin tutkinnossa)  
 
 

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO: pääaineena kehityspsykologia 
 
Tavoitteet 
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät tule psykologian 
pääsykokeiden kautta. Tutkintoa antaa valmiuden toimia mm. psykologian tutkijana, psykologian 
opettajana sekä erilaisissa psykologian sovellusta vaativissa tehtävissä, joissa ei edellytetä oikeutta 
harjoittaa psykologin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Tutkintoon voi sisältyä myös opettajan 
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pedagogisia opintoja. Opettajan pätevyyden hankkimiseksi tarvitaan tähän tarkoitettuja erikseen haettavia 
kasvatustieteen opintoja.  
 
Koska tämä 120 opintopisteen laajuinen yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto suoritetaan ilman 
ammatillisia ja kliinisiä opintoja, se ei tuota oikeutta harjoittaa psykologin ammattia laillistettuna 
ammattihenkilönä eikä käyttää psykologin ammattinimikettä. Pääaineeksi merkitään tutkintotodistukseen 
kehityspsykologia. Tutkintoa voidaan täydentää psykologin pätevyyden tuottavaksi pääsykokeiden kautta. 
  
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto antaa valmiuden psykologian tohtoriopintoihin. 
 
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto 
A. Pääaineopinnot 
 
LAUDATUR  90 op (40 ov) 
 
Suoritetaan seuraavat opintojaksot. (PSYY200 voi sisältyä kurssiin KPSS190.) 
 
KPSS110 Kehityspsykologia III      12 op (6 ov) ja 
Sekä kaksi kurssia seuraavista III-kursseista 
KPSS120 Neuropsykologia III      12 op (6 ov) 
KPSS130 Persoonallisuus- ja sosiaalipsykologia III  12 op (6 ov) 
KPSS150 Työ- ja organisaatiopsykologia III   12 op (6 ov) 
 
KPSS190 Täydentävä erityisala     6 op (4 ov) 
   PSYY200 Kehityksen tutkimuksen metodologia  6 op (3 ov) 
 
KPSS210 Tutkimustyö      40 op (20 ov) 
KPSS220 Maturiteetti      0 op (0 ov) 
KPSS190 Lopputentti       8 op (4 ov) 
 
B. Vapaasti valittavat opinnot 
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon suoritetaan pääaineopintojen lisäksi 30 opintopistettä 
vapaasti valittavia opintoja. Näihin opintoihin voi sisältyä esim. kansainvälisessä vaihdossa 
suoritettuja opintoja tai opettajan pedagogiset opinnot. 
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PSYKOLOGIA JA KEHITYSPSYKOLOGIA SIVUAINEENA 
 
Approbaturin ja cum laude approbaturin opintojaksot ovat pääaine- ja sivuaineopiskelijoille sisällöltään 
pääosin samoja. Pää- ja sivuaineopiskelijoiden opintojen suoritustavoissa on kuitenkin seuraavanlaisia 
eroja: 
1. Sivuaineopiskelijoiden approbatur – opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25 opintopistettä (15 ov) ja 

siihen sisältyy viisi 5 opintopisteen (3 ov) opintojaksoa, jotka voivat sisältää sekä luennot että 
kirjallisuuden tai vaihtoehtoisesti pelkän kirjatentin. Psykologian menetelmät I kurssiin kuuluvat 
harjoitukset on tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille, nämä harjoitukset korvataan kirjallisuudella. 

2. Sivuaineopiskelijoiden cum laude approbatur-opintokokonaisuus on laajuudeltaan 36–38 op (20 ov). 
Sivuaineopiskelijat eivät suorita psykologian menetelmäopintoja, eivätkä tee kandidaatin tutkielmaa. 
Pakollisina kursseina suoritetaan PSY A110 - PSY A140 (à 4 op) ja kursseista PSY A150 - PSY A190 
valitaan 4 kurssia, à 5-6 op. Opintojaksot voivat sisältää sekä luennot että kirjallisuuden tai 
vaihtoehtoisesti pelkän kirjatentin. 

 
PSYKOLOGIA SIVUAINEENA: OPINTOKOKONAISUUDET 
Opintojakso       op  ov A CL Syv 
___________________________________________________________________________ 
PSY/KPS P110 Kehityspsykologia I     5 3 p 
PSY/KPS P120 Kognitiivisen psykologian ja 
     neuropsykologian perusteet    5 3 p 
PSY/KPS P130 Persoonallisuuspsykologia I   5 3 p 
PSY/KPS P140 Kliininen psykologia I 
     Terveyden ja mielenterveyden psykologia I 5 3 p 
PSY/KPS P200 Psykologian menetelmät I   5 3 p 
___________________________________________________________________________ 
PSY/KPS A110 Kehityspsykologia II    4 2  p 
PSY/KPS A120 Neuropsykologia II    4 2  p 
PSY/KPS A130 Persoonallisuuspsykologia II  4 2  p 
PSY/KPS A140 Kliininen psykologia II   4 2  p 
PSY/KPS A150 Työpsykologia II    5 3  v 
PSY/KPS A160 Sosiaalipsykologia II   5 3  v 
PSY/KPS A170 Kognitiivinen psykologia II   5 3  v 
PSY/KPS A180 Geropsykologia    5 3  v 
PSY/KPS A190 Valinnaiset opinnot    6 – 12 3-6  v 
___________________________________________________________________________ 
PSY/KPS S110 Kehityspsykologia III   12 6   v/p 
PSY/KPS S120 Neuropsykologia III    12 6   v 
PSY/KPS S130 Persoonallisuus- ja sosiaalipsykologia III 12 6   v 
PSY/KPS S150 Työ- ja organisaatiopsykologia III  12 6   v 
PSY/KPS S190 Täydentävä erityisala   6 4   p 
PSY/KPS S210 Tutkimustyö     40 20   p 
PSY/KPS S290 Lopputentti     8 4   p 
___________________________________________________________________________ 
Opintopisteitä         25     61-63 151 
p=pakollinen      v=valinnainen  
 
Psykologian- ja kehityspsykologian laudaturista on lisäainehaun kautta mahdollista hakea oikeutta 
suorittaa psykologian syventävien opintojen sivuaineopintokokonaisuus (90 op), joka ei sisällä psykolo-
gian ammatillisia opintoja.  Tämän opintokokonaisuuden suorittaminen ei tuota oikeutta harjoittaa 
psykologin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä eikä oikeutta käyttää psykologin ammattinimikettä.  
Nämä oikeudet antaa psykologian maisterin tutkinto.  Edellytyksenä psykologian syventävien opintojen 
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sivuaineopintokokonaisuuden suorittamiselle on psykologian cum laude approbaturin suorittaminen 
vähintään hyvin tiedoin ja psykologian kandidaatin tutkintoon vaadittavat tilastotieteen sivuaineopinnot. 
 
 

PSYKOLOGIAN OPINTOJAKSOT 
 
PSYKOLOGIAN APPROBATUR (PERUSOPINNOT) 
 
Psykologian approbaturin lähtötaso on valintakokeiden sisältämien teosten oppimäärä. Tämä koskee myös 
psykologian sivuaineopiskelijoita. Tavoitteena on oppia psykologian peruskäsitteet, teoreettiset 
käsitejärjestelmät sekä psykologisen tutkimuksen perusteet. 
 
Psykologian approbatur koostuu viidestä saman laajuisesta opintojaksosta (à 5 op (3 ov)), yhteensä 25 
opintopisteestä (15 ov). Kunkin jakson kirjallisuuden lisäksi approbaturopintoihin sisältyy luennot. Opetus 
järjestetään integroituna, niin että opintokokonaisuus voidaan suorittaa yhden vuoden aikana. 
Sivuaineopiskelijat voivat korvata luennot tenttimällä niitä korvaavan kirjallisuuden. 
Psykologian menetelmät I kurssiin liittyvät harjoitukset on tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille, 
sivuaineopiskelijat korvaavat nämä kirjallisuudella. 
 
Perusteoksena opintojaksoissa PSYP110 ja PSYP140 käytetään:  
Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E. & Bem, D.J. (1993) Introduction to psychology. (11. painos).  
New York: Harcourt Brace Jovanovich.  
tai  
Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E. & Bem, D.J. & Nolen-Hoeksema S. (1996 tai 1998 tai 1999 
tai 2000) Hilgard=s introduction to psychology. (12. tai 13. painos).  New York: Harcourt Brace  
Jovanovich. 
tai  
Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B.L., Loftus, G.R., Bem, D.J. & Maren, S.M. (2003) 
Atkinson & Hilgard's introduction to psychology. (14. painos). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson 
Learning. 
 
 
PSY/KPS P110 Kehityspsykologia I        5 op (3 ov) 
 
SISÄLTÖ Perehdyttää keskeisiin kehityspsykologisiin prosesseihin ja teoreettisiin käsitteisiin 
elämänkaaren eri vaiheissa. Kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijalle perustiedot kehityspsykologisten 
teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä. 
OPETUSMUOTO Luennot ja kirjallisuus  
 
1. ATKINSON, R.L. ym. (11., 12. tai 13. painos) tai SMITH, E.E. ym. (14. painos) luvut 3, 9, 12. 
2. LYYTINEN, P., KORKIAKANGAS, M. & LYYTINEN, H. (toim.) (1995 tai uudempi) Näkökulmia 

kehityspsykologiaan: kehitys kontekstissaan. Porvoo: WSOY. tai  
Erikseen ilmoitettava kirja. 

3. LUENNOT tai sivuaineopiskelijoille SALMIVALLI, C. (2005) Kaverien kanssa –vertaissuhteet ja 
sosiaalinen kehitys. Juva: PS-kustannus. 

 



 
 

10

 
PSY/KPS P120 Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet I  5 op (3 ov) 
 
SISÄLTÖ Kurssi perehdyttää kognitiivisen ja neuropsykologian perusteisiin painottaen havaitsemisen, 
oppimisen ja muistamisen kognitiivisia ja hermostollisia mekanismeja sekä hermoston kehitystä, 
rakenteita ja muotoutuvuutta.  
OPETUSMUOTO Luennot ja kirjallisuus  
 
1. KALAT, J.W.(2001): Biological psychology, (7. painos) luvut 1-8 (250 sivua) Pasific Grove CA: 

Brooks/Cole. 
2. EYSENCK, M.W. & KEANE, M.T. (1995 tai uudempi) Cognitive psychology, luvut 1-7 (215 sivua). 

Hove: Erlbaum. 
3. LUENNOT tai sivuaineopiskelijoille KUIKKA, P., PULLIAINEN, V. & HÄNNINEN, R. (2001) 

Kliininen neuropsykologia.  Porvoo: WSOY. 
 
 
PSY/KPS P130 Persoonallisuuspsykologia I       5 op (3 ov) 
 
SISÄLTÖ Kurssi perehdyttää modernin persoonallisuusteorian keskeisiin tutkimuskysymyksiin, 
käsitteisiin ja tutkimustuloksiin ja luo näin pohjaa myöhemmille yliopisto-opinnoille aiheen parissa. 
Kurssiin aihepiiriin kuuluvat mm. persoonallisuuden biologinen perusta, motivaatio, emootiot, 
persoonallisuus sosiaalisessa kontekstissa ja persoonallisuuden yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin. 
OPETUSMUOTO Luennot ja kirjallisuus  
 
1. PERVIN, A.(2002) Science of personality. New York: Wiley, (2. painos tai vastaavat kohdat 1. 

painoksesta) luvut 1-4, 7-10 ja 12 
2. LUENNOT tai sivuaineopiskelijoille SALMELA-ARO, K. & NURMI, J.-E. (toim.) (2002) Mikä 

meitä liikuttaa. Jyväskylä: PS-kustannus. 
 
 
PSY/KPS P140 Kliininen psykologia I:       5 op (3 ov) 

  Terveyden ja mielenterveyden psykologia 
 
SISÄLTÖ Mielenterveyden lähestymistavat ja peruskäsitteet, mielenterveyshäiriöiden selitysmallit ja 
esiintyvyys; elämänkaareen liittyvät kriittiset vaiheet, kriisit ja mielenterveyden ongelmat, 
mielenterveyshäiriöiden luokittelujärjestelmät, terveyden ja mielenterveyden interventiot sekä 
psykologin asiantuntijuus terveydenhuollossa. 
OPETUSMUOTO Luennot ja kirjallisuus 
 
1. ATKINSON, R.L. ym. (11. painos) luvut 15-17, (12. tai 13. painos) luvut 14-16  tai SMITH, E.E. ym. 

(14. painos) luvut 14-16. 
2. LÖNNQVIST, J., HEIKKINEN, M., HENRIKSON, M., MARTTUNEN, M. & PARTONEN, T. 

(1999) Psykiatria. Luvut 1, 2, 18-27. Helsinki: Duodecim. 
3. Valitse kaksi kohtaa seuraavista (pääaineopiskelijoille luennot pakolliset): 

• LUENNOT 
• SEIKKULA, J. (1994) Sosiaaliset verkostot: ammattiauttajan voimavara kriiseissä. Helsinki: 

Kirjayhtymä. 
• DYREGROV, A. (1994) Katastrofipsykologian perusteet. Tampere: Vastapaino. 
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PSY/KPS P200 Psykologian menetelmät I       5 op (3 ov) 
 
SISÄLTÖ Kurssi kehittää tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen teon valmiuksia tutustuttamalla 
tieteellisen ajattelun periaatteisiin, ammattikäytäntöön, psykologiassa käytettäviin 
tutkimusmenetelmiin sekä tutkimuksen teon vaiheisiin. 
OPETUSMUOTO Luennot ja kirjallisuus. Pääaineopiskelijoille harjoitukset (1 op), joissa tutustutaan 
erilaisiin psykologian alan toimipisteisiin ja psykologin työhön. 
 
1. COOLICAN, H. (1994) Research methods and statistics in psychology (luvut 1-11, 25, 26). London: 

Hodder & Stoughton. 
 
2. Sivuaineopiskelijoille lisäksi yksi kirja tai ilman luentoja kaksi kirjaa: 

SYRJÄLÄ, L., AHONEN, S., SYRJÄLÄINEN, E. & SAARI, S. (1994) Laadullisen tutkimuksen 
työtapoja. Helsinki: Kirjayhtymä.  
ESKOLA, J. & SUORANTA, J. (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. 

 
 
PSYKOLOGIAN CUM LAUDE APPROBATUR (AINEOPINNOT) 
 
Psykologian cum laude approbatur-opintokokonaisuuden tavoitteena on täydentää psykologian keskeisten 
osa-alueiden tuntemista erityisesti ajankohtaisen tutkimuksen ja tutkimusmenetelmien näkökulmasta.  
 
Psykologian cum laude approbatur-opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa toisen ja kolmannen 
opintovuoden aikana. Opintojaksoihin sisältyy luentoja ja kirjatenttejä sekä pääaineopiskelijoille 
psykologian menetelmät II -opintojakso sekä kandidaatin tutkielma ja maturiteetti. 
 
 
PSY/KPS A110 Kehityspsykologia II       4 op (2 ov) 
 
SISÄLTÖ Perehdyttää yksilön ja ympäristön vuorovaikutusta ja kehityksen konteksteja koskevaan tietoon. 
OPETUSMUOTO Luennot ja kirjallisuus  
KIRJALLISUUS  
Valitse kaksi teosta seuraavista: (Pelkän kirjatentin suorittavat sivuaineopiskelijat tenttivät kohdan 1. 
sekä kohdan 2. tai 3.) 
1. RUTTER, M. & RUTTER, M. (1993) Developing minds: challenge and continuity across the life 

span. London: Penquin Books.(416 s.) 
2. PENNINGTON, B. (2002) The development of psychopathology. Nature and nurture. New York: 

Guilford Press. (324 s.) 
3. ROGOFF, B. (2003) The cultural nature of human development. Oxford: University Press. (369 s.) 
4. LAHIKAINEN, A.R. ym. (2005) Lapsuus mediamaailmassa: Näkökulmia lasten 

tietoyhteiskuntaan.Tampere: Tammer-Paino. (220 s.) 
 
 
PSY/KPS A120 Neuropsykologia II       4 op (2 ov) 
 
SISÄLTÖ Perehdyttää aivojen ja käyttäytymisen suhdetta koskevaan tietoon sekä kliinisen 
neuropsykologian ja kognitiivisen psykologian tutkimukseen.  
OPETUSMUOTO Luennot ja kirjallisuus 
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KIRJALLISUUS  
1. KALAT, J. W. (1998 tai uudempi) Biological psychology. Luvut 9 – 15. Pasific Grove CA: 

Brooks/Cole.  
2. LUENNOT tai sivuaineopiskelijoille LUNDY-EKMAN, L. (1998) Neuroscience: Fundamentals for 

rehabilitation. Philadelphia: Saunders. 
 
 
PSY/KPS A130 Persoonallisuuspsykologia II      4 op (2 ov) 
 
SISÄLTÖ Perehdyttää persoonallisuutta koskevaan viimeaikaiseen tutkimustietoon 
OPETUSMUOTO Luennot ja kirjallisuus 
KIRJALLISUUS 
1. PULKKINEN, L. (toim.) (1996) Lapsesta aikuiseksi. Helsinki: Atena. 
2. PERVIN, L. (2002) The science of personality (2. painos), New York: Wiley, luvut 5-6, 11, 13. 

Tentittäväksi soveltuu myös 1. painos. 
3. LUENNOT tai sivuaineopiskelijoille KELTIKANGAS-JÄRVINEN, L. (2004) Temperamentti: 

ihmisen yksilöllisyys. Helsinki: WSOY. 
 
 
PSY/KPS A140 Kliininen psykologia II       4 op (2 ov) 
 
SISÄLTÖ Perehdyttää psyykkisiin häiriöihin, niiden ilmenemismuotoihin, luokituksiin ja hoidollisiin 
perusteisiin. 
OPETUSMUOTO Luennot ja kirjallisuus 
KIRJALLISUUS: 
1. DAVISON, G. C. & NEALE, J. M. (1994 tai uudempi) Abnormal psychology. Luvut 6, 8-12, 14-

17). New York: Wiley. 
2. LÖNNQVIST, J., HEIKKINEN, M., HENRIKSON, M., MARTTUNEN, M. & PARTONEN, T. 

(1999) Psykiatria. (1. painos) luvut 8-10, 14; (2. uudistettu painos) luvut  9-11, 15. Helsinki: 
Duodecim. 

3. LUENNOT tai sivuaineopiskelijoille kohdan 1. kirja DAVISON, G. C. & NEALE, J. M. 
Abnormal psychology kokonaan. 

 
 
PSY/KPS A200 Psykologian menetelmät II      15 op (6 ov) 
 
SISÄLTÖ: Perehdyttää psykologisen tiedon hankintaan, tutkimusotteisiin, tutkimussuunnitelman 
laatimiseen, aineiston analyysiin ja tutkimusraportin kirjoittamiseen kvalitatiivisissa ja 
kvantitatiivisissa tutkimustavoissa.  
Perehdyttää haastatteluun vuorovaikutustilanteena asiakastilanteessa. Antaa mahdollisuuden 
itsetuntemuksen lisäämiseen ja vuorovaikutustilanteisiin liittyvien taitojen kehittämiseen. 
OPETUSMUOTO:   
1. Luennot ja harjoitukset kvantitatiivisista ja kvalitatiivisista tutkimusmenetelmistä 
2. Haastatteluharjoitukset 
3. Pienryhmät, jotka kokoontuvat säännöllisesti yhden lukuvuoden ajan 
KIRJALLISUUS 
1. COOLICAN, H. (1994) Research methods and statistics in psychology (luvut 12-24 ja 27-28). 

London: Hodder & Stoughton.  
ja 
METSÄMUURONEN, J. (2003) Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Jyväskylä: 
Gummerus. Soveltaen. 
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  ja 
BRYMAN, A. & CRAMER, D. (2000) Quantitative data-analysis with SPSS Release 10 for Windows. 
London: Routledge. Soveltaen. 

2. MCLEOD, J. (2001) Qualitative research in counselling and psychotherapy. London: Sage. (230 s.) 
EDELTÄVÄT (TAI SAMANAIKAISET) OPINNOT Tilastomenetelmien peruskurssi (TIL P150) ja 
SPSS-kurssi (TIL P350) 
RAJOITUKSET Opintojakso on tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille. 

 
 
PSY/KPS A150 Työpsykologia II       3/5 op (2/3 ov) 
 
SISÄLTÖ: Perehdyttää työpsykologian keskeisiin teorioihin sekä tutkimukseen 
OPETUSMUOTO: Luennot ja/tai kirjatentti. Luennot korvaavat osan pääaineopiskelijoiden 
kirjallisuudesta. 
Pääaineopiskelijat (3 op/2 ov) 
1. CHMIEL, N. (toim.) (2000). Introduction to work and organizational psychology. A European 

perspective. Oxford: Blackwell.  
2. KINNUNEN, U., FELDT, T. & MAUNO, S. (toim.) (2005) Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin 

psykologiset perusteet. Juva: PS-Kustannus. 
 
Sivuaineopiskelijat (5 op/3 ov) 
1. CHMIEL, N. (toim.) (2000). Introduction to work and organizational psychology. A European 

perspective. Oxford: Blackwell.  
2. KINNUNEN, U., FELDT, T. & MAUNO, S. (toim.) (2005) Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin 

psykologiset perusteet. Juva: PS-Kustannus. 
3. Sivuaineopiskelijat voivat korvata luennot tenttimällä kirjan: LINDSTRÖM, K. & LEPPÄNEN, A. 

(toim.) (2002). Työyhteisön terveys ja hyvinvointi. Helsinki: Työterveyslaitos. 
 
 
PSY/KPS A160 Sosiaalipsykologia II      3/5 op (2/3 ov) 
 
SISÄLTÖ: Perehdyttää sosiaalipsykologian keskeisiin teorioihin ja suuntauksiin.  
OPETUSMUOTO: Kirjatentti 
Pääaineopiskelijat (3 op/2 ov) 
1. HEWSTONE, M. & STROEBE, W. (toim.) (2001). Introduction to social psychology: a European 

perspective (3. painos). Oxford: Blackwell.  
 
Sivuaineopiskelijat (5 op/3 ov) 
1. HEWSTONE, M. & STROEBE, W. (toim.) (2001). Introduction to social psychology: a European 

perspective (3. painos). Oxford: Blackwell.  
2. HELKAMA, K., MYLLYNIEMI, R. & LIEBKIND, K. (1998). Johdatus sosiaalipsykologiaan. 

Helsinki: Edita. 
 
 
PSY/KPS A170 Kognitiivinen psykologia II     3/5 op (2/3 ov) 
 
SISÄLTÖ Perehdyttää kognitiiviseen psykologiaan ja sen tutkimusmenetelmiin. 
OPETUSMUOTO Luennot ja/tai kirjallisuus. 
KIRJALLISUUS  
Pääaineopiskelijat (3 op) 
1. EYSENCK, M.W. & KEANE M.T. (1995 tai uudempi) Cognitive psychology student´s handbook 

(3.painos) Luvut 8-19. Hove:Erlbaum.  



 
 

14

 
Sivuaineopiskelijat (5 op) 
1. EYSENCK, M.W. & KEANE, M.T. (1995 tai uudempi) Cognitive psychology student´s handbook 

(3.painos). Luvut 8-19. Hove:Erlbaum sekä 
2.  SAARILUOMA, P., KAMPPINEN, M. & HAUTAMÄKI, A. (2001) Moderni kognitiotiede. 

Helsinki: Gaudeamus. Soveltuvin osin.  
3. Luennot voi korvata artikkelikokoelmalla (ilmoitetaan vuosittain) 
 
 
PSY/KPS A180 Geropsykologia       3/5 op (2/3 ov) 
 
SISÄLTÖ Perehdyttää vanhenemisen ja vanhuuden psykologiaan. 
OPETUSMUOTO Luennot ja/tai kirjatentti. 
KIRJALLISUUS  
Pääaineopiskelijat: 
Valitse luentojen lisäksi yksi kirja seuraavista tai ilman luentoja kaksi kirjaa tentaattorin kanssa sovittavin 
osin. 
o RAITANEN, T., HÄNNINEN, T., PAJUNEN, H. & SUUTAMA, T. (toim.) (2004) Geropsykologia 

vanhenemisen ja vanhuuden psykologia. Luvut II – IV. (n. 350 s.) Helsinki : WSOY. 
o BIRREN, J.E. & SCHAIE, K.W. (toim.) (1996) Handbook of the psychology of aging.  Fourth edition. 

London: Academic Press. (n. 400 s.) 
o NORDHUS, I. H., VANDENBOS, G.R., BERG, S. & FROMHOLT, P. (toim.) (1998) Clinical 

geropsychology. Washington, DC: APA. (n. 370 s.)  
Sivuaineopiskelijat: 
Valitse luentojen lisäksi toinen kirja seuraavista tai ilman luentoa molemmat kirjat tentaattorin kanssa 
sovittavin osin. 
o RAITANEN, T., HÄNNINEN, T., PAJUNEN, H. & SUUTAMA, T. (toim.) (2004) Geropsykologia 

vanhenemisen ja vanhuuden psykologia. (n. 500 s.) Helsinki : WSOY. 
o SCHAIE, K.W. & WILLIS, S.L. (2002) Adult development and aging. Fifth edition. Saddle River, NJ: 

Prentice Hall. (n. 490 s.) 
 
 
PSY/KPS A190 Valinnaiset opinnot       3 / 6 / 12 op 
             (2 / 3/ 6 ov) 
SISÄLTÖ Yhtenäinen edellisiä vastaava opintojakso. 
Opintojakso voi koostua esim. ulkomaisista tai toisessa yliopistossa suoritetuista opinnoista tai ulkomaisen 
opettajan ohjauksessa tehdyistä opinnoista. Vieraskieliset opinnot voidaan kirjata myös Contemporary 
Issues in Human Development –opintokokonaisuuteen (CIHD). Opintokokonaisuuteen voidaan liittää 
myös laitoksen tai Psykonetin kautta järjestettäviä erikoiskursseja. 
 
Sivuaineopiskelijoille suositellaan CIHD –opintojaksojen suorittamista valinnaisiin opintoihin. 
 
OPETUSMUOTO Luennot ja/tai kirjatentti. 
 
 
PSY/KPS A210 Kandidaatin tutkielma       10 op (6 ov) 
 
SISÄLTÖ: Perehdyttää tutkimusprosessin eri vaiheisiin, projektityöskentelyyn, tieteelliseen 
kirjoittamiseen ja keskusteluun. 
 
OPETUSMUOTO: Tutkielma voi olla kirjallinen raportti, julkisesti esitettävä posteri tai muu vastaava 
opinnäytetyö. Tutkielmat liittyvät ohjaajien tutkimusprojekteihin tai muihin aiheisiin ja aineistoihin, 
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jotka ohjaajat hyväksyvät. Tarkoituksena on, että työskentelyn aikana opiskelija saa kokemuksia 
tutkimusprosessin eri vaiheista (teoreettinen ja empiirinen tausta, aineiston hankinta ja analysointi, 
tulosten raportointiin ja pohdinta). Opintojakson mitoitus perustuu työskentelyprosessin 
kokonaisuuteen. Tutkielma voi olla enintään kolmen henkilön yhteisesti laatima. 
 
Tutkimusseminaareihin ilmoittaudutaan edellisen vuoden keväällä ohjaajien informoitua käynnissä 
olevista tutkimushankkeista. 
Kandidaatin tutkielma suositellaan tehtäväksi kolmannen opiskeluvuoden aikana.  
EDELTÄVÄT (TAI SAMANAIKAISET) OPINNOT: Tilastomenetelmien peruskurssi (TIL P150) ja 
SPSS -kurssi (TIL P350)  
RAJOITUKSET Opintojakso on tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille. 
 
 
PSY/KPS A220 Maturiteetti        0 op (0 ov) 
 
SISÄLTÖ Oman tieteenalan ja äidinkielen hallintaa osoittava kypsyyskoe. 
OPETUSMUOTO Kandidaatin -tutkielman aiheeseen liittyvä esseetyyppinen kirjoitus valvonnanalaisessa 
tenttitilaisuudessa.  
 
 
PSYKOLOGIAN LAUDATUR (SYVENTÄVÄT OPINNOT) 
 
Psykologian laudatur-opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa psykologian ammattityössä tarvittavia 
perustaitoja ja -tietoja, syventävät tiedot laitoksen tutkimustyössä edustetuilta alueilta ja luoda 
tutkijakoulutuksen perusta.  
 
 
PSY S310 Asiakastyö ja psykologiset arviointimenetelmät    18 op (9 ov) 
 
SISÄLTÖ Antaa perusvalmiudet asiakastyöhön ja psykologisten arviointien suorittamiseen 
OPETUSMUOTO Opintojakso jakautuu kahteen osaan, jotka on suoritettava esitetyssä järjestyksessä: 
1. Psykologinen arviointi ja tutkimus asiakastyössä. Tavoitteena on selvitellä, miten psykologinen 

arviointiprosessi rakentuu yksilö-, perhe- ja yhteisödiagnostiikassa ja mitkä ovat psykologin 
ammattikäytännön eettiset perusteet. 

2. Psykodiagnostiikan ja soveltavan psykologian menetelmät. Tavoitteena on antaa opiskelijalle 
valmiuksia keskeisten diagnostisten menetelmien käyttöön sekä antaa hänelle alustavia valmiuksia eri 
sovellusalueilla toimimiselle. Menetelmäkursseja järjestetään esim. seuraavista aiheista: kliininen 
persoonallisuusarviointi, kognitiiviset kyvyt, kliinisen neuropsykologian menetelmät, 
oppimisvaikeudet, lapsi- ja kehitysdiagnostiikka, työyhteisöjen ja organisaatioiden kartoitukset. 

 
KIRJALLISUUS Ilmoitetaan erikseen kunkin kurssin yhteydessä. 
RAJOITUKSET Opintojakso on tarkoitettu vain psykologian pääaineopiskelijoille. 
 
 
PSY S320 Harjoittelu          30 op (15 ov) 
 
SISÄLTÖ Antaa perusvalmiudet psykologin ammattitehtävien suorittamiseen. 
OPETUSMUOTO Opetusjakso jakautuu kolmeen osaan, jotka on suoritettava esitetyssä järjestyksessä: 
1. Harjoitteluun valmistavat opinnot: Diagnostinen harjoituskurssi. 
2. Varsinainen harjoittelu. Harjoittelu suoritetaan erikseen sovittavissa psykologiaa soveltavissa hoito- ja 

tutkimuspisteissä. Harjoittelun tavoitteena on opiskelijan omakohtainen perehtyminen psykologin 
työhön varttuneen psykologin henkilökohtaisessa ohjauksessa. 
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3. Harjoitteluun liittyvät ohjausryhmät. Ryhmät järjestetään psykologian laitoksessa. Ryhmissä 
analysoidaan mm. harjoittelun yhteydessä esiin tulleita diagnostisia ja asiakassuhteisiin liittyviä 
kysymyksiä sekä opiskelijan henkilökohtaista suhdetta työn asettamiin vaateisiin. 

 
RAJOITUKSET Opintojakso on tarkoitettu vain psykologian pääaineopiskelijoille ja edellyttää PSY S310 
Asiakastyö ja psykologiset arviointimenetelmät suorittamista. 
 
 
PSY S330 Psykoterapia         12 op (6 ov) 
 
SISÄLTÖ Antaa perustiedot ja alustavia perustaitoja valinnan mukaan kahdesta psykoterapiamuodosta 
vaihtoehtoina psykodynaaminen psykoterapia, lapsipsykologia, perheterapia ja kognitiivinen psykoterapia. 
OPETUSMUOTO Luennot. 
KIRJALLISUUS Ilmoitetaan erikseen kunkin kurssin yhteydessä. 
RAJOITUKSET Opintojakso on tarkoitettu vain psykologian pääaineopiskelijoille. 
 
 
PSY S340 Kuntoutus ja neuvonta psykologin työmenetelminä    12 op (6 ov) 
 
SISÄLTÖ Sisältää kursseja aikuisten ja lasten neuropsykologisesta kuntoutuksesta sekä neuvonnan ja 
konsultaation käytöstä esim. organisaatioiden kehittämisessä.  Opintojaksoon voi sisällyttää yhden kurssin 
PSY S330:sta. 
OPETUSMUOTO Luennot. Huom. Kohdan voi suorittaa myös 6 op:n kirjatenttinä (n. 900 s.) sopimalla 
asiasta etukäteen tentaattorin kanssa. 
KIRJALLISUUS Ilmoitetaan erikseen kunkin kurssin yhteydessä. 
o AHONEN, T. & ARO, T.  (toim.) (1999) Oppimisvaikeudet. Kuntoutus ja opetus yksilöllisen 

kehityksen tukena. Jyväskylä: Atena. (411 s.) 
o FELDMAN, M. A. (toim.) (2004) Early intervention. The essential readings. Oxford: Blackwell. (351 

s.) 
o HUGHES, J. N., LaGRECA, A. M. & CONOLEY, J. C. (toim.) (2001) Handbook of psychological 

services for children and adolescents. New York: Oxford University Press. (485 s.) 
o LINES, D. (2002). Brief counselling in schools. Working with young people form 11 to 18. London: 

Sage. (210 s.) 
o SOHLBERG, M. M. & MATEER, C. A.  (toim.) (2001) Cognitive rehabilitation. An integrative 

neuropsychological approach. New York: The Guilford Press. (492 s.) 
RAJOITUKSET Opintojakso on tarkoitettu vain psykologian pääaineopiskelijoille. 
 
 
PSY/KPS S110  Kehityspsykologia III       12 op (6 ov) 
 
SISÄLTÖ Perehdyttää kehityspsykologiseen tutkimukseen ja sen sovelluksiin seuraavilla alueilla: A) 
lapsuus (leikki, vuorovaikutus, kieli, kognitiot); B) kouluikäisten lasten ja nuorten kehitys ja 
kasvuympäristöt; sekä C) aikuisuus ja vanhuus.  
OPETUSMUOTO Luennot eri teema-alueista ja kirjatentti tai itsenäinen työskentely. 
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Valitse kaksi seuraavista alueista. Noin 300 sivua kirjallisuutta vastaa kahta opintopistettä. 
 
A) LAPSUUS (leikki, vuorovaikutus, kieli, kognitiot) 
 
KIRJALLISUUS 
o BARRETT. M.D. (toim.) (1999) The development of language.Hove. UK: Psychology Press. (415 s.) 
o GARTON, A. F. (1992) Social interaction and the development of language & cognition. Hillsdale, 

N.J: Erlbaum.(155 s.) 
o GOSWAMI, U. (1998) Cognition in children. Hove. UK: Psychology Press.(293 s.) 
o HUGHES, F. P. (1999) Children, play, and development (3. painos). Boston: Allyn and Bacon (271 s.) 
o KARMILOFF, K. & KARMILOFF-SMITH, A. (2001) Pathways to language from fetus to 

adolescence. Cambridge, MA: Harvard University Press. (256 s.) 
o MEADOWS, S. (1996) Parenting behaviour and children's cognitive development. Hove, UK: 

Psychology Press.(148 s.) 
o SARACHO, O. & SPODEK, B. (1998) Multiple perspectives on play in early childhood education. 

Albany: State University of New York Press. (323 s.) 
o NIEMELÄ, P., SILTALA, P. & TAMMINEN, T. (toim.) (2003) Äidin ja vauvan varhainen 

vuorovaikutus. Juva: WSOY (515 s.) TAI 
o SINKKONEN, J. & KALLAND, M. (toim.) (2001) Varhaiset ihmissuhteet  ja niiden häiriintyminen. 

Helsinki: WSOY. (324 s.) 
 
B) KOULUIKÄISTEN LASTEN JA NUORTEN KEHITYS JA KASVUYMPÄRISTÖT 
 
KIRJALLISUUS  
o ASHMORE, R.D. & BRODZINSKY, D.M. (1986) Thinking about the family: Views of parents and 

children. Hillsdale, N.J: Erlbaum.(315 s.)  
o BORNSTEIN, M. H. (toim.) (2002) Handbook of parenting (Soveltuvin osin, Vol 1-5). Mahwah, N.J.: 

Erlbaum. 
o FRYDENBER, G. E. (1997) Adolescent coping. Theoretical and research  perspectives. London: 

Routletge. (233 s.) 
o JUVONEN, J. & WENZEL, K. R. (toim.) (1996) Social motivation: Understanding children=s school 

adjustment. NewYork: Cambridge. University Press (375s.) 
o LAMB, M.E. (toim.) (1999) Parenting and child development in Anontraditional@ families. Mahwah, 

N.J: Erlbaum. (365 s.) 
o SCHULENBERG, J., MAGGS, J.L. & HURRELMANN, K. (toim.) (1997) Health risks and 

developmental transitions during adolescence. New  York: Cambridge University Press.(580 s.) 
o SIGEL, I., McGILLICUDDY-DeLISI, A. V. & GOODNOW, J. (toim.) (1992) Parental belief systems: 

The psychological consequences for children (2. painos). Hillsdale, N.J: Erlbaum.(478 s.) 
o SMITH, P. & HART, C. (toim.) (2004) Blackwell handbook of childhood social development. Oxford: 

Brackwell. (601 s.) 
o WEINSTEIN, C.S. & DAVID, T.G. (toim.) (1987) Spaces for children: the built environment and 

child development. New York: Plenum Press. (322 s.) 
 
C) AIKUISUUS JA VANHUUS 
 
KIRJALLISUUS  
o BALTES, P. B. & BALTES, M.M. (toim.) (1990) Successful aging: perspectives from the behavioral 

sciences. Cambridge: Cambridge University Press. (n. 380 s.) 
o BIRREN, J.E., KENYON, G.M. & RUTH, J-E. (toim.) (1996) Aging and biography: explorations in 

adult development. New York:  Springer. (n. 300 s.) 
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o BIRREN, J.E. & SCHAIE, K.W. (toim.) (2001) Handbook of the psychology of aging. (5th edition) 
San Diego, CA: Academic Press. (n. 610  s.) 

o DAMON, W. & LERNER, R.M. (toim.) (1998) Handbook of child psychology, Vol 1: Theoretical 
models of human development  (luvut 14, 16 ja 18) New York: Wiley. (225 s.) 

o WOODS, R.T. (toim.) (1999) Psyhological problems of aging: assessment, treatment and care. 
Chichester: Wiley. (n. 340 s.) 

 
 
PSY/KPS S120 Neuropsykologia III       12 op (6 ov) 
 
OSA A (6 op) 
SISÄLTÖ Perehdyttää kliinisen ja kokeellisen neuropsykologian, psykofysiologian, fysiologisen 
psykologian ja kognitiivisen psykologian tutkimukseen. 
OPETUSMUOTO Luennot. 
KIRJALLISUUS 
o KOLB, B. & WHISHAW, I.Q. (viimeisin painos) Fundamentals of human neuropsychology (luvut 3-

20). New York: Freeman.  
 
OSA B (6 op) 
SISÄLTÖ Perehdyttää kokeellisen tutkimuksen, psykofysiologian ja neuropsykologian laboratiivisiin ja 
muihin tiedonkeruumenetelmiin tai kliiniseen neuropsykologiaan.  
OPETUSMUOTO Laboratorio- ja klinikkaharjoitukset sekä luennot. 
KIRJALLISUUS 
Opintojakson suorittamiseen sisältyy kirjallisuutta, josta sovitaan tentaattorin kanssa. 
 
 
PSY/KPS S130 Persoonallisuus- ja sosiaalipsykologia III    12 op (6 ov) 
 
OSA A (6 op) 
SISÄLTÖ Perehdyttää persoonallisuuden tutkimukseen ja sitä koskevan tutkimustiedon 
soveltamiseen.  
 
OPETUSMUOTO Kirjatentti. 
KIRJALLISUUS 
Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista:  
1. HOGAN, R. JOHNSON, J. & BRIGGS, S. (toim.) (1997) Handbook of personality 
2. ASPINWALL, L. G. & STAUDINGER, U. M. (toim.) (2003). A psychology of human strengths: 

Fundamental questions and future directions for a positive psychology. Washington, DC: 
American Psychological Association. ja  
OATLEY, K. (1996) Understanding emotions. Cambridge, MA: Blackwell.(448 s.) ja  
DUCK, S. (1998) Human relationships. London: Sage. 

3. PULKKINEN, L. & CASPI, A. (toim.) (2002) Paths to successful development.  Personality in the life 
course. Cambridge: Cambridge  University Press. (408 s.) ja 
MOFFIT, T. E., CASPI, A., RUTTER, M. & SILVA, P. A. (2001) Sex differences in antisocial 
behaviour: conduct disorder, delinquency, and violence in the Dunedin Longitudinal Study. New 
York: Cambridge University Press. (278 s.) ja 
WERNER, E.E. & SMITH, R. S. (2001) Journeys from childhood to midlife: risk, resilience, and 
recovery. Ithaca: Cornell University Press. (236 s.) 

 
OSA B (6 op) 
SISÄLTÖ Perehdyttää johonkin persoonallisuus- tai sosiaalipsykologisen tutkimuksen 
erityiskysymykseen.  
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OPETUSMUOTO Kurssi esim. kognitiivisesta persoonallisuusteoriasta, elämänkaaripsykologiasta, media-
psykologiasta tai käyttäytymisgenetiikasta kulloinkin ilmoitettavan opetusohjelman mukaan. 
 
 
PSY S140 Kliininen psykologia III        12 op (6 ov) 
 
OSA A (6 op) 
SISÄLTÖ Perehdyttää kliinisen psykologian ja psykoterapian prosesseihin. 
OPETUSMUOTO Tapausseminaarit, joissa analysoidaan kirjallisuuden pohjalta psykoterapioita, joihin 
opiskelijat ovat osallistuneet työntekijöinä. 
 
OSA B (6 op) 
SISÄLTÖ Perehdyttää kliinisen psykologian työmenetelmien teoreettisiin perusteisiin. 
OPETUSMUOTO Kirjallisuusseminaari, jossa tutustutaan kliinisen psykologian työmenetelmiä 
kuvaavaan uusimpaan kirjallisuuteen, artikkeleihin ja tutkimustuloksiin. 
 
RAJOITUKSET Rajattu osallistumismahdollisuus. Etusijalla ovat kliinisen sektorin ohjauksessa pro gradu 
– tutkielmaa tekevät opiskelijat. 
 
 
PSY/KPS S150 Työ- ja organisaatiopsykologia      12 op (6 ov) 
 
OSA A (6 op) 
SISÄLTÖ: Perehdyttää työ- ja organisaatiopsykologiseen tutkimustietoon ja sen soveltamiseen 
työelämässä 
OPETUSMUOTO: Kirjatentti 
Valitse seuraavasta kirjallisuudesta n. 900 sivua: 
 
o BURKE, R., & COOPER, C. L. (toim.) (2000). The organization in crisis: downsizing, restructuring 

and privatization. Oxford: Blackwell. (316 s.)  
o COOPER, C. L., DEWE, P. J., & O´DRISCOLL, M. P. (2001). Organizational stress. A review and 

critique of theory, research, and application. Thousand Oaks: Sage. (270 s.)  
o COOPER, C. L., CARTWRIGHT, S., & EARLEY, P.C. (toim.) (2001). The international handbook of 

organizational culture and climate. Chichester: Wiley. (620 s.) 
o GRAHAM, M.A. & LEBARON, M. J. (1994). The horizontal revolution: reengineering your 

organization through teams. San Francisco: Jossey-Bass (303 s.)  
o MABEY, C., SKINNER, D. & CLARK, T. (toim.) (1998). Experiencing human resource management. 

London: Sage. (256 s.)  
o POELMANS, S. (toim.) (2005). Work and family. An international perspective. London: Erlbaum. 

(500 s.) 
o POWELL, G. N., & GRAVES, L. M. (2003). Women and men in management. (3. painos). Thousand 

Oaks: Sage. (262 s.) 
o ROBERTS, B.W. & HOGAN, R. (toim.) (2001). Personality psychology in the workplace. 

Washington, DC: APA. (337 s.) 
o SCHAUFELI, W., & ENZMANN, D. (1998). The burnout companion to study and practice: a critical 

analysis. London: Taylor & Francis. (220 s.) 
o SCHMITT, N., & CHAN, D. (1998). Personnel selection: a theoretical approach. USA: Sage. (378 s.)  
o WEST, M.A. (toim.) (1996). Handbook of work group psychology. Chichester: Wiley.(606 s.)  
 
OSA B (6 op) 
SISÄLTÖ: Perehdyttää johonkin työ- ja/tai organisaatiopsykologisen tutkimuksen erityiskysymykseen tai 
-tematiikkaan.  
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OPETUSMUOTO: kurssi esim. työstressistä, voimavaroista työelämässä, työn ja perheen 
vuorovaikutuksesta tai organisaatiokulttuurista kulloinkin ilmoitettavan opetusohjelman mukaan.  
 
PSY/KPS S210 Tutkimustyö        40 op (20 ov) 
 
SISÄLTÖ Perehdyttää tutkimusprosessin eri vaiheisiin, projektityöskentelyyn, tieteelliseen kirjoittamiseen 
ja keskusteluun. 
 
OPETUSMUOTO Pro gradu -tutkielma laaditaan opiskelijan valitsemalta syventävien opintojen alueelta 
mielellään laitoksen tutkimustyöhön liittyen.  Opiskelija perehtyy aihetta koskevaan kirjallisuuteen, 
tutkimusprosessin eri vaiheisiin, projektityöskentelyyn, tieteelliseen kirjoittamiseen ja keskusteluun 
lukuvuoden ajan.  Tutkielma kirjoitetaan artikkelin muotoon, johon voi liittyä aiheen tuntemusta osoittava 
kirjallisuuskatsaus. Tutkielma voi olla enintään kolmen henkilön yhteisesti laatima. Kirjallisuuskat-
sauksesta voi saada 3-6 op:n suorituksen laudatur III kurssien osaksi. 
 
Tutkimusseminaareihin ilmoittaudutaan edellisen vuoden keväällä ohjaajien informoitua käynnissä 
olevista tutkimushankkeista. 
 
 
PSY/KPS S220 Maturiteetti         0 op (0 ov) 
 
SISÄLTÖ Oman tieteenalan hallintaa osoittava kypsyyskoe.  
OPETUSMUOTO Pro gradu -tutkielman aiheeseen liittyvä esseetyyppinen kirjoitus valvonnanalaisessa 
tenttitilaisuudessa.  
 
 
PSY/KPS S290 Lopputentti         8 op (4 ov) 
 
SISÄLTÖ Kartoitetaan psykologian keskeisten käsitteiden ja teoreettisten ajattelutapojen tuntemusta ja 
psykologista tietämystä erityisesti omalta syventymisalalta. 
OPETUSMUOTO Kirjatentti. 
KIRJALLISUUS 
Lopputentti sisältää kirjallisuutta psykologian historiasta ja teorioista.  Lopputenttiin voi osallistua, kun 
pro gradu -tutkielma on valmisteilla. Lopputenttiin ilmoittaudutaan kuukausi ennen tenttiä. 
 
Valitse kirjallisuus (n. 1000-1100 s.) kolmesta ryhmästä (ryhmä 1 on kaikille pakollinen, muut ryhmät voi 
valita kiinnostuksen mukaan): 
 
1. LEAHEY, T.H. (1991) A history of modern psychology.  Englewood Cliffs: N.J: Prentice-Hall (406 

s.) tai  
VALENTINE, E.R. (1992) Conceptual issues in psychology (2. painos). London: Routledge. (238 s.) 
tai 
THORNE, B.M. & HENLEY, T.B. (2001) Connections in the history and systems of psychology 
(2.painos, parts II ja III). Boston: Houghton Mifflin. 

2. PLOMIN, R., DeFRIES J. C., McCLEARN, G. E., & RUTTER, M. (2000). Behavioral genetics (4th 
ed.). New York: W. H. Freeman and Company. (279 s.) tai 
BROWN, J. D. (1998) The Self. Boston: McGraw-Hill .(353 s.) tai 
PRO GRADU  -tutkielman aihealueeseen liittyvä ohjaajan kanssa erikseen sovittava kirja. 

3. NEIMEYER, R.A. & MAHONEY, M.J. (toim.) (1995) Constructivism in psychotherapy. Washington, 
D.C: American Psychological Association. (436 s.) tai  
GURMAN, A. S. & MESSER, S. B. (toim.) (2003) Essential psychotherapies. New York, London: 
The Guilford Press (578 s.) tai 
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PRO GRADU  -tutkielman aihealueeseen liittyvä ohjaajan kanssa erikseen sovittava kirja. 
4. MILLER, P.H. (1993/2002) Theories of developmental psychology (3./4. painos).  Oxford: 

Freeman.(498/518 s.) tai  
DAMON, W. &  LERNER, R.M. (toim.) (1998) Handbook of child psychology, Vol 1: Theoretical 
models of human development  (luvut 1-4 ja 11-13)(405 s.). New York: Wiley. tai 
PRO GRADU  -tutkielman aihealueeseen liittyvä ohjaajan kanssa erikseen sovittava kirja. 

5. KANDEL. E.R., SCHWARTZ, J.H. & JESSELL, T.M. (1995) Essentials of neural science and 
behavior. Parts V, VII ja IX (n.200 s.= 2 op) Norwalk: Appleton & Lange. tai  
GAZZANIGA, M.S. (toim.) (2000) Cognitive neuroscience: a reader. Malden (MA): Blackwell. Osat 
I, III, VI ja IX (220 s.= 2 op) tai  
LYON, G.R. (toim.) (1994) Frames of reference for the assessment of learning disabilities.  Baltimore: 
Paul H. Brooks (650 s.) tai 
PRO GRADU  -tutkielman aihealueeseen liittyvä ohjaajan kanssa erikseen sovittava kirja. 

6. SMYTH, M.M., COLLINS, A.F., MORRIS, P.E. & LEVY, P. (1994) Cognition in action (2. painos). 
UK: Erlbaum. (455 s.) tai 
PRO GRADU -tutkielman aihealueeseen liittyvä ohjaajan kanssa erikseen sovittava kirja. 
 
 

PSY/KPS Y200 Kehityksen tutkimuksen metodologia      6 op (3 ov) 
 
SISÄLTÖ Perehdyttää kehityksen tutkimuksen metodologiaan, pitkittäisaineiston analyysiin, tilastollisten 
analyysimenetelmien soveltamiseen psykologian alan tutkimuskysymyksissä ja mittaamisen teoriaan. 
Tukee metodologisesti itsenäistä tutkimustyötä (pro gradu -työskentelyä). 
OPETUSMUOTO Luennot, harjoitukset ja harjoitustyö. 
KIRJALLISUUTTA, esim. 
o AIKEN, L.R. (1991 ja 1994) Psychological testing and assessment. Boston: Allyn and Bacon. 
o BERGMAN, L. R., MAGNUSSON, D. & EL-KHOURI, B. M. (2003) Studying individual 

development in an interindividual context: A person-oriented approach. Path through life, vol. 4. 
Mahwah: Lawrence Erlbaum. 

o CRONBACH, L.J. (1984) Essentials of psychological testing. New York: Harper & Row. 
o NUMMENMAA, T., KONTTINEN, R., KUUSINEN, J. & LESKINEN, E.(1997) Tutkimusaineiston 

analyysi. Helsinki: WSOY. 
EDELTÄVÄT OPINNOT Tilastomenetelmien peruskurssi (TIL P150), SPSS-kurssi (TIL P350)  ja 
tilastomenetelmien jatkokurssi (TIL P450) (voidaan suorittaa myös samanaikaisesti). 
RAJOITUKSET Opintojakso on tarkoitettu vain psykologian pääaineopiskelijoille. 
 
PSYKOLOGIAN JA KEHITYSPSYKOLOGIAN LAUDATUR 
(FM ja YTM –tutkinto) 
 
PSY/KPS S110-130, S150, S210, S220 ja S290 ks. psykologian opintojaksot 
 
PSY/KPS S190 Täydentävä erityisala      6 op (4 ov) 
 
SISÄLTÖ Opintojen täydentäminen yhtenäisellä opintojaksolla. 
 
OPETUSMUODOT Jonkin III-kurssin A- tai B-kokonaisuus ja kirjallisuuskatsaus, jota voi täydentää 
projektityöskentelyllä tai opetuksella tai PSY/KPS Y200 Kehityksen tutkimuksen metodologia. 
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FILOSOFIA 
 
Filosofia tieteenalana 
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena filosofia 
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena filosofia 
Filosofia sivuaineena 
Filosofian opintojaksot 
 

FILOSOFIA TIETEENALANA 
 
Toisin kuin muiden yliopistollisten oppiaineiden, filosofian kohteena on periaatteessa koko todellisuus. 
Filosofian ei myöskään ole varsinaisesti empiirinen tiede, vaan se käsittelee keskeisiä kysymyksiään kuten 
olemista, tietämistä, toimintaa, merkitystä, aikaa tai kokemusta ennen muuta käsitteellisesti ja 
argumentatiivisesti. Havaintoihin tai kokemuksiin filosofiassa vedotaan esimerkinomaisesti. Filosofian 
opiskelu luo valmiuksia jäsentää asioita käsitteellisesti, ajatella kriittisesti ja keskustella 
monimutkaisistakin kysymyksistä selkeästi ja järkiperäisesti. 
 
Yhteiskunnan, kulttuurin ja tekniikan nopea kehitys synnyttävät jatkuvasti ongelmia, joiden ratkaiseminen 
edellyttää filosofian käsitteellistä analyysiä ja jäsennystä. Joskus - esimerkiksi moraalisissa kysymyksissä - 
filosofiaa tarvitaan sen ymmärtämiseen, että ongelmat eivät olekaan millään yksinkertaisella tavalla 
ratkeavia. Yhteiskunnan ja kulttuurin monimutkaistuminen sekä muutosvauhdin kasvu lisäävät juuri 
sellaisten yleisten ajatuksellisten valmiuksien tarvetta, joita filosofian opinnot antavat. 
 
Filosofian opinnoissa perehdytään filosofian keskeisiin kysymyksiin, alan pitkään ja rikkaaseen 
perinteeseen sekä erilaisiin filosofian nykysuuntauksiin. Opinnot on jäsennetty filosofian keskeisiin 
aloihin: tieto-oppiin, ontologiaan, filosofian historiaan, logiikkaan, tieteenfilosofiaan, etiikkaan, 
poliittiseen filosofiaan, filosofiseen ihmistutkimukseen. Opintojen edetessä opiskelija voi yhä enemmän 
keskittyä yhteen tai useampaan filosofian erityisalaan. 
 
Jyväskylän yliopiston filosofia-oppiaineessa tarjotaan opetusta filosofian keskeisillä aloilla, ja tutkinnon 
suorittaminen edellyttää jonkinasteista perehtymistä tärkeimpiin tutkimussuuntiin. Oppiaineen asema 
yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen osana painottaa kuitenkin joitakin aloja ja tutkimussuuntia. 
Keskeiset tutkimusalueet liittyvät toisaalta käytännölliseen filosofiaan - esimerkiksi etiikkaan, poliittiseen 
filosofiaan, kasvatuksen filosofiaan, filosofiseen ihmistutkimukseen ja persoonuuden filosofiaan - toisaalta 
filosofian historiaan. Kolmas tärkeä tutkimuksen ja opetuksen alue on tieteenteoria, jossa siinäkin 
korostetaan tieteen historiallisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia.  
 
Filosofia on aina ollut kansainvälinen oppiaine, ja Jyväskylän filosofian yksiköllä on laajat ja jatkuvasti 
kasvavat kansainväliset yhteydet. Yhteistyötä on erityisesti keskieurooppalaisten, saksalaisen kielialueen 
ja Yhdysvaltalaisten tutkijoiden ja tutkimusyksikköjen kanssa. 
 
Yleistietoja 
 
Filosofian yksikkö kuuluu hallinnollisesti yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokseen ja 
yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. Filosofian yksikön vakituiseen henkilökuntaan kuuluu kaksi 
professoria, lehtori, yliassistentti ja assistentti. Lisäksi opetusta antavat määrärahojen sallimissa puitteissa 
dosentit, tuntiopettajat sekä koti- ja ulkomaiset vierailijat. Yksikössä työskentelee myös tutkijoita muun 
muassa Suomen Akatemian rahoituksella. 
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Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen 
Käyntiosoite: Mattilanniemi, rakennus MaB 
Postiosoite: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, PL 35 (MaB), 40014 Jyväskylän yliopisto 
Telefax  014-2603101. 
 
 

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO PÄÄAINEENA FILOSOFIA 
 
Filosofian pääaineopiskelija suorittaa ennen maisterin tutkintoa välitutkintona yhteiskuntatieteiden 
kandidaatin tutkinnon (180 op, 120 ov). 
 
Tutkinnon rakenne ja sisältö 
 
1. yleisopinnot 
2. kieli- ja viestintäopinnot 
3. sivuaineopinnot 
4. filosofian pääaineopinnot: filosofian cum laude approbatur -opintokokonaisuudesta (70 op, 40 ov), 
mihin sisältyy kandidaatin tutkielma ja sen pohjalta kirjoitettava kypsyysnäyte (maturiteetti) 
 
1. Yleisopinnot 15 op (9 ov)  
Pakolliset (6 op, 3 ov): 
YTKY001  Opintojen suunnittelu, opintoympäristö ja korkeakoululaitos 2 op (1 ov) 
FILY023  Argumentaation ja retoriikan perusteet  4 op (2 ov) 
  (Edellytetään suoritetuksi proseminaariin tultaessa) 
 
Valinnaiset (9 op, 6 ov): 
Oman tiedekunnan yleisopinnoista suositellaan mm. kursseja FILY008 Kulttuurin ja taiteen filosofiaa ja 
ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä. Myös oman tiedekunnan peruskurssit, jotka mainitaan 
tämän oppaan yleisopintoja esittelevässä osassa, ovat sopivia. Valinnaisiksi yleisopinnoiksi voi valita 
myös muiden tiedekuntien tarjoamia yleisopintoja ja peruskursseja, mikäli ne eivät sisälly sivu-
aineopintoihin. 
 
2. Kieli- ja viestintäopinnot 15 op (9 ov)  
 
Pakolliset 12 op (4 ov) 
Äidinkieli, kirjoitusviestintä   3 op (1 ov) 
Ruotsin kielen kurssi   3 op (1 ov) 
Ensimmäinen vieras kieli   6 op (2 ov) 
TAI  
Ensimmäinen vieras kieli 3 op (1ov) + toinen vieras kieli 3 op (1ov): yhteensä 6 op. 
(Toinen vieras kieli: Saksan, englannin, venäjän, ranskan, espanjan, italian, latinan tai muun tiedekunnan 
hyväksymän kielen kurssi.)  
Valinnaiset 3 op (5ov) 
Valitaan kielikeskuksen tarjoamista kursseista omia opintoja tukevia kielikursseja  
 
Tiedekunnan päätöksen mukaan pakollisten kieliopintojen (äidinkieli + muut kielet) opintojen laajuus on 
vähintään 15 opintopistettä. Kuitenkin filosofian opiskelun edellytysten parantamiseksi on suositeltavaa 
opiskella laajemmin englannin lisäksi myös muita nykyfilosofian kieliä, erityisesti saksaa ja ranskaa. 
Filosofian käsitteellisen tradition ymmärtämisen, sekä filosofian klassikoiden lukemisen kannalta on myös 
kreikan ja latinan kielen taidosta etua. Filosofian opiskelijoille suositellaan kielissä vapaaehtoisia laajen-
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tavia kieliopintoja esim. alkeiskurssien ja jatkokurssien muodossa. Kieliopintojen aloittamista (äidinkieli + 
muut kielet) suositellaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintoja. Erityisesti on vältettävä 
kieliopintojen jättämistä viimeisiin opiskeluvuosiin, jolloin valmistuminen saattaa lykkääntyä 
suorittamattomien kieliopintojen vuoksi.  
 
3. Sivuaineopinnot 
 
Sivuaineopinnoissa on suoritettava vähintään yksi cum laude approbatur -opintokokonaisuus (perus- ja 
aineopinnot) (25+35 op, jota suositellaan) tai kaksi approbatur -opintokokonaisuutta ja muita opintoja niin, 
että tutkinnon laajuus saavutetaan. Sivuaineiden valinta tutkintoa varten on vapaata, mutta valintoja 
tehtäessä on syytä huomioida uravalintaan liittyvät näkökohdat. Tutkijaksi, opettajaksi ja yksityisen 
sektorin työntekijäksi tai yrittäjäksi aikoville saattaa olla kullekin hyötyä hyvinkin erilaisista sivuaineista. 
Filosofian opettajiksi suuntautuville suositellaan suoritettavaksi kasvatustieteen approbatur (perusopinnot). 
Mikäli opiskelija haluaa jatko-opintokelpoisuuden filosofian lisäksi jossakin toisessa oppiaineessa, tulee 
hänen suorittaa kyseisessä oppiaineessa laudaturin verran sivuaineopintoja. Vähintään sivuaineopintoja 
tulee suorittaa cum laude approbatur yhdessä oppiaineessa tai approbatur kahdessa oppiaineessa. Kaikissa 
tapauksissa filosofian opiskelijan tulee suorittaa sivuaineopintoja muissa yliopistollisissa oppiaineissa, 
kieli- ja yleisopintojen määrästä riippuen, vähintään niin paljon että tutkinnon edellyttämä 
vähimmäisopintopistemäärä täyttyy. 
 
Ellei kyseessä ole ns. vapaa approbatur (perusopinnot), sivuaineiden opinnot edellyttävät opinto-oikeuden 
hakemista. Humanistisessa tiedekunnassa vapaita approbatur -opintoja (perusopintoja) ovat esimerkiksi 
kreikka ja latina, musiikkitiede ja taloushistoria. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille tiede-
kunnan muiden aineiden approbatur -kokonaisuudet (perusopinnot) ja cum laude approbatur -
kokonaisuudet (aineopinnot) ovat vapaita. Ei-vapaiden sivuaineopinto-oikeuksien hausta, ks. yliopiston 
yleisopas. 
 
4. Pääaineopinnot  
 
APPROBATUR (PERUSOPINNOT) 25 op (15 ov) 
Filosofian approbatur johdattelee filosofian perinteisiin, keskeisiin kysymyksiin ja osa-alueisiin. 
 
FILP100  Johdatus filosofiaan   3 op (1 ov) 
FILP110  Filosofian historia I   3 op (2 ov) 
FILP210  Logiikka I   3 op (2 ov) 
FILP220  Tieteenfilosofia I   3 op (2 ov) 
FILP310  Etiikka I   3 op (2 ov) 
FILP320  Yhteiskuntafilosofia ja poliittinen filosofia I 3 op (2 ov) 
FILP330  Filosofinen ihmistutkimus I  3 op (2 ov) 
FIL P340 Ontologia ja tietoteoria I  4 op (2 ov) 
 
CUM LAUDE APPROBATUR (AINEOPINNOT) 45 op (25 ov) 
Cum laude approbatur on perusteellisempi perehtyminen filosofian perinteisiin, nykyisiin suuntauksiin ja 
niiden tapoihin käsitellä filosofian keskeisiä kysymyksiä. Kokonaisuus sisältää myös tutustumisen 
filosofian erityisalaan. 
 
FILA110  Filosofian historia II   4 op (2 ov) 
FILA120  Klassinen teos ja kommentaari  3 op (2 ov) 
FILA130  Nykyfilosofia   4 op (2 ov) 
FILA210  Logiikka II tai   4 op (2 ov) 
FILA220  Tieteenfilosofia II    
FILA310  Etiikka II   4 op (2 ov) 
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FILA320  Yhteiskuntafilosofia ja poliittinen filosofia II 3 op (2 ov) 
FILA330  Filosofinen ihmistutkimus II  3 op (2 ov) 
FILA340  Ontologia ja tietoteoria II  4 op (2 ov) 
FILA400  Erityisala II   6 op (4 ov) 
FILA700  Proseminaari pääaineopiskelijoille ja 
  kandidaatintutkielma   10 op (5 ov) 
FILA710   Maturiteetti   0 op (0 ov) 
 
Kandidaatin tutkielma 
Pääaineopiskelijat kirjoittavat filosofian proseminaarissa kandidaatintutkielmansa (FILA700). Tutkielman 
pohjalta kirjoitetaan kandidaatin tutkinnon vaatima maturiteetti (FILA710). 
 
 

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO PÄÄAINEENA FILOSOFIA  
 
Tutkinnon tavoitteet 
 
Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa suoritettava tutkinto filosofia pääaineena johtaa 
yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon ja antaa jatko-opintokelpoisuuden filosofiassa. Filosofian 
pääaineopintojen lisäksi tutkintoon sisältyy yleis- ja kieliopintoja sekä vapaasti valittavia sivuaineopintoja.  
 
Osa filosofiaa pääaineena opiskelevista hakeutuu akateemisiin tutkimus- ja opetustehtäviin, mutta 
filosofeja työllistää myös koulumaailma sekä jossain määrin muut julkisen ja yksityisen sektorin alueet. 
Erityisesti filosofian tulo lukioon pakolliseksi oppiaineeksi on luonut työllistymismahdollisuuksia 
filosofian opettajille. Filosofian aineenopettajan opinnot on järjestetty yhdessä Opettajankoulutuslaitoksen 
kanssa. Filosofian opettajaksi aikovien on usein järkevää hankkia pätevyys opettaa myös 
elämänkatsomustietoa. Jyväskylän yliopistossa filosofian yksikkö vastaa elämänkatsomustiedon 
opetuksesta. Huomautettakoon että yliopiston ulkopuolisilla työmarkkinoilla työllistymisen kannalta on 
sivuaineilla (samoin kuin kulttuurisilla, yhteiskunnallisilla ja teknisillä harrastuksilla tai vaikkapa 
järjestötoiminnalla) yleensä suuri merkitys. 
 
Sivuaineena filosofia sopii luontevasti mitä erilaisimpiin aineyhdistelmiin. Se lisää tutkinnon laaja-
alaisuutta ja syvyyttä. Erityisesti eri alojen tutkijoiksi aikovien on tarpeen opiskella sekä filosofista 
tieteenteoriaa että yleisemmin filosofisia ajattelutapoja jäsentää kysymyksiä käsitteellisesti. Filosofian 
opinnot tukevat myös monien eri ammattialojen asiantuntemuksen rakentumista. 
 
 
Tutkinnon rakenne ja sisältö 
 
Maisterin tutkinto (120 op) koostuu seuraavista opinnoista: 
 
1. Pääaineen laudatur-opinnot (85 op) sisältäen pro gradu -tutkielman ja maturiteetin (ei kielentarkistusta). 
2. Muut pääainetta tukevat opinnot 
 
1. Pääaineopinnot 85 op (40 ov) 
Laudatur-opinnot koostuvat syventävästä perehtymisestä filosofian historiaan, nykysuuntauksiin sekä 
valinnaiseen erityisalaan. Tavoite on, että opiskelija kahden vuoden laudatur-opintojen tuloksena on 
kirjoittanut maisterin tutkintoon tarvittavan pro gradu-tutkielman. Suuri osa laudatur-opintoja liittyy tämän 
tavoitteen toteutumiseen. 
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LAUDATUR (SYVENTÄVÄT OPINNOT) 85 op (40 ov) 
 
FILS110  Filosofian historia III   4 op (2 ov) 
FILS120  Nykyklassikko ja -suuntaus  9 op (3 ov) 
FILS400  Erityisala syventäen   6 op (3 ov) 
FILS510  Tutkielmaan liittyvä kirjallisuus  10 op (5 ov) 
FILS520  Johdatus tutkimusaiheen valintaan  2 op (1 ov) 
FILS610  Laudaturseminaari I   7 op (3 ov) 
FILS620  Laudaturseminaari II   7 op (3 ov) 
FILS700  Pro gradu -tutkielma   40 op (20 ov) 
FILS710  Maturiteetti   0 op (0 ov) 
 
2. Muut pääainetta tukevat opinnot  
 
Opiskelija voi valita pääainetta tukevia opintoja parhaaksi katsomallaan tavalla 35 op. 
 
FILS800  Harjoittelu (vap.eht.)   8 op (4 ov) 
FILS810  Vapaaehtoinen pro gradu -seminaari  2 op (1 ov) 
FILS820  Filosofian tutkijaseminaari (vap. eht.) 2 op (1 ov) 
FILS830  Ylimääräiset filosofian opinnot I (vap.eht.) 2-10 op (1-5 ov) 
FILS840  Ylimääräiset filosofian opinnot II (vap.eht.) 2-10 op (1-5 ov) 
 
Opettajan pedagogiset opinnot 
Opettajan pedagogisiin opintoihin suositellaan hakeuduttavan (hakuaika kevätlukukautena) heti 
maisteriopintojen alkuvaiheessa. Opettajan pedagogiset opinnot (60 op/35 ov) ovat 
opettajankoulutuslaitoksen (OKL) järjestämiä kasvatustieteellisiä opintoja, jotka painottuvat didaktisesti ja 
sisältävät harjoittelua omassa pääaineessa. Opettajan pedagogiset opinnot liitetään maisterin tutkintoon 
sivuaineena. Edellytykset opettajan pedagogisiin opintoihin ovat: pääaineen/opetettavan aineen 
perusopinnot suoritettuina hakuajan päättyessä ja tämän lisäksi opettajan pedagogiset perusopinnot (25 
op/15 ov) tai vähintään 10 ov:a (tai vastaava määrä opintopisteinä) kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatuksen 
tai erityispedagogiikan perusopintoja. 
 
Syventävät kieli- ja viestintäopinnot 
Kansainvälinen vaihto 
Muut pääainetta tukevat sivuaineopinnot 
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FILOSOFIA SIVUAINEENA 
 
Opiskeltaessa filosofiaa sivuaineena approbatur, cum laude approbatur ja laudatur koostuvat 
(pääaineopiskelijoiden proseminaaria lukuun ottamatta) samoista opinnoista kuin opiskeltaessa filosofiaa 
pääaineena. Maturiteetti tehdään vain pääaineeseen. Halutessaan sivuaineopiskelija voi suorittaa 
ylimääräisenä vapaaehtoisen proseminaarin sivuaineopiskelijoille FILA650 (4 op, 2 ov). 
 
APPROBATUR (PERUSOPINNOT) 25 op 
 
FILP100  Johdatus filosofiaan   3 op (1 ov) 
FILP110  Filosofian historia I   3 op (2 ov) 
FILP210  Logiikka I   3 op (2 ov) 
FILP220  Tieteenfilosofia I   3 op (2 ov) 
FILP310  Etiikka I   3 op (2 ov) 
FILP320  Yhteiskuntafilosofia ja poliittinen filosofia I 3 op (2 ov) 
FILP330  Filosofinen ihmistutkimus I  3 op (2 ov) 
FILP340  Ontologia ja tietoteoria I  4 op (2 ov) 
 
CUM LAUDE APPROBATUR (AINEOPINNOT) 35-39 op (20-22 ov) 
 
FILA110  Filosofian historia II   4 op (2 ov) 
FILA120  Klassinen teos ja kommentaari  3 op (2 ov) 
FILA130  Nykyfilosofia   4 op (2 ov) 
FILA210  Logiikka II tai   4 op (2 ov) 
FILA220  Tieteenfilosofia II 
FILA310  Etiikka II   4 op (2 ov) 
FILA320  Yhteiskuntafilosofia ja poliittinen filosofia II 3 op (2 ov) 
FILA330  Filosofinen ihmistutkimus II  3 op (2 ov) 
FILA340  Ontologia ja tietoteoria II  4 op (2 ov) 
FILA400  Erityisala II   6 op (4 ov) 
 
FILA650  Proseminaari sivuaineopiskelijoille (vap.eht.) 4 op (2 ov) 
 
LAUDATUR  (SYVENTÄVÄT OPINNOT) 85-112 op (40-56 ov) 
 
FILS110  Filosofian historia III   4 op (2 ov) 
FILS120  Nykyklassikko ja suuntaus  9 op (3 ov) 
FILS400  Erityisala syventäen   6 op (3 ov) 
FILS510  Tutkielmaan liittyvä kirjallisuus  10 op (5 ov) 
FILS520  Johdatus tutkimusaiheen valintaan  2 op (1 ov) 
FILS610  Laudaturseminaari I   7 op (3 ov) 
FILS620  Laudaturseminaari II   7 op (3 ov) 
FILS700  Pro gradu -tutkielma   40 op (20 ov) 
FILS710  Maturiteetti   0 op (0 ov) 
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FILOSOFIAN OPINTOJAKSOT 
 
APPROBATUR (PERUSOPINNOT) 
 
Filosofian approbatur johdattelee filosofian perinteisiin, keskeisiin kysymyksiin ja osa-alueisiin. 
Approbatur koostuu johdatuksesta filosofiaan, filosofian historiaan, teoreettiseen filosofiaan sekä 
käytännölliseen filosofiaan. Osallistumista luennoille ja seminaareihin suositellaan. Johdatus filosofiaan -
luento on pakollinen pääaineopiskelijoille. Erityisesti logiikan omaksuminen pelkästään kirjallisuuden 
nojalla voi olla vaikeaa. 
 
FILP100 Johdatus filosofiaan   3 op (1 ov) 
TAVOITE Perehtyminen filosofian keskeisiin ongelmiin, peruskäsitteisiin, yleisimpiin 
tarkastelutapoihin ja keskeisiin ajatussuuntiin. 
OPETUSMUOTO Luento (suositellaan kaikille, pääaineopiskelijoille pakollinen). 
SUORITUSTAPA Luennon kertaus tai kirjatentti. 
NUTTAL, An introduction to philosophy 
 
FILP110 Filosofian historia I   3 op (2 ov) 
TAVOITE Johdatus filosofian keskeisten ongelmien ja peruskäsitteiden historiaan. 
OPETUSMUOTO Luento sekä KORKMAN & YRJÖNSUURI, Filosofian historian kehityslinjoja 
sovittavin osin. 
SUORITUSTAPA Luennon kertaus ja/tai kirjatentti, jossa suoritetaan toinen seuraavista 
vaihtoehdoista: 
A. SALOMAA, Filosofian historia I-II tai 
B. NORDIN, Filosofian historia 
 
FILP210 Logiikka I     3 op (2 ov) 
TAVOITE Lause- ja predikaattilogiikan perusteiden omaksuminen metateoreettisine tarkasteluineen. 
OPETUSMUOTO Luentokurssi ja siihen liittyvät demonstraatiot. 
SUORITUSTAPA Luentokurssi demonstraatioineen tai kirjatentti, jossa suoritetaan toinen seuraavista 
vaihtoehdoista. 
A. PIETARINEN, J., Looginen päättely, vuoden 1992 laitos tai 
B. MIETTINEN, S. K., Logiikan peruskurssi (2. painos, luvut 1-3) 
 
FILP220 Tieteenfilosofia I    3 op (2 ov) 
TAVOITE Perehtyminen tieteenfilosofian peruskäsitteisiin ja -ongelmiin. 
OPETUSMUOTO Mahdollinen luento. 
SUORITUSTAPA Luentojen kertaus ja/tai kirjatentti 
NIINILUOTO, Johdatus tieteenfilosofiaan, osan I (Johdanto: tiede ja tieteenfilosofia) sektiot 3.1. ja 
3.3.-3.7. sekä osan II (Käsitteen- ja teorian muodostus) sektiot 1.1.-1.4. ja 
RAATIKAINEN, Ihmistieteet ja filosofia 
 
FILP310 Etiikka I     3 op (2 ov) 
TAVOITE Perehtyminen etiikan perusongelmiin sekä keskeisiin teorioihin. 
SUORITUSTAPA Luennon kertaus tai kirjatentti. 
Suoritetaan teokset: 
BLACKBURN, A short introduction to ethics ja 
PIETARINEN & POUTANEN, Etiikan teorioita 
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FILP320 Yhteiskuntafilosofia ja poliittinen filosofia I  3 op (2 ov) 
TAVOITE Perehtyminen yhteiskuntafilosofian ja poliittisen filosofian peruskysymyksiin sekä 
keskeisiin teorioihin. 
SUORITUSTAPA Luennon kertaus tai kirjatentti. 
Suoritetaan teokset: 
A. FEINBERG, Social Philosophy ja 
B. KANERVA (toim.), Platonista Bakuniniin, politiikan teorian klassikoita  tai 
SAASTAMOINEN: Eurooppalainen liberalismi  
 
FILP330 Filosofinen ihmistutkimus I   3 op (2 ov) 
TAVOITE Perehtyminen filosofisen ihmistutkimuksen perusongelmiin  
SUORITUSTAPA Luennon kertaus, kirjatentti tai essee. 
Suoritetaan kohdat A ja B. 
A. LAINE & KUHMONEN, Filosofinen antropologia ja 
B. ARISTOTELES, Nikomakhoksen etiikka (kirjat 1-7 ja 10) 
 
FILP340 Ontologia ja tietoteoria I    4 op (2 ov) 
TAVOITE Perehtyminen ontologian ja tietoteorian perusongelmiin, käsitteisiin ja keskeisiin 
suuntauksiin. 
OPETUSMUOTO Mahdollisesti luentoja. 
SUORITUSTAPA Luentojen kertaus ja/tai kirjatentti.  
Suoritetaan samanaikaisesti kohdat A. ja B.  
A. Ontologia 
LOUX, Metaphysics: A Contemporary Introduction (luvut 1-3) 
B. Tietoteoria  
MORTON, A Guide Through the Theory of Knowledge tai 
LAMMENRANTA, Tietoteoria 
 
 
CUM LAUDE APPROBATUR (AINEOPINNOT) 
 
Cum laude approbatur -opinnoissa perehdytään perusteellisemmin filosofian perinteisiin, nykyisiin 
suuntauksiin ja niiden tapoihin käsitellä filosofian keskeisiä kysymyksiä. Filosofian cum laude approbatur 
-opinnot koostuvat filosofian historian ja nykyfilosofian opinnoista, teoreettisen filosofian ja 
käytännöllisen filosofian opinnoista, sekä perehtymisestä erityisalaan. Pääaineopiskelijoille proseminaari 
on pakollinen. Sivuaineopiskelijoille on vapaaehtoinen proseminaari. Jos sivuaineopiskelija jatkaa 
laudaturiin, tämä seminaari on suoritettava ennen laudatur-seminaaria. Filosofian opettajiksi aikoville 
suositellaan osallistumista Elämänkatsomustiedon opintojaksoon EKTA500 Elämänkatsomustiedon 
opettamisen seminaari. 
 
FILA110 Filosofian historia II    4 op (2 ov) 
TAVOITE Syvempi perehtyminen filosofian historiaan ja filosofian historiallisen kehityksen 
ymmärtäminen. 
OPETUSMUOTO Luentoja, mahdollisia harjoituksia. Luennoille osallistumista suositellaan.  
SUORITUSTAPA Luentojen kertaus ja/tai kirjatentti. 
Valitaan yksi kirja kahdesta kohdasta: 
A. Antiikin filosofia 
THESSLEFF & SIHVOLA, Antiikin filosofia ja aatemaailma tai 
IRWIN, Classical Thought 
B. Keskiajan filosofia 
COPLESTON, The History of Medieval Philosophy tai 
FLASCH, K., Einführung in die Philosophie des Mittelalters tai 
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MARTIN, Introduction to Medieval Philosophy 
C. Moderni filosofia 
SCHACHT, Classical Modern Philosophers tai 
SCRUTON, A Short History of Modern Philosophy: From Descartes to Wittgenstein  
 
FILA120 Klassinen teos ja kommentaari    3 op (2 ov) 
TAVOITE Perehtyminen johonkin filosofian klassiseen teokseen ja klassikosta kirjoitettuun 
tulkintaan. 
OPETUSMUOTO Klassikkoseminaari, mahdollinen lukupiiri. 
SUORITUSTAPA Kirjatentti tai essee. Lukupiirin perustamisesta sovittava tentaattorin kanssa. 
Yksi seuraavista kohdista (A-K): 
A.  PLATON, Valtio ja PIETARINEN, Platonin filosofia 
B.  ARISTOTELES, Politiikka ja SIHVOLA, Hyvän elämän politiikka 
C.  AUGUSTINUS, Tunnustukset ja STUMP& KRETZMANN The Cambridge Companion to 
Augustin (sovittavat osat) 
D.  HOBBES, Leviathan  ja  SORELL (toim.), The Cambridge Companion to Hobbes, artikkelit 2, 3, 
7, 8 ja 9 tai TUCK, Hobbes 
E.  LOCKE, Tutkielma hallitusvallasta ja DUNN, Locke 
F.  SPINOZA, Etiikka  ja  PIETARINEN, Ilon filosofia 
G.  LEIBNIZ, Monadologia ja RESCHER, Leibniz: An Introduction to his Philosophy 
H.  KANT, Prolegomena  ja  WOOD, Kant 
I.  HEGEL, Oikeusfilosofia  ja  HARDIMON, Hegel’s Social Philosophy. The Project of 
Reconciliation tai KNOWLES, Hegel and the Philosophy of Right 
J.  KIERKEGAARD, Päättävä epätieteellinen jälkikirjoitus  ja  LEHTINEN, Sören Kierkegaard tai 
GARDINER, Kierkegaard 
K.  MARX, Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset 1844, teoksessa Marx & Engels, Valitut teokset 6 
osaa, osa 1 ja WOOD, Karl Marx 
 
FILA130 Nykyfilosofia    4 op (2 ov) 
TAVOITE Perehtyminen nykyajan filosofian keskeisiin kysymyksiin ja suuntauksiin. 
OPETUSMUOTO Mahdollinen luento. 
SUORITUSTAPA Luennon kertaus ja/tai kirjatentti. Suoritetaan kohdat A. ja B. 
A.  NIINILUOTO & SAARINEN, Nykyajan filosofia tai  
von WRIGHT, Logiikka,filosofia ja kieli  
B. DESCOMBES, Modern French Philosophy tai 
BUBNER, Modern German Philosophy 
 
 
Kohdista FILA210 tai FILA220 suoritetaan jompikumpi 
 
FILA210 Logiikka II    4 op (2 ov) 
TAVOITE Tietojen laajentaminen logiikasta ja perehtyminen sen eräisiin ongelmiin. 
OPETUSMUOTO Mahdollinen luento. 
SUORITUSTAPA Luentojen kertaus ja/tai kirjatentti. Kirjallisuudesta on aina erikseen sovittava 
tentaattorin kanssa, kysymykseen voi tulla esimerkiksi SLUPECKI AND BORKOWSKI, Elements of 
Mathematical Logic and Set Theory, sovittavat kohdat. 
 
FILA220 Tieteenfilosofia II   4 op (2 ov) 
TAVOITE Laajempi perehtyminen tieteenfilosofiaan ja tieteenfilosofian alalla käytyyn keskusteluun 
OPETUSMUOTO Luentoja 
SUORITUSTAPA Luentojen kertaus ja/tai kirjatentti. Mikäli opintojakso suoritetaan kokonaan 
kirjatenttinä, tenttiin luetaan 
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A. Yksi seuraavista: 
BIRD, Philosophy of Science tai   
GILLIES, Philosophy of Science 
JA  
B. Yksi seuraavista: 
RIGGS, Whys and Ways of Science tai   
LITTLE, Varietes of Social Explanation 
 
FILA310 Etiikka II    4 op (2 ov) 
TAVOITE Etiikan teorioiden ja suuntausten tuntemuksen syventäminen. 
SUORITUSTAPA Luentojen kertaus, työseminaari ja/tai kirjatentti 
Suoritetaan kohdat A ja B. 
A. McNAUGHTON, Moral Vision, An Introduction to Ethics tai 
MILLER, Introduction to Meta ethics ja 
B. KANT, Groundwork of metaphysics of morals (suom. Tapojen metafysiikan perustus) 
 
FILA320 Yhteiskuntafilosofia ja politiikan filosofia II  3 op (2 ov) 
TAVOITE Tietojen syventäminen yhteiskuntafilosofian ja politiikan filosofian suuntauksista ja 
teorioista. 
SUORITUSTAPA Luentojen kertaus, työseminaari ja/tai kirjatentti 
Suoritetaan kohdat A ja B. 
A. KYMLICKA, Contemporary Political Philosophy. An Introduction tai 
PLANT, Modern Political Thought  
B. RAWLS, Oikeudenmukaisuusteoria, osat 1 ja 2 tai 
ADORNO, HORKHEIMER & MARCUSE, Järjen kritiikki tai 
HABERMAS, Järki ja kommunikaatio 
 
FILA330 Filosofinen ihmistutkimus II   3 op (2 ov) 
TAVOITE Perehtyminen filosofisen ihmistutkimuksen ongelmiin, suuntauksiin ja teorioihin. 
SUORITUSTAPA Luentojen kertaus, työseminaari ja/tai kirjatentti 
Suoritetaan kohdat A ja B. 
A. OLAFSON, What is a Human Being, a Heideggerian View tai 
WILKES, Real People 
B. LOPSTON: Theories of Human Nature tai 
AGAMBEN: The Open: Man and Animal 
 
FILA340 Ontologia ja tietoteoria II   4 op (2 ov) 
TAVOITE Tietojen syventäminen filosofisista olemista ja tietämistä koskevista ongelmista sekä niitä 
koskevista teorioista. 
SUORITUSTAPA Luentojen kertaus, työseminaari ja/tai kirjatentti. 
Suoritetaan kohdat A ja B: 
A. Yksi seuraavista (2 op, 1 ov)  
JUTI, Metafysiikka (luvut I, III, IV, V ja VI) tai 
LOWE, Survey of Metaphysics (luvut 1-10 ja 19-20) tai 
LOUX, Metaphysics (luvut 4-7) 
B.  Yksi seuraavista (2 op, 1 ov) 
DANCY: Contemporary Epistemology tai  
AUDI, Epistemology 
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FILA400 Erityisala II    6 op (4 ov) 
TAVOITE Perehtyminen filosofian erityisalan keskeisiin ongelmiin, käsitteisiin ja lähestymistapoihin. 
OPETUSMUOTO Mahdollisesti luentoja. 
SUORITUSTAPA Luennon kertaus ja/tai kirjatentti. 
Valitaan yksi erityisala (alla olevat kohdat A-Q). Kirjoista on sovittava tentaattorin kanssa. 
 
A. Tieteenteoria 
CURD, M. and J.A. COVER (eds.) (1998), Philosophy of Science. The  
Central Issues, W.W. Norton & Company, New York. 
KUHN, The Structure of Scientific Revolutions 
LAUDAN, Progress and Its Problems 
NIINILUOTO, I. (1999), Critical Scientific Realism, Oxford University  
Press, New York. 
POPPER, Objective Knowledge 
 
B. Tieteen tutkimus 
COHEN, Revolution in Science 
JASANOFF, MARKLE, PETERSEN & PINCH, Handbook of Science and Technology  
Studies 
GHOLSON, SHADISH, NEIMEYER & HOUTS, Psychology of Science.  
Contributions to Metascience 
BARNES, BLOOR & HENRY, Scientific Knowledge. A Sociological Analysis 
YLIKOSKI & KIIKERI, Tiede tutkimuskohteena 
 
C. Kielifilosofia ja kielitieteen filosofia 
CHOMSKY, Language and Mind 
de SAUSSURE, Course in General Linguistics 
RAATIKAINEN ( toim.), Ajattelu, kieli, merkitys. Analyyttisen filosofian avainkirjoituksia 
RICOEUR, The Rule of Metaphor 
SEARLE, Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language 
  
D. Hermeneutiikka ja tulkinnan teoria 
KUSCH, Ymmärtämisen haaste 
GADAMER, Hermeneutiikka 
RICOEUR, Tulkinnan teoria 
MUELLER-VOLLER (ed.), The Hermeneutics Reader  
TONTTI, Tulkinnasta toiseen 
 
E. Estetiikka ja taiteen filosofia 
KANT, Kritik der Urteilskraft (engl. Critique of Judgement) 
GOODMAN, Languages of Art 
DANTO, Transfiguration of the Commonplace 
HANFLING (ed.),Philosophical aesthetics 
CAZEUX (ed.), Continental aesthetics reader 
 
F. Filosofinen ihmistutkimus 
KANT, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (on engl.) 
THEUNISSEN, Der Andere (engl. The Other) 
RICOEUR, Oneself as Another 
TAYLOR, Sources of the self 
CROSSLEY, Intersubjectivity 
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G. Yhteiskuntafilosofia ja politiikan filosofia 
RAWLS, Political Liberalism 
MULHALL & SWIFT, Liberals and Communitarians 
BENHABIB, Critique, Norm and Utopia 
MOISIO (toim.), Kritiikin lupaus 
THE CAMBRIDGE COMPANION to critical theory 
 
H. Oikeusfilosofia 
KELSEN, Puhdas oikeusoppi 
HABERMAS, Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen 
Rechtsstaats (on engl.) 
DWORKIN, Taking Rights Seriously 
LAGERSPETZ, The Opposite Mirrors 
HÄYRY, Filosofien oikeus 
 
I. Etiikka ja arvoteoria 
McDOWELL, Mind, Value, Reality 
STRATTON-LAKE (toim.), Ethical Intuitionism 
von WRIGHT, Hyvän muunnelmat  
SEN & WILLIAMS (toim.), Utilitarianism and beyond 
NUSSBAUM, The Fragility of Goodness 
  
J. Soveltava etiikka  
BEAUCHAMP & CHILDRESS (toim.), Principles of Biomedical Ethics 
WINKLER & COOMBS, Applied Ethics (sovittavin osin) 
KOEHN, The ground of professional ethics 
HÄYRY, Elämän ehdot: bioetiikan, vapauden ja vastuun filosofia 
PIEPER & THURNHERR (toim.), Angewandte Ethik 
 
K. Feministinen filosofia  
COLE, Philosophy and Feminist Criticism: An Introduction 
GRIMSHAW, Feminist Philosophers. Women’s Perspectives on Philosophical Traditions 
KOURANY & STERBA (toim.), Feminist Philosophies: Problems, Theories and Applications 
LARRABEE (toim.), An Ethic of Care 
HEINÄMAA, Ele, tyyli ja sukupuoli 
 
L. Luonnon ja ympäristön filosofia 
AALTOLA, Eläinten moraalinen arvo 
HEIDEGGER, The Question Concerning Technology and Other Essays (saks.) ja UURTIMO & JAAKSI 
(toim.), Ympäristöfilosofian polkuja 
ATTFIELD, The Ethics of Environmental Concern 
HAAPALA, OKSANEN (toim.), Arvot ja luonnon arvottaminen 
NURMI (toim.), Hurja luonto. Aabrahamista Einsteiniin 
 
M. Kasvatusfilosofia 
SILJANDER, Hermeneuttisen pedagogiikan pääsuuntaukset 
HUTTUNEN, Kommunikatiivinen opettaminen 
PUOLIMATKA, Opetusta vai indoktrinaatiota? 
NODDINGS, Philosophy of Education 
FREIRE, Sorrettujen pedagogiikka 
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N. Filosofian didaktiikka  
BURBULES, Dialogue in Teaching 
LIPMAN & SHARP, Growing up with Philosophy 
TOISKALLIO, Tieto, sivistys ja käytännöllinen viisaus 
KASACHOFF, Teaching philosophy 
 
O. Psykologian filosofia 
MACDONALD, C. & MACDONALD (eds.), Philosophy of Psychology 
ELLENBERGER, H. F., The Discovery of the Unconscious 
O'DONOHUE & KITCHENER, The Philosophy of Psychology 
BOTTERILL & CARRUTHERS, The Philosophy of Psychology  
RICOEUR, Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation 
  
P. Mielen filosofia ja kognitiotieteen filosofia 
RYLE, The Concept of Mind 
NUSSBAUM & RORTY, Essays on Aristotle’s De Anima 
CHALMERS, The Conscious Mind 
DENNETT, Consciousness Explained 
SEARLE, The Rediscovery of the Mind 
 
Q. Yhteiskuntatieteiden filosofia ja sosiaalinen ontologia  
APEL, Understanding and Explanation 
BLOOR, Wittgenstein, Rules and Institutions 
PETTIT, Common Mind 
SEARLE, Construction of Social Reality 
TURNER & ROTH (eds.), Blackwells Guide to the Philosophy of Social Sciences 
 
FILA700 Proseminaari pääaineopiskelijoille ja kandidaatintutkielma 10 op (5 ov) 
TAVOITE Käsittelytavaltaan ja ilmaisultaan selkeän kandidaatintutkielman laatiminen filosofisesti 
oleellisesta aiheesta, harjaantuminen kriittiseen keskusteluun ja tieteelliseen kirjoittamiseen. 
SUORITUSTAPA Kahden lukukauden aktiivinen osanotto seminaarin työskentelyyn ja tutkielman 
laatiminen. Ennen seminaariin tuloa edellytetään suoritetuksi ARGUMENTAATIO JA RETORIIKKA –
kurssi (FILY023). 
 
FILA710 Maturiteetti    0 op (0 ov) 
Kandidaatin tutkintoon vaadittava maturiteetti kirjoitetaan kandidaatintutkielman pohjalta 
tiedekuntatentissä seminaarin vetäjän ohjeiden mukaisesti. 
 
FILA650 Proseminaari sivuaineopiskelijoille, vapaaehtoinen  4 op (2 ov) 
TAVOITE Käsittelytavaltaan ja ilmaisultaan selkeän esitelmän laatiminen filosofisesti oleellisesta aiheesta 
sekä harjaantuminen kriittiseen keskusteluun osanottajien laatimasta esitelmästä.  
SUORITUSTAPA Yhden lukukauden aktiivinen osanotto seminaarin työskentelyyn ja esitelmän 
laatiminen. Seminaari on pakollinen sivuaineopiskelijalle, joka aikoo osallistua filosofian laudatur-
seminaariin.  
Filosofian opettajiksi suuntautuville suositellaan osallistumista elämänkatsomustiedon opintojaksoon 
EKTA500 Elämänkatsomustiedon opettamisen seminaari. 
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LAUDATUR (SYVENTÄVÄT OPINNOT) 
 
Laudatur-opinnot koostuvat syventävästä perehtymisestä filosofian historiaan, nykysuuntauksiin sekä 
valinnaiseen erityisalaan. Tavoite on, että opiskelija kahden vuoden laudatur-opintojen tuloksena on 
kirjoittanut maisterin tutkintoon tarvittavan pro gradu-tutkielman. Suuri osa laudatur-opintoja liittyy tämän 
tavoitteen toteutumiseen. 
 
FILS110 Filosofian historia III   4 op (2 ov) 
TAVOITE Syvempi perehtyminen yhteen filosofian historian osa-alueeseen. 
 SUORITUSTAPA Suoritetaan yksi seuraavista teoksista tai korvaava luentosarja/seminaari. 
RORTY & SCHNEEWIND & SKINNER (toim.), Philosophy in History; Essays on the Historiography of 
Philosophy.  
KNUUTTILA Emotions in Ancient and Medieval Philosophy 
POPKIN History of scepticism from Erasmus to Spinoza 
AMERIKS (ed.) CAMBRIDGE COMPANION TO GERMAN IDEALISM 
PASSMORE Hundred years of philosophy 
LOVEJOY The Great Chain of Being  
DERRIDA, Margins of philosophy 
 
FILS120 Nykyklassikko ja -suuntaus    9 op (3 ov) 
TAVOITE Perehtyminen johonkin merkittävään nykyfilosofian suuntaukseen, nykyklassikkoon ja 
kommentaariin. 
SUORITUSTAPA Luentokertaus ja/tai kirjatentti ja/tai essee. 
Valitaan kirjat, joita ei suoritettu aiemmin. Suoritetaan kohdat A ja B. 
 
A. Nykysuuntauksen esittely 3 op 
RAATIKAINEN (toim.), Ajattelu, kieli, merkitys  
 ZAHAVI Husserl’s Phenomenology 
GRONDIN Philosophical hermeneutics 
CRITCLEY The ethics of deconstruction 
 
B. Nykyklassikko ja kommentaari 6 op 
Suoritetaan yksi seuraavista kohdista (1-13): 
 
1. DELEUZE & GUATTARI, Capitalisme et Schizophrénie I, l=Anti-OEdipe (on eng.) 
 GOODCHILD, Deleuze and Guattari: An Introduction to the Politics of Desire 
2.  FOUCAULT, Les Mots et les choses (on eng. The Order of Things) 
 DREYFUS, Michel Foucault, beyond structuralism and hermeneutics 
3.  GADAMER, Wahrheit und Methode (on eng.) 
 WARNKE, Gadamer: Hermeneutics, Tradition and Reason 
4.  HEIDEGGER, Oleminen ja aika 
 KAKKORI, Katseen tarkentaminen 
5.  HABERMAS, Der Philosophische Diskurs der Moderne (on eng.) 
 DEWS, Habermas: a Critical Reader 
6.  HUSSERL, Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die Tranzendentale 
 Phänomenologie (on eng.) 
 ZAHAVI: Husserl's Phenomenology 
7.  KUHN, Structure of Scientific Revolutions (jos ei ole suoritettu aikaisemmin) 
 LAKATOS & MUSGARAVE, Criticism and the Growth of Knowledge, (artikkelit 
 WATTKINS, POPPER, FEYRABEND,LAKATOS ja KUHNIN "Reflections  on My 
 Critics") 
8.  PEIRCE, Johdatus tieteen logiikkaan ja muita kirjoituksia 
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 HOOKWAY, Peirce 
9.  POPPER, The Logic of Scientific discovery, (luvut 1-5) 
 O´HEAR, Karl Popper 
10.  RORTY, Philosophy and the Mirror of Nature 
 MALACHOWSKI, Reading Rorty: Critical Responses to Philosophy and the Mirror of Nature 

and Beyond 
11.  WITTGENSTEIN, Filosofisia tutkimuksia 
 STERN, Wittgenstein’s Philosophical investigations 
12.  QUINE, Word and object 
 BARRET & GIBSON, Perspectives on Quine 
13.  MCDOWELL, Mind and World 
 THORNTON, McDowell 
 
FILS400 Erityisala syventäen   6 op (3 ov) 
TAVOITE Syventäviä opintoja jollakin teoreettisen tai käytännöllisen filosofian erityisalalla. 
SUORITUSTAPA Valitaan yksi erityisala kohdista (FILA400) A-Q ja sovitaan teoksista professorin 
kanssa. Suoritetaan teokset tai osallistutaan korvaaviin luontosarjoihin/seminaareihin. 
 
FILS510 Tutkielmaan liittyvä kirjallisuus    10 op (5 ov) 
TAVOITE Syventää tietoja tutkielman aihetta koskevista erityiskysymyksistä tai keskusteluperinteistä 
SUORITUSTAPA Luentojen kertaus ja/tai kirjatentti ja/tai essee. Sovitaan professorin kanssa  
 
FILS520Johdatus tutkimusaiheen valintaan   2 op (1 ov) 
TAVOITE Laudatur-seminaaritöiden ja pro gradun aiheen valinta ja tutkimuskysymysten alustava 
muotoilu. Filosofisen kirjoittamisen periaatteiden kertaus. 
SUORITUSTAPA Seminaari, jossa jokainen esittää alustavan tutkimussuunnitelman. Suunnitelman 
tulee olla hyväksyttynä ennen laudatur-seminaaria. Seminaarin yhteydessä suositellaan luettavaksi 
MARTINICH, Philosophical Writing. 
 
FILS610 Laudaturseminaari I    7 op (3 ov) 
FILS620 Laudaturseminaari II    7 op (3 ov)  
TAVOITE Kahden käsittelytavaltaan ja ilmaisultaan selkeän esitelmän laatiminen  
pro gradu-tutkielman aiheesta sekä harjaantuminen kriittiseen keskusteluun osanottajien laatimista 
esitelmistä.  
SUORITUSTAPA Kahden lukukauden aktiivinen osanotto seminaarin työskentelyyn. 
 
FILS700 Pro gradu -tutkielma (laudaturkirjoitus)   40 op (20 ov) 
TAVOITE Tutkielman tulee osoittaa kykyä käsitellä selkeästi ja johdonmukaisesti jotakin filosofista 
ongelmaa, ajattelijaa tai ajatussuuntaa sekä aihepiiriä koskevan kirjallisuuden hallintaa. Tarkemmat ohjeet 
filosofian yksikön nettisivuilla. 
SUORITUSTAPA Aiheesta sovitaan professorin kanssa, joka osoittaa tutkielman tekijälle 
ohjaajan/ohjaajat. 
 
FILS710 Maturiteetti    0 op (0 ov) 
Kirjoituskoe, jossa osoitetaan tieteellinen ilmaisutaito ja pro gradu-tutkielman aihealueen hallinta. 
Maturiteetin kielen oikeellisuutta ei enää tarkisteta tässä vaiheessa, mikäli opiskelija on suorittanut 
suomalaisen kandidaatin tutkinnon. Maturiteetti (kypsyysnäyte) voidaan suorittaa tiedekunnan yleisenä 
tenttipäivänä, kun tutkielman käsikirjoitus on jätetty esitarkastukseen. Maturiteetti ei vaikuta 
laudaturtutkielman arvosanaan. 
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Muut pääainetta tukevat opinnot 
 
FILS800 Harjoittelu (vapaaehtoinen)   8 op (4 ov) 
TAVOITE Perehdyttää harjoitteluun hakenut ja valittu opiskelija alustavasti filosofiaan liittyvän 
ammattikäytännön joihinkin tehtäviin. 
SUORITUSTAPA Kolmen kuukauden harjoittelu filosofian yksikön hyväksymissä tehtävissä. 
Harjoittelusta sovitaan ennen sen aloittamista laitoksen harjoittelua ohjaavan henkilön kanssa. 
Harjoittelusta laaditaan kirjallinen selonteko. 
 
 
FILS810 Vapaaehtoinen pro gradu -seminaari   2 op (1 ov) 
TAVOITE Pro gradu-tutkielman loppuun saattaminen.  
SUORITUSTAPA Seminaarissa työstetään tekeillä olevia tutkielmia. Täydentää tarvittaessa yksilöllistä 
ohjausta.. 
 
 
FILS820 Filosofian tutkijaseminaari (vapaaehtoinen)   2 op (1 ov) 
TAVOITE Perehtyminen laitoksen omien ja vierailevien tutkijoiden tekeillä olevaan filosofiseen 
tutkimukseen. 
SUORITUSTAPA Esitelmien seuraaminen, mahdollinen osallistuminen keskusteluihin ja suorittaminen 
luentopäiväkirjalla (tarkemmat tiedot laitokselta). Tutkijaseminaareihin osallistumalla voi suorittaa myös 
filosofian ylimääräisiä opintoja (ks. alla). 
 
FILS830 Ylimääräiset filosofian opinnot I (vapaaehtoinen)   2-10 op (1-5 ov) 
FILS840 Ylimääräiset filosofian opinnot II (vapaaehtoinen)   2-10 op (1-5 ov) 
TAVOITE Laajentaa filosofian jonkin alueen tuntemusta ja syventää näkemystä pro gradu -tutkielman 
aihepiiristä. Myös laudaturin opintoihin muihin kohtien suorituksen, jotka ylittävät opintopistemäärät, 
sopivat tähän. 
SUORITUSTAPA Osallistuminen syventäviin kursseihin/seminaareihin sekä vierailuluentoihin, esseet ja 
kirjatentit. 
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SOSIAALITYÖ 
 
Sosiaalityö käytäntönä, oppiaineena ja tieteenalana 
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena sosiaalityö 
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena sosiaalityö 
Sivuaineena sosiaalityö 
Opintojen ohjeellinen ajoitussuunnitelma 
Sosiaalityön opintojaksot 
 
 

SOSIAALITYÖ KÄYTÄNTÖNÄ, OPPIAINEENA JA TIETEENALANA 
 
Sosiaalityö tutkimuksena, opetuksena ja käytännön työnä edistää sosiaalisista ongelmista kärsimään 
joutuvien ihmisten ja ryhmien toimintakykyisyyttä. Sosiaalityö on käytäntöön suuntautunut opetus- ja 
tutkimusalue, joka tuottaa myös ammatillisia valmiuksia.  Ammattina sosiaalityö toimii ja vaikuttaa 
useimmiten osana sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujärjestelmää. Tutkimusalana sosiaalityö kohdistuu 
mm. sosiaalisiin ongelmiin, sosiaalipalvelujen talouteen ja hallintoon sekä ammatillisen auttamisen 
kysymyksiin. Sosiaalisten ongelmien lisääntyminen sekä palvelujärjestelmän monimutkaistuminen ovat 
luoneet uusia haasteita sosiaalityön tutkimukselle ja opetukselle. Kansainvälistyvä Suomi tekee 
sosiaalialan työstä entistä haastavampaa. 
 
Yleistietoa 
 
Sosiaalityön oppiaine kuuluu hallinnollisesti yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokseen. Oppiaineen 
henkilökuntaan kuuluu professori, SOSNET-professori, kolme lehtoria, assistentti ja tutkijoita. 
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen käyntiosoite: Mattilanniemi, rakennus MaB, 3 krs. 
Postiosoite: PL 35 (MaB), 40014 Jyväskylän yliopisto, p. 014 - 260 1211 
Lisätietoja oppiaineen www –sivuilta. 
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YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO PÄÄAINEENA 
SOSIAALITYÖ 
 
Sosiaalityötä pääaineena opiskeleva suorittaa ennen maisterin tutkintoa alemman korkeakoulututkinnon, 
yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon (180op). 
 
Kandidaatin tutkinto koostuu: 
- yleis- ja kieliopinnoista  
- sosiaalityön pääaineopinnoista: cum laude approbatur -opintokokonaisuus, johon sisältyy kandidaatin 
tutkielma ja maturiteettikoe 
- sivuaineopinnoista (vähintään yksi cum laude approbatur tai kaksi approbaturia)  
 
 
Tutkinnon rakenne ja sisältö 
 
Opinnot on ryhmitelty 
1. yleis- ja kieliopintoihin 
2. sosiaalityön pääaineopintoihin 
3. sivuaineopintoihin 
 
 
1. Yleis- ja kieliopinnot 
Sosiaalityötä pääaineena opiskeleva suorittaa yleis- ja kieliopintoja yhteensä vähintään 30 op. 
 
A. Yleisopinnot 
 
Pakolliset (13 op/8 ov)  
YTKY001 Opintojen suunnittelu, opintoympäristö ja korkeakoululaitos 2 op (1 ov) 
ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä     3 op (2 ov) 
TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi     6 op (4 ov) 
TILP350 SPSS -kurssi         2 op (1 ov) 
 
Valinnaiset (2 op) 
Valinnaisia yleisopintoja voi valita seuraavista 
- toistuvat yleisopinnot  
- yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan peruskurssit 
- naisopintojen perusteet 
- muiden tiedekuntien peruskurssit ja yleisopinnot 
- muut lukukausittain erikseen ilmoitettavat yleisopinnoiksi tarjotut jaksot 
 
B. Kieliopinnot 
 
Pakolliset (12 op/4 ov) 
- äidinkieli, kirjoitusviestintä        3 op (1 ov) 
- ruotsin kielen kurssi          3 op (1 ov) 
- ensimmäinen vieras kieli        6 op (2 ov) 
TAI ensimmäinen vieras kieli 3 op JA toinen vieras kieli 3 op 
 
Valinnaiset (3 op/5 ov) 
Valitaan kielikeskuksen tarjoamista kursseista omia opintoja tukevia kielikursseja. 
Erityisesti pakolliset kieliopinnot suositellaan suoritettavaksi heti opintojen alkupuolella, jolloin ne voivat 
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alusta alkaen tukea esim. vieraskielisten tenttikirjojen lukemista ja kirjallisten töiden ja esitysten 
tekemistä. 
 
2. Pääaineen opinnot 
 
APPROBATUR (PERUSOPINNOT) (25 op / 15 ov)  
Approbatur antaa käsitteellisiä välineitä sosiaalityön toimintaympäristön analysointiin sekä johdattaa 
opiskelijan sosiaalityön peruskäsitteisiin, eettisiin kysymyksiin ja tutkimuskohteisiin, 
hyvinvointipalvelujen järjestelmiin sekä niiden yhteiskunnallisten ehtojen ymmärtämiseen. Approbaturiin 
sisältyy myös ensimmäinen sosiaalityön käytännön opetuksen jakso, joka suositellaan suoritettavaksi 
ensimmäisen lukuvuoden keväällä. 
 
STOP100 Sosiaalityön perusteet, luento      2 op (1 ov) 
STOP110 Sosiaalityön perusteet, kirjallisuus     3 op (2 ov) 
STOP120 Sosiaaliset ongelmat       2 op (1 ov) 
STOP130 Hyvinvointipalvelut I, luento      2 op (1 ov) 
STOP140 Hyvinvointipalvelut I, kirjallisuus     3 op (2 ov) 
STOP160 Käytännöt I        6 op (4 ov) 
STOP200 Sosiaalitieteiden metodologiset perusteet, luento   2 op (1 ov) 
STOP210 Sosiaalitieteiden metodologiset perusteet, kirjallisuus  2 op (1 ov) 
STOP400 Tutkimusalueita I       3 op (2 ov) 
 
 
CUM LAUDE APPROBATUR (AINEOPINNOT) (60 op/ 32 ov)  
Cum laude -opinnot painottuvat sosiaalityön metodeihin, asiantuntijuuteen ja ammatillisiin valmiuksiin. Se 
sisältää kaksi kuukautta kestävän käytännön opetuksen jakson. Toisena painopistealueena cum laude -
opinnoissa on tutkimuksellisten valmiuksien harjoitteleminen. 
 
STOA100 Asiantuntijuus, luennot      2 op (1 ov) 
STOA110 Työmenetelmät, luennot      2 op (1 ov) 
STOA120 Asiantuntijuus ja työmenetelmät, kirjallisuus    4 op (2 ov) 
STOA130 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, luento    2 op (1ov) 
STOA140 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, kirjallisuus   4 op (2 ov) 
STOA150 Vuorovaikutustaidot       4 op (2 ov) 
STOA160 Käytännöt II        8 op (5 ov) 
STOA170 Hyvinvointipalvelut II, luento      2 op (1 ov) 
STOA180 Hyvinvointipalvelut II, kirjallisuus     2 op (1 ov) 
STOA190 Projektiopinnot       8 op (5 ov) 
STOA210 Kvalitatiiviset menetelmät, luento     2 op (1 ov) 
STOA220 Kvantitatiiviset menetelmät, luento     2 op (1 ov) 
STOA230 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset   2 op (1 ov) 
STOA240 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset   2 op (1 ov) 
STOA400 Tutkimusalueita II       4 op (2 ov) 
STOA610 Proseminaari I        2 op (1 ov) 
STOA620 Proseminaari II       2 op (1 ov) 
STOA700 Kandidaatin tutkielma       6 op (3 ov) 
STOA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti    0 op (0 ov) 
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3. Sivuaineet 
 
Sivuaineopinnoiksi suoritetaan joko vähintään yhdessä sivuaineessa perus- ja aineopinnot tai kahdessa 
perusopinnot (50-60 op). Suositus kuitenkin on suorittaa aineopintojen laajuiset sivuaineopinnot yhdessä 
aineessa. Sivuaineet voi valita vapaasti. Sivuaineen voi valita omasta tai muista tiedekunnista (muut 
tiedekunnat asettavat tiettyjä rajoituksia opinto-oikeuksille). Sivuaineeksi voi myös liittää sellaisia erillisiä 
opintokokonaisuuksia kuten sosiaaligerontologian opintokokonaisuuden. Kandidaatin tutkinnon 
(aineopinnot) suorittamisen jälkeen sosiaalityön opiskelijoiden on mahdollista myös hakea 
sosiaaligerontologian koulutusohjelmaan ja suorittaa nk. integroitu laudatur sosiaalityö pääaineena. 
 
 
YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ 
 
Tutkinnon laajuus 
Sosiaalityö pääaineena suoritettavan maisterin tutkinnon laajuus on 120 op. Tutkintoon vaaditaan 
yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) ja sosiaalityön cum laude approbatur -
opintokokonaisuus. 
Maisterin tutkinto 120 op koostuu 

1. sosiaalityön laudatur -opintokokonaisuudesta, johon sisältyy pro gradu -tutkielma sekä maturiteetti 
2. muista pääainetta tukevista opinnoista (jotta 120 op täyttyy) 

 
Tutkinnon tavoitteet  
Sosiaalityö pääaineena suoritetun yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon tavoitteena on antaa 
opiskelijoille sekä käytännöllisiä että tutkimuksellisia valmiuksia, käsitteellisiä välineitä jäsentää ja 
reflektoida sosiaalityön käytäntöjä, sen kohteena olevia sosiaalisia ongelmia sekä sosiaalityön suhdetta 
ympäröivään yhteiskuntaan. Sosiaalityön opetus mahdollistaa toimimisen ammattitaitoisena 
sosiaalityöntekijänä sekä asiantuntijana erilaisissa sosiaalialan hallinto-, suunnittelu-, tutkimus- ja 
opetustehtävissä.  
 
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto sosiaalityö pääaineena antaa asetuksen (272/2005) mukaisen 
pätevyyden sosiaalityöntekijän virkoihin. Se antaa myös jatko-opintokelpoisuuden sosiaalityön tieteellisiin 
jatko-opintoihin sekä ammatilliseen lisensiaatintutkintoon. 
 
 
LAUDATUR (SYVENTÄVÄT OPINNOT) (95 op / 40 ov) 
 
Laudatur -opinnot paneutuvat sisällöllisesti sosiaalityön tutkimuksellisiin erityiskysymyksiin ja tukevat 
itsenäisen tutkimustyön tekemistä, tutkimustehtävän hahmottamista, metodisia valintoja ja tutkimuksen 
toteuttamista. 
 
STOS100 Hyvinvointipalvelut III, luento     3 op (1 ov) 
STOS110 Hyvinvointipalvelut III, kirjallisuus     3 op (1 ov) 
STOS160 Käytännöt III                             10 op (3 ov) 
STOS210 Kvalitatiivinen metodiikka II, luento     2 op (1 ov) 
STOS220 Kvantitatiivinen metodiikka II, luento    2 op (1 ov) 
STOS230 Sosiaalityön tutkimus, luentoseminaari    3 op (1 ov) 
STOS240 Sosiaalityön tutkimuksen metodisia suuntia, kirjallisuus  6 op (2 ov) 
STOS400 Tutkimusalueita III       6 op (2 ov) 
STOS610 Pro gradu -seminaari I       4 op (2 ov) 
STOS620 Pro gradu -seminaari II      4 op (2 ov) 
STOS700 Pro gradu -tutkielma                         40 op (20 ov) 
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STOS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri    0 op (0 ov) 
STOS720 Lopputentti                            10 op (3 ov) 
STOS730 Päättöseminaari       2 op (1 ov) 
 
Muut opinnot          0-35 op 
 
STOS810 Ylimääräiset sosiaalityön teoria- ja metodiopinnot 

Syventävät kieli- ja viestintäopinnot 
  Ulkomailla suoritetut opinnot 

Opettajan pedagogiset opinnot 
Muut pääainetta tukevat opinnot 

 
 

SIVUAINEENA SOSIAALITYÖ  
 
Sosiaalityötä voi opiskella sivuaineena erikseen hakemalla. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa, 
lokakuussa ja huhtikuussa. Sosiaalityöntekijän ammatillisen kelpoisuuden voi saavuttaa 
sivuaineopinnoilla, mutta se edellyttää pääainetta vastaavia yliopistollisia opintoja sosiaalityössä. 
Sivuaineopiskelijoiden ei tarvitse suorittaa aine- ja syventävien opintojen metodiopintoja (jaksoja 
yhteiskuntatutkimuksen metodiikka I ja II), jos ne on aiemmin suoritettu yhteiskuntapolitiikkaan tai 
sosiologiaan. Opetuksessa ryhmäkokoja voidaan joutua rajoittamaan, jolloin etusijalla ovat 
pääaineopiskelijat. 
 
 

OPINTOJEN OHJEELLINEN AJOITUSSUUNNITELMA 
 
Kandidaatin tutkinto: 
 
1. vuosi 
Perusopinnot 
 
2. vuosi 
Aineopinnot:   
 Asiantuntijuus ja työmenetelmät 
 Oikeudelliset perusteet 
 Vuorovaikutustaidot 
 Käytännöt II 
 Hyvinvointipalvelut II 
 
3. vuosi 
Aineopinnot: 
 Projektiopinnot 
 Tutkimusalueita II 
 Yhteiskuntatutkimuksen metodiikka I 
 Proseminaari (Kandidaatin tutkielma) 
 Maturiteettikoe 
 



 
 

43

Maisterin tutkinto 
 
4. vuosi 
Syventävät opinnot:  

Hyvinvointipalvelut III 
Käytännöt III 
Yhteiskuntatutkimuksen metodiikka II 
Sosiaalityön tutkimuksen metodikeskustelut 

 Pro gradu -seminaari I ja II 
 Pro gradu -tutkielma 
 
5. vuosi 
Syventävät opinnot: 
 Pro gradu -tutkielma 
 Tutkimusalueita III (graduun liittyvä essee) 
 Maturiteettikoe 
 Lopputentti 
 Päättöseminaari 
 
 

SOSIAALITYÖN OPINTOJAKSOT 
 
APPROBATUR (PERUSOPINNOT) (25op / 15 ov) 
 
Sosiaalityön approbatur antaa käsitteellisiä välineitä sosiaalityön toimintaympäristön analysointiin sekä 
johdattaa opiskelijan sosiaalityön peruskäsitteisiin, eettisiin kysymyksiin ja tutkimuskohteisiin, 
hyvinvointipalvelujen järjestelmiin sekä niiden yhteiskunnallisten ehtojen ymmärtämiseen. Approbatur 
koostuu viidestä opintojaksosta ja siihen sisältyy ensimmäinen sosiaalityön käytännön opetuksen jakso, 
joka suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Opintojaksojen suoritusjärjestys on 
vapaa, mutta on syytä ottaa huomioon, että luennot järjestetään vain yhtenä lukukautena vuosittain. 
Kirjallisuus -jaksot tentitään yleisinä tenttipäivinä tai erikseen sovittaessa vastaavien luentojen kertausten 
yhteydessä. Sosiaalityön opintojen rinnalla opiskellaan yhteisiä opintoja ja kieliopintoja sekä sivuaineita. 
Sivuaineisiin voi tutustua suorittamalla peruskursseja ja jos niistä ei halua jatkaa eteenpäin, voi kurssit 
sijoittaa yleisopinnoiksi. 
 
STOP100 - STOP110 Sosiaalityön perusteet        5 op (3 ov) 
 
STOP100  Sosiaalityön perusteet, luento      2 op (1 ov) 
  luento (24 h) ja tutustumiskäynnit (8 h) 
 
STOP110 Sosiaalityön perusteet, kirjallisuus       3 op (2 ov) 

1. MEEUWISSE, A., SUNESSON, S. & SWÄRD, H. Socialt arbete: en grundbok  
2. Pääaineopiskelijat tenttivät:  

LAITINEN, M. & HURTIG, J. Pahan kosketus: ihmisyyden ja auttamisen varjojen 
jäljillä. 
Sivuaineopiskelijat tenttivät: RAUNIO, K. Sosiaalityö murroksessa. 2003. 

 
STOP120 Sosiaaliset ongelmat         2 op (1 ov) 

Seminaari (24h), oheiskirjallisuus ja raportti  
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STOP130 – STOP140 Hyvinvointipalvelut I        5 op (3 ov) 
Sosiaaliturvajärjestelmien yleinen esittely ja vertailu 
 
STOP130  Hyvinvointipalvelut I       2 op (1 ov) 
  luento (24 h) 
 
STOP140 Hyvinvointipalvelut I, kirjallisuus      3 op (2 ov) 

1. KARI, M. & PAKASLAHTI, J. EU - Suomen Sosiaaliturvajärjestelmä. 
Lisäksi valitaan yksi teos seuraavista: 
2. ANTTONEN, A. & SIPILÄ, J. Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. 
3. JAAKKOLA J. ym. (toim.) Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: 

suomalaisen sosiaaliturvan historia (Teoksesta valitaan Satkan ja Pulman artikkelit). 
4. KOSONEN P. & SIMPURA., J. (toim.): Sosiaalipolitiikka globalisoituvassa 

maailmassa. 
5. HEIKKILÄ, M. & ROOS, M. (toim.): Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus 

2005. 
6. KAUTTO, M. ym. (toim.). Nordic Social Policy: Changing Welfare States. 
7. KAUTTO, M. ym. (toim.). Nordic Welfare State in the European Context. 

 
STOP160 Käytännöt I          6 op (4 ov) 

Käytännön opetus 10 työpäivää, raportti ja seminaari (24h) 
 
 
STOP200 - STOP210  Sosiaalitieteiden metodologiset perusteet    4 op (2 ov) 
 
STOP200 Sosiaalitieteiden metodologiset perusteet, luento    2 op (1 ov) 

Kaikille pakollinen luento (24 h). Luento järjestetään yhteisopetuksena sosiologian ja 
yhteiskuntapolitiikan kanssa.  

 
HUOM. Jos metodologisten perusteiden pakollinen luento on jo suoritettu sosiologiaan tai 
yhteiskuntapolitiikkaan, tentitään korvaava kirjallisuus seuraavasti: 

 
Luennon korvaava kirjallisuus: 
AALTOLA, J.  & VALLI, R. (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. 
Metodin valinta ja aineiston keruu. 

 
STOP210 Sosiaalitieteiden metodologiset perusteet, kirjallisuus   2 op (1 ov) 

UUSITALO, H. Tiede, tutkimus ja tutkielma: johdatus tutkielman maailmaan. 
 

HUOM. Jos Uusitalon teos on jo suoritettu sosiologiaan, tentitään korvaava kirjallisuus 
seuraavasti: 

 
Korvaava kirjallisuus: 
AALTOLA, J. & VALLI, R. (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia 
aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 
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STOP400 Tutkimusalueita I        3 op (2 ov) 
Kirjallisuus tai korvaava opetus. Valitaan yksi kohta seuraavista: 

 
Ekososiaalinen sosiaalityö: 
1. HOFF, M. & NUTT, J. (eds.) The Global Environmental Crisis: Implications for Social 

Welfare and Social Work. 
2. MATTHIES, A-L., NÄRHI, K. & WARD, D. (eds.) The Eco-Social Approach in Social 

Work tai 
MATTHIES, A-L. & NÄRHI, K. (toim.) Ekososiaalisia oivalluksia sosiaalityön arjesta. 

 
Lapset ja perhe: 
1. FORSBERG, H & NÄTKIN, R. (toim.) Perhe murroksessa: kriittisen perhetutkimuksen 

jäljillä. 
2. JÄRVENTIE, I. & SAULI, H. (toim.) Eriarvoinen lapsuus. 
3. FORSBERG, H. Perheen ja lapsen tähden: etnografia kahdesta lastensuojelun 

asiantuntijakulttuurista tai 
HEINO, T. Asiakkuuden hämäryys lastensuojelussa: sosiaalityöntekijän tuottama 
määritys lastensuojelun asiakkaaksi. 

 
Monikulttuurinen sosiaalityö: 
1. DOMINELLI, L., LORENZ, W. & SOYDAN, H. (eds.) Beyond Racial 

Divides:Ethnicities in Social Work. 
2. LIEBKIND, K. (toim.) Monikulttuurinen Suomi: etniset suhteet tutkimuksen valossa tai 

JASINSKAJA-LAHTI, I., LIEBKIND, K. & VESALA, T. Rasismi ja syrjintä 
Suomessa: maahanmuuttajien kokemuksia. 

 
Marginalisaatio: 
1. PENTTILÄ, I., KANGAS, O., NORDBERG, L. & RITAKALLIO, V-M. Suomalainen 

köyhyys 1990-luvun lopulla - väliaikaista vai pysyvää? tai 
PEKONEN, K. Politiikka urbaanissa betonilähiössä. 

2. GRANFELT, R. Kertomuksia naisten kodittomuudesta. 
3. JUHILA, K ym. (toim.) Marginaalit ja sosiaalityö. 

 
Sosiaalityö ja sukupuoli: 
1. KURONEN, M., GRANFELT, R., NYQVIST, L. & PETRELIUS, P. (toim.) Sukupuoli 

ja sosiaalityö. 
2. NYQVIST, L. Väkivaltainen parisuhde, asiakkuus ja muutos tai 

HUSSO, M. Parisuhdeväkivalta: lyötyjen aika ja tila tai 
KAVANAGH, K. & CREE, V. Working with Men: Feminism and Social Work. 

 
Organisaatiot ja kehittäminen: 
1. SALMINEN, A. Hallintotiede: organisaatioiden hallinnolliset perusteet. 
2. NIIRANEN, V. Sosiaalitoimen moniulotteinen johtajuus. 1995.  
3. LUMIJÄRVI, I. & JYLHÄSAARI, J. Laatujohtaminen ja julkinen sektori: laadun ja 

tuloksen tasapaino johtamishaasteena. 
 

Kuntoutusnäkökulma: 
1. SUIKKANEN, A. ym. Kuntoutuksen ulottuvuudet.  
2. SOMERKIVI, P. ”Olen verkon silmässä kala”: vammaisuus, kuntoutuminen ja 

selviytyminen sosiaalisen tuen verkostoissa.  
3. NOUKO-JUVONEN, S.(toim.) Pyörätuolitango: näkökulmia vammaisuuteen.  
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CUM LAUDE APPROBATUR (AINEOPINNOT) (60 op / 32 ov)  
 
Cum laude -opinnot koostuvat kolmesta osa-alueesta. Ammatillisesti suuntautuneet opintojaksot 
tutustuttavat sosiaalityön asiantuntijuuteen, työmenetelmiin ja vuorovaikutustaitoihin. Niihin sisältyy 
myös kaksi kuukautta kestävä käytännön opetuksen jakso sekä syys- toukokuun välille ajoittuvat 
sosiaalityön projektiopinnot. Toiseksi perehdytään sosiaalityön oikeudellisiin perusteisiin ja 
hyvinvointipalveluihin. Kolmantena tavoitteena aineopinnoissa on vahvistaa tutkimuksellisia valmiuksia 
opiskelemalla yhteiskuntatutkimuksen metodiikkaa, paneutumalla sosiaalityön tutkimukseen ja tekemällä 
kandidaatin tutkielma. 
 
 
STOA100 - STOA120 Asiantuntijuus ja työmenetelmät     8 op (4 ov) 
 
STOA100  Asiantuntijuus, luennot       2 op (1 ov) 

luennot (24 h) + oheiskirjallisuus 
 
STOA110  Työmenetelmät, luennot       2 op (1 ov) 

luennot (24 h)  
 
STOA120  Asiantuntijuus ja työmenetelmät, kirjallisuus     4 op (2 ov) 

1. COMPTON, B., GALAWAY, B. & COURNOYER, B. (eds.) Social Work Processes, 
2005 (s. 1 – 331) tai 
ADAMS, R. ym. Social Work. Themes, Issues and Critical Debates, 2002. 

 
Valitaan lisäksi seuraavista kaksi suomenkielistä tai yksi englanninkielinen teos: 

2. ROSTILA, I. Tavoitelähtöinen sosiaalityö: voimavarakeskeisen ongelmaratkaisun 
perusteet.  

3. KURKI, L. Sosiokulttuurinen innostaminen: muutoksen pedagogiikka.  
4. METTERI, A. (toim.) Moniammatillisuus ja sosiaalityö.  
5. MILLER, G. Becoming Miracle Workers: Language and Meaning in Brief Therapy. 
6. SEIKKULA, J. & ARNKIL, T. Dialoginen verkostotyö.  
7. TWELVETREES, A. Community Work. 2002 
8. SÄRKELÄ, A. Välittäminen ammattina.  
9. ORANEN, M. (toim.) Perheväkivallan varjossa: raportti lapsikeskeisen työn 

kehittämisestä. 
10. JAUHIAINEN, R. & ESKOLA, M. Ryhmäilmiö. 

 
 
STOA130 – STOA140 Oikeudelliset perusteet      6 op (3 ov) 
 
STOA130  Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, luento    2 op (1 ov) 
  luento (24 h) 
 
STOA140  Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, kirjallisuus    4 op (2 ov) 

1. TUORI, K. Sosiaalioikeus. 2004. Luvut:  
I Sosiaalioikeuden ala (s. 1-26),  
II Sosiaali- ja terveydenhuolto (s. 27-65),  
VI Sosiaaliset oikeudet (s.177-302),  
X Tahdosta riippumattomat toimenpiteet (s. 411-545).  

2. SORVARI, H. Asiakastiedon suoja sosiaalihuollossa. 
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STOA150  Vuorovaikutustaidot        4 op (2 ov) 

Luennot (18h) ja harjoitukset (20h) 
 
STOA160  Käytännöt II         8 op (5 ov) 

40 työpäivän käytännön opetusjakso sosiaalityön toimipisteessä pätevän käytännön 
opettajan ohjauksessa. Seminaarityöskentely ja essee. 

 
 
STOA170 – STOA180 Hyvinvointipalvelut II       4 op (2 ov) 
Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori palveluiden tuottajina Suomessa ja muissa maissa. 
 
 
STOA170  Hyvinvointipalvelut II, luento      2 op (1 ov) 

luento (24 h) 
 
STOA180 Hyvinvointipalvelut II, kirjallisuus      2 op (1 ov) 

1. ANTTONEN, A., BALDOCK, J. & SIPILÄ, J. (eds.) The Young, the Old and the 
State: Social Care Systems in Five Industrial Nations  tai 

2. LEWIS, J. (ed.) Gender, Social Care and Welfare State. Restructuring in Europe. 
 
STOA190  Projektiopinnot        8 op (5 ov) 

Johdantokurssi (8h) 
Ryhmätyöskentelyä ja toimintaa kansalais- ja/tai viranomaisverkostoissa 
Projektiraportti ja evaluaatioseminaari (8-10h) 

 
 
STOA210 – STOA240 Yhteiskuntatutkimuksen metodiikka I     8 op (4 ov) 
 
STOA210 Kvalitatiiviset menetelmät, luento       2op (1ov) 

Luento (16h), jonka yhteydessä suoritetaan:  
ESKOLA, J & SUORANTA, J. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 
Luento järjestetään yhteisopetuksena sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan kanssa. 

 
STOA220 Kvantitatiiviset menetelmät, luento      2 op (1 ov) 

Luento (16h), jonka yhteydessä suoritetaan: 
METSÄMUURONEN, J. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä 2003 
(s. 1-111 ja 274-339). 
Luento järjestetään yhteisopetuksena sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan kanssa. 

 
STOA230 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset   2 op (1 ov) 
 
STOA240 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset    2 op (1 ov) 
 
STOA400 Tutkimusalueita II         4 op (2 ov) 

Kirjallisuus tai korvaava opetus 
Valitaan yksi kohta seuraavista: 

 
Yhteisösosiaalityö:  
1. LEHTONEN, H. Yhteisö. 
2. NÄRHI, K. The Eco-social Approach in Social Work and the Challenges to the 

Expertise of Social Work. 



 
 

48

3. SEPPÄNEN, M. Liipolan onni: asuinalueen sosiaalinen erilaistuminen ja merkitys 
asukkaille tai 
HOLMILA, M. Kylä kaupungistuvassa yhteiskunnassa: yhteisöelämän muutos ja 
jatkuvuus tai 
NYLUND, M. Varieties of Mutual Support and Voluntary Action: A Study of Finnish 
Self-Help Groups and Volunteers. 

 
Marginalisaatiokysymysten sosiaalityö: 
1. JORDAN, B. Theory of Poverty and Social Exclusion. 
2. HELNE, T. Syrjäytymisen yhteiskunta.  
3. HAUTANIEMI, P. Pojat! Somalipoikien kiistanalainen nuoruus Suomessa. 

 
Kuntouttava sosiaalityö: 
1. JAMROZIK, A. & NOCELLA, L. The Sociology of Social Problem: Theoretical 

Perspectives and Methods of Intervention 1998 tai  
MEEUWISSE, A & SWÄRD, H. Perspektiv på sociala problem. 

2. ADAMS, R. Social Work and Empowerment 2003 tai  
METTERI, A. et al. (eds.) Social Work Approaches in Health and Mental Health from 
around the Globe.  

3. HYVÄRI, S. Vallattomuudesta vastuuseen: kokemuksia politiikan sankaritarinoista. 
 

Lapsi- ja nuorisososiaalityö:  
1. LALLUKKA, K. Lapsuusikä ja ikä lapsuudessa: tutkimus 6-12 -vuotiaiden 

sosiokulttuurisesta ikätiedosta. 
2. PÖSÖ, T. Vakavat silmät ja muita kokemuksia koulukodista. 
3. VINNERLJUNG, B. Svensk forskning om fosterbarnsvård: en översikt tai 

HETHERINGTON, R. ym. Protecting Children: Messages from Europe. 
 

Hoiva:  
1. SEVENHUIJSEN, S. Citizenship and the Ethics of Care: Feminist Considerations On 

Justice, Morality and Politics. 
2. TEDRE, S. Hoivan sanattomat sopimukset: tutkimus vanhusten kotipalvelun 

työntekijöiden työstä.  
3. KOISTINEN, P. Hoivan arvoitus tai  

SIPILÄ J. ym. Sosiaalipalvelujen Suomi. 
 

Sosiokulttuurinen toiminta:  
Vastuuyksikkö kulttuuripolitiikka. Valitaan kaksi kohtaa (kohdista 1-4) seuraavista, 
aiemmin muissa opinnoissa suoritettuja teoksia ei voi suorittaa uudelleen. 
1. ILMONEN, K & JOKINEN, K. Luottamus modernissa maailmassa tai   

FREIRE, P. Pedagogy of Hope tai   
LEHTONEN, H. Yhteisö ja 
MAFFESOLI, M. Maailman mieli: yhteisöllisen tyylin muodoista. 

2. KURKI, L. Sosiokulttuurinen innostaminen ja   
JOR, F. The demystification of culture : animation and creativity tai  
JOR, F. Socio-cultural animation . 

3. BARROW, C.J. Social Impact Assessment – an Introduction tai 
STRINGER, E.T. Action Research tai 
HERITAGE, J. Garfinkel and Ethnomethodology. 

4. SCUSTERMANN, R.: Taide, elämä ja estetiikka: pragmatistisen filosofian 
näkökulma estetiikkaan ja 
SUUTELA, H. (toim.) Kassandra - matka yli kulttuurirajojen tai  
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BÄCKLUND, P. & SCHULMAN, H. (toim.) Kunnostusta ja kuntokävelyä, 
asukastiloja ja aikamatkoja. Onnistuiko Helsingin lähiöprojekti? tai 
LACY, S. (ed.) Mapping the Terrain: New Genre Public Art tai 
LIIKANEN, H-L. Taide kohtaa elämän: Arts in Hospital -hanke ja kulttuuritoiminta 
itäsuomalaisten hoitoyksiköiden arjessa ja juhlassa tai 
COMMUNITY ARTS NETWORK: perehtyminen artikkeleihin laitoksella 
(kulttuuripolitiikka) olevan listan mukaan ja  RELLSTAB, U. Culture - A Way 
Forward: Culture and Neighbourhoods: An Action-Research Project in Urban 
Europe. 

 
STOA610 - STOA700 Proseminaari (Kandidaatin tutkielma)     10 op (5 ov) 
 
STOA610 Proseminaari I        2 op (1 ov) 
STOA620 Proseminaari II        2 op (1 ov) 
STOA700 Kandidaatin tutkielma        6 op (3 ov) 
STOA710  Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti    0 op (0 ov) 
 
 
LAUDATUR (SYVENTÄVÄT OPINNOT)( 95 op / 40 ov) 
 
Laudatur-opinnot syventävät ymmärrystä sosiaalityön erityiskysymyksistä ja antavat valmiuksia itsenäisen 
tutkimustyön tekemiseen. Opintoihin sisältyy myös Käytännöt III -jakso, joka muodostuu 20 työpäivän 
mittaisesta johtamisen ja hallinnon harjoittelusta ja sen raportoinnista. Laudaturin keskeisiä osia ovat pro 
gradu -tutkielma, sitä edeltävä lukuvuoden mittainen pro gradu -seminaari ja perehtyminen yhdessä 
ohjaajan kanssa sovittavaan tutkimusalueen kirjallisuuteen. Laudaturopinnot päättyvät sosiaalityön 
päättöseminaariin, jossa arvioidaan sosiaalityön opintojen kulkua alusta loppuun ja suuntaudutaan 
tulevaisuuteen. 
 
 
STOS100 – STOS110 Hyvinvointipalvelut III       6 op (2 ov) 
Hyvinvointipalvelujen suunnittelu, organisointi, kehittäminen ja johtaminen. 
 
STOS100 Hyvinvointipalvelut III, luento       3 op (1 ov) 

Luennon (12 h) yhteydessä suoritetaan MORGAN, G. Images of Organisation.  
 
STOS110 Hyvinvointipalvelut III, kirjallisuus     3 op (1 ov) 

COULSHED, V. & MULLENDER, A. Management in Social Work. 2005. 
 
STOS160  Käytännöt III         10 op (3 ov) 

20 työpäivän johtamisen ja hallinnon harjoittelu ja raportointi. 
 
 
STOS210 – STOS220 Yhteiskuntatutkimuksen metodiikka II     4 op (2 ov) 
 
STOS210  Kvalitatiivinen metodiikka II, luento     2 op (1 ov) 

Luento (12h) ja siihen liittyvät harjoitukset. Luento järjestetään yhteisopetuksena 
sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan kanssa. 
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STOS220  Kvantitatiivinen metodiikka II, luento     2 op (1 ov) 

Luento (12h) ja siihen liittyvät harjoitukset. Luento järjestetään yhteisopetuksena 
sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan kanssa. 

 
 
STOS230 – STOS240 Sosiaalityön tutkimuksen metodikeskustelut    9 op (3 ov) 
 
STOS230 Sosiaalityön tutkimus, luentoseminaari      3 op (1 ov) 
 
STOS240  Sosiaalityön tutkimuksen metodisia suuntia, kirjallisuus   6 op (2 ov)  

1. ROBSON, C. Real World Research: A Resource for Social Scientists and 
Practitioner-Researchers, second edition 2002. 

 
Valitaan yksi suomenkielinen ja yksi englanninkielinen teos: 

2. KALELA, J. Historiantutkimus ja historia. 
3. HAMMERSLEY, M. & ATKINSON, P. Ethnography: Principle in Practice. 1995. 
4. HYVÄRINEN, M., PELTONEN, E. & VILKKO, A. (toim.). Liikkuvat erot: sukupuoli 

elämäkertatutkimuksessa. 
5. JOKINEN, A., JUHILA, K & SUONINEN E. Diskurssianalyysin aakkoset. 
6. HANTRAIS, L. & MANGEN, S. (eds.) Cross-National Research Methods in the Social 

Sciences. 
7. WINTER, R. & MUNN-GIDDINGS, C. A Handbook for Action Research in Health 

and Social Care.   
8. ROSSI, P. LIPSEY, M. & FREEMAN, H. Evaluation: A Systematic Approach. 2004. 
9. FOWLER, F. Survey Research Methods. 2002. 
10. TÖTTÖ, P. Syvällistä ja pinnallista: teoria, empiria ja kausaalisuus 

sosiaalitutkimuksessa.  
11. STRAUSS, A. & CORBIN, J. Basics of Qualitative Research: Techniques and 

Procedures for Developing Grounded Theory. 
12. HOLSTEIN, J. & GUBRIUM, J. Active Interview. 

 
 
STOS610 - STOS620 Pro gradu -seminaarit       8 op (4 ov) 
 
STOS610 Pro gradu -seminaari I        4 op (2 ov) 
STOS620 Pro gradu -seminaari II        4 op (2 ov) 
 
STOS400 Tutkimusalueita III        6 op (2 ov) 

Tutkielman ohjaajan kanssa sovittu graduun liittyvä kirjallisuus, joka suoritetaan esseenä. 
 
STOS700  Pro gradu -tutkielma       40 op (20 ov) 
 
STOS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti    0 op (0 ov) 
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STOS720  Lopputentti         10 op (3 ov) 

1. GAMBRILL, E. Social Work Practice. 
2. FOOK, J. Social Work - Critical Theory and Practice. 
3. ADDAMS, J. Twenty Years at Hull House tai 

RICHMOND, M. What is Social Case Work? 
4. SATKA, M. Making Social Citizenship tai 

TOIKKO, T. Sosiaalityön amerikkalainen oppi. 
 
STOS730 Päättöseminaari        2 op (1 ov) 
 
 
Muut pääainetta tukevat opinnot (vapaaehtoiset) 
 
STOS810  Ylimääräiset sosiaalityön teoria- ja metodiopinnot 
 
  Syventävät kieli- ja viestintäopinnot 
  Ulkomailla suoritetut opinnot 

Opettajan pedagogiset opinnot 
Muut pääainetta tukevat opinnot 
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SOSIOLOGIA 
 
Sosiologia tieteenalana 
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena sosiologia 
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena sosiologia 
Sosiologian opintojen ohjeellinen ajoitussuunnitelma 
Sivuaineena sosiologia 
Sosiologian opintojaksot 
Sosiaaligerontologian linja 
 

SOSIOLOGIA TIETEENALANA 
 
Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, eli sen tarkasteltavana ovat yhteiskunnalliset ilmiöt kaikessa 
moninaisuudessaan. Sosiologia erittelee niitä piirteitä, jotka yhteiskunnan rakenteissa ja 
yhteiskunnallisessa toiminnassa ovat ainakin jossakin määrin pysyviä. Sosiologian kohteet vaihtelevat 
yksilöiden ongelmista maailmanlaajuisiin kysymyksiin, uskonnosta talouteen ja nuorisokulttuurista 
perheeseen. 
 
Empiirisenä tieteenä sosiologia kokoaa havaintoihin perustuvaa tietoa yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöistä. 
Tulokset on pyrittävä myös suhteuttamaan muuhun yhteiskuntaa koskevaan tietämykseen. Siksi 
sosiologialla on usein yhteiskuntakriittistä merkitystä: se paljastaa epäkohtia ja tuo esille myös 
totunnaisista poikkeavia käsityksiä yhteiskunnasta ja sosiaalisista käytännöistä. Sosiologia tuottaa uusia 
todellisuuden hahmotus- ja jäsentämistapoja. Niiden avulla sosiologit keskustelevat yhteiskunnan jäsenten 
kanssa ja antavat heille välineitä tarkastella yhteiskunnallista todellisuutta. Sosiologian tutkimustuloksilla 
ja menetelmillä on usein käyttöä päätöksenteossa ja suunnittelussa, esimerkiksi kasvatuksen ja 
koulutuksen, terveydenhuollon, ympäristökysymysten ja yhdyskuntasuunnittelun alalla sekä erilaisten 
sosiaalisten ongelmien ratkaisuyrityksissä. 
 
Opiskelun tarkoituksena on perehtyminen sosiologian keskeisiin teoreettisiin suuntauksiin sekä 
menetelmällisten valmiuksien hankkiminen yhteiskunnallisten ilmiöiden hahmottamiseen, erittelyyn ja 
niiden empiiriseen tutkimiseen. 
 
Jyväskylässä sosiologian keskeisimmät tutkimusalat ovat talouden sosiologia, kansalaisyhteiskunnan 
tutkimus, sosiaaligerontologia (ikään ja elämänkulkuun liittyvä tutkimus), ympäristösosiologia ja 
kulttuurintutkimus. 
 
Yleistietoja 
 
Sosiologia oppiaineena kuuluu hallinnollisesti yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokseen. Sosiologian 
yksikön henkilökuntaan kuuluu kolme professoria, kymmenen dosenttia, kaksi yliassistenttia, kaksi 
assistenttia, lehtori sekä tutkijoita ja tuntiopettajia. 
 
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen käyntiosoite on Mattilanniemi, rakennus MaB.  
Postiosoite: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, PL 35 (MaB), 40014 Jyväskylän yliopisto  
Telefax: 014-2602921 
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YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO PÄÄAINEENA SOSIOLOGIA 
 
Tutkinnon rakenne ja sisältö 
 
Kandidaatin tutkinto 180 op (120 ov) koostuu seuraavista opinnoista: 
1. yleisopinnot 
2. kieliopinnot  
3. sivuaineopinnot 
4. pääaineopinnot (cum laude approbatur) 
Kandidaatin tutkinto sisältää kandidaatin tutkielman ja sen pohjalta kirjoitettavan maturiteetin 
(kypsyyskoe).  
 
1. Yleisopinnot 15 op (8 ov)  
Pakolliset: 
YTKY001 Opintojen suunnittelu, opintoympäristö ja korkeakoululaitos 2 op (1 ov) 
TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op (4 ov) 
TILP350 SPSS-kurssi 2 op (1 ov) 
FILY019 Tieteellisen toiminnan perusteet 3 op (2 ov) 
   (tai vastaavia yleistieteellisiä opintoja,  
   esim. Argumentaation tai retoriikan perusteet) 
Valinnaiset: 
Valinnaisia yleisopintoja voidaan valita seuraavista: 
- toistuvat yleisopinnot  
- yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan peruskurssit 
- muiden tiedekuntien peruskurssit ja yleisopinnot 
- muut lukukausittain erikseen ilmoitettavat yleisopinnoiksi tarjottavat jaksot 
- ylimääräiset kieliopinnot 
Mahdollisuuksia esitellään tämän oppaan alussa kohdassa yleisopinnot. 
 
2. Kieli- ja viestintäopinnot 15 op (9 ov)  
Pakolliset 12 op (4 ov) 
- äidinkieli, kirjoitusviestintä 3 op (1 ov) 
- ruotsi     3 op (1 ov) 
- 1. vieras kieli 6 op tai 1. vieras kieli 3 op + 2. vieras kieli 3 op 6 op (2 ov) 
 
Valinnaiset 3 op (5 ov)  
- äidinkielen puheviestintää, ruotsia, vieraita kieliä 
- suositellaan uusien kielten alkeis- ja jatkokurssien suorittamista 
 
Erityisesti pakolliset kieliopinnot suositellaan suoritettavaksi heti opintojen alkupuolella, jolloin ne voivat 
alusta alkaen tukea esim. vieraskielisten tenttikirjojen lukemista sekä kirjallisten töiden ja esitysten 
tekemistä. 
 
3. Sivuaineopinnot 
 
Sivuainevalinta on vapaa (sivuaineita voi valita myös toisista tiedekunnista, joilla tosin saattaa olla näihin 
valintoihin omia rajoituksiaan). Suoritettavaksi voi ottaa myös monitieteisiä opintokokonaisuuksia (esim. 
naistutkimus, ympäristönsuojelu, sosiaaligerontologia). Vähintään yhdessä sivuaineessa suoritetaan cum 
laude approbatur -opintokokonaisuus väh. 60 op (35 ov) (jota suositellaan) tai vaihtoehtoisesti kahdessa 
sivuaineessa suoritetaan approbatur -opintokokonaisuus väh. 25 op + 25 op (15 ov + 15 ov). Näiden lisäksi 
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on suoritettava tarvittava määrä muita opintoja.  
 
4. Pääaineen opinnot 70 op (38 ov) 
 
Approbatur (perusopinnot) 25 op (15 ov) 
Tutustuminen sosiologisen ajattelun tärkeimpiin suuntauksiin ja niiden tapoihin kuvailla ja analysoida 
yhteiskuntaa, erityisesti suomalaista yhteiskuntaa. 
 
SOSP100  Sosiologian johdantokurssi, luento 2 op (1 ov) 
SOSP110  Sosiologian johdantokurssi, teostentti 4 op (2 ov) 
SOSP120  Sosiologian teoria 4 op (2 ov) 
SOSP200  Sosiologian metodit I, luento 2 op (1 ov) 
SOSP210  Sosiologian metodit I, teostentti 2 op (1 ov) 
SOSP300  Näkökulmia suomalaiseen yhteiskuntaan 6 op (5 ov) 
SOSP400  Sosiologian erikoisaloja I 5 op (3 ov) 
 
Cum laude approbatur (aineopinnot) 45 op (23 ov) 
Perusteellisempi perehtyminen sosiologian ajatteluperinteisiin ja nykyisiin suuntauksiin ja niiden tapoihin 
eritellä konkreettisesti yhteiskuntien toimintaa; tutkimusvalmiuksien opettelua. 
 
SOSA100  Sosiologian historia, luento 2 op (1 ov) 
SOSA110  Sosiologian historia, teostentti 4 op (2 ov) 
SOSA120  Sosiologisen teorian nykyisiä suuntauksia 4 op (2 ov) 
SOSA210  Kvalitatiiviset menetelmät 2 op (1 ov) 
SOSA220  Kvantitatiiviset menetelmät 2 op (1 ov) 
SOSA230  Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset 5 op (3 ov) 
SOSA240  Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset 5 op (3 ov) 
SOSA400  Sosiologian erikoisaloja II 5 op (3 ov) 
SOSA490  Ylimääräiset sosiologian erikoisalat (vapaaehtoinen) 2-6 op (1-3 ov) 
SOSA610  Tieteellisen kirjoittamisen seminaari I 3 op (2 ov) 
SOSA620  Tieteellisen kirjoittamisen seminaari II 3 op (2 ov) 
SOSA700  Kandidaatintutkielma 10 op (3 ov) 
SOSA710  Maturiteetti 0 op (0 ov) 
 
 

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO PÄÄAINEENA SOSIOLOGIA 
 
Tutkinnon tavoitteet  
Sosiologia pääaineena suoritettavan tutkinnon tavoitteena on teoreettisten tietojen ja empiiristen taitojen 
antaminen sosiologista asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin siten, että opiskelija pystyy jatkuvasti 
hankkimaan ja käyttämään hyväkseen omalla alallaan tarpeellista tieteellistä tietoa. 
 
Sosiologian opinnot perehdyttävät sosiologian keskeisiin teoreettisiin perusteisiin ja nykysuuntauksiin. Ne 
antavat valmiuden eritellä konkreettisesti yhteiskunnan toimintaa sekä soveltaa tietoja käytännön 
työtehtävissä. Koska sosiologia on yhteiskuntatieteellinen perustiede, sen opintoihin sisältyy tutustuminen 
useisiin erilaisiin erityisaloihin. Yhteen erityisalaan syvennytään tarkemmin, mutta tavoitteena on 
kuitenkin koko ajan laaja-alainen yleissivistys. Sosiologian vetovoimaisuutta ja samalla käyttökelpoisuutta 
moniin tarkoituksiin kuvaa hyvin se, että sosiologia on tavoiteltu pääaine ja suosittu sivuaine yli 
tiedekuntarajojen. 
 
Sosiologian opintojen tieteellisenä tavoitteena on valmiuksien antaminen itsenäiseen tutkimustyöhön 
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erityisesti jatko-opiskelun perustaksi. Vanhan tutkintoasetuksen mukaan opiskelevat (ennen syksyä 2005 
aloittaneet) suorittavat laudaturin 40 ov:n suuruisena. Uusiin tutkintovaatimuksiin on kaikkien siirryttävä 
viimeistään 1.8.2008. 
 
Tutkinnon rakenne ja sisältö 
 
Maisterin tutkinto (120 op) koostuu seuraavista opinnoista: 
1. pääaineen laudatur-opinnot (85 op) sisältäen pro gradu –tutkielman ja maturiteetin (ei kielentarkistusta) 
2. muut opinnot  
 
1. Pääaineen opinnot  
 
Laudatur (syventävät opinnot) 85 op (40 ov) 
Useimmat opintojaksot pyrkivät tukemaan itsenäistä tutkimustyötä aiheenvalinnan, aiheeseen 
perehtymisen ja tutkimuksen toteuttamisen osalta. Suuntautuminen jollekin erityisalalle tapahtuu tässä 
vaiheessa. Opinnot huipentuvat pro gradu -työhön. 
 
SOSS110  Sosiologian nykysuuntauksia 7 op (2 ov) 
SOSS120  Tutustuminen klassikoihin 5 op (3 ov) 
SOSS130  Johdatus tutkimusaiheen valintaan 3 op (2 ov) 
SOSS210  Kvalitatiivisten menetelmien syventävä kurssi 2 op (1 ov) 
SOSS220  Kvantitatiivisten menetelmien syventävä kurssi 2 op (1 ov) 
SOSS230  Sosiologian metodit III, teostentti 4 op (2 ov) 
SOSS400  Sosiologian erikoisaloja III 6 op (3 ov) 
SOSS610  Laudaturseminaari I 8 op (3 ov) 
SOSS620  Laudaturseminaari II 8 op (3 ov) 
SOSS700  Pro gradu -tutkielma 40 op (20 ov) 
SOSS710  Maturiteetti 0 op (0 ov) 
 
2. Muut opinnot 35 op 
Opiskelija voi valita parhaaksi katsomansa tavan suorittaa vähintään 35 op.  
 
SOSS800 Harjoittelu       6-10 op (3-5 ov) 
SOSS810 Sosiologian nykysuuntauksia II    2-10op (1-5 ov) 
SOSS820 Tutustuminen klassikoihin II     2-10 op (1-5 ov) 
SOSS830 Sosiologian erikoisaloja IV     2-10 op (1-5 ov) 
SOSS840 Ylimääräiset sosiologian teoria- ja metodiopinnot  2-10 op (1-5 ov) 
 
Lisäksi esim. sosiaaligerontologian opinnot, syventävät kieli- ja viestintäopinnot, opettajan 
pedagogiset opinnot, kansainvälinen vaihto, muut pääainetta tukevat sivuaineopinnot 
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SOSIOLOGIAN OPINTOJEN OHJEELLINEN AJOITUSSUUNNITELMA 
 
 1. VUOSI 2. VUOSI 3. VUOSI  4.VUOSI 

  
5. VUOSI 
 
 

APPROBATUR 
(Perusopinnot) 

SOSP100 
SOSP110 
SOSP120 
SOSP200-210 
SOSP300 
SOSP400 
+yhteiset 
opinnot 
(yleisopinnot) 
+ sivuaine-
opinnot 
+ kieliopinnot 

    

CUM LAUDE 
APPROBATUR 
(Aineopinnot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SOSA100 
SOSA110 
SOSA120 
SOSA210 
SOSA220 
SOSA230 
SOSA240 
SOSA400 
vapaaehtoisia 
opintoja: 
SOSA490 
+ kieliopinnot
+sivuaine-
opinnot 

SOSA610 
SOSA620 
kandidaatin 
tutkielma 
+ sivuaine-
opinnot 
+ 
kv.vaihto 
(vapaaeht.) 

  

LAUDATUR 
(Syventävät 
  opinnot) 

  SOSS110 
SOSS120 
SOSS130 
 
 
 
 

SOSS210 
SOSS220 
SOSS230 
SOSS400 
SOSS610 
SOSS620 
+ muita 
opintoja 

SOSS700 
+ muut 
opinnot, 
esim.  
SOSS810 
SOSS820 
SOSS830 
+ vapaaeht.
harjoittelu 
SOSS800 
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SIVUAINEENA SOSIOLOGIA 
 
Sosiologiaa sivuaineena opiskellaan pääsääntöisesti samoin kuin pääaineena. 
Poikkeukset: 
Jaksojen SOSA230-SOSA240 tilalla suoritetaan jaksot SOSA250-SOSA260. 
Jaksojen SOSA610-SOSA620 tilalla suoritetaan esseenä jakso SOSA650. 
Kandidaatin tutkielma ja maturiteetti ovat vain pääaineopiskelijoille. 
 
APPROBATUR (PERUSOPINNOT) 25 op (15 ov) 
SOSP100  Sosiologian johdantokurssi, luento 2 op (1 ov) 
SOSP110  Sosiologian johdantokurssi, teostentti 4 op (2 ov) 
SOSP120  Sosiologian teoria 4 op (2 ov) 
SOSP200  Sosiologian metodit I, luento 2 op (1 ov) 
SOSP210  Sosiologian metodit I, teostentti 2 op (1 ov) 
SOSP300  Näkökulmia suomalaiseen yhteiskuntaan 6 op (5 ov) 
SOSP400  Sosiologian erikoisaloja I 5 op (3 ov) 
 
CUM LAUDE APPROBATUR (AINEOPINNOT) 35 op (20 ov) 
SOSA100  Sosiologian historia, luento 2 op (1 ov) 
SOSA110  Sosiologian historia, teostentti 4 op (2 ov) 
SOSA120  Sosiologisen teorian nykyisiä suuntauksia 4 op (2 ov) 
SOSA210  Kvalitatiiviset menetelmät 2 op (1 ov) 
SOSA220  Kvantitatiiviset menetelmät 2 op (1 ov) 
SOSA250  Kvalitatiivisten menetelmien essee (sivuaineopiskelijoille) 5 op (3 ov) 
SOSA260  Kvantitatiivisten menetelmien essee (sivuaineopiskelijoille) 5 op (3 ov) 
SOSA400  Sosiologian erikoisaloja II 5 op (3 ov) 
SOSA650  Tieteellinen kirjoittaminen (sivuaineopiskelijoille) 6 op (4 ov) 
 
LAUDATUR (SYVENTÄVÄT OPINNOT) 85 op (40 ov) 
SOSS110  Sosiologian nykysuuntauksia 7 op (2 ov) 
SOSS120  Tutustuminen klassikoihin 5 op (3 ov) 
SOSS130  Johdatus tutkimusaiheen valintaan 3 op (2 ov) 
SOSS210  Kvalitatiivisten menetelmien syventävä kurssi 2 op (1 ov) 
SOSS220  Kvantitatiivisten menetelmien syventävä kurssi 2 op (1 ov) 
SOSS230  Sosiologian metodit III, teostentti 4 op (2 ov) 
SOSS400  Sosiologian erikoisaloja III 6 op (3 ov) 
SOSS610  Laudaturseminaari I 8 op (3 ov) 
SOSS620  Laudaturseminaari II 8 op (3 ov) 
SOSS700  Pro gradu -tutkielma  40 op (20 ov) 
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SOSIOLOGIAN OPINTOJAKSOT 
 
Tentittäviksi merkittyjen teosten sijasta tai lisäksi voidaan tenttiä muita tekstejä luentosarjan 
pitäjän/tentaattorin ohjeiden mukaan. 
Kirjatenttejä voi sopimuksen mukaan korvata luentosarjoilla, esseillä, lukupiireillä tai muulla 
työskentelyllä. 
Kirjatentit suoritetaan yhtenä kokonaisuutena. Jos jaksosta suoritetaan osa luentoina, esseinä tms., on 
loppuosa suoritettava yhdellä kertaa jakson tentaattorille. 
Jakso on suoritettava kokonaan yhden lukuvuoden aikana (lukuun ottamatta syventäviä opintojaksoja). 
 
APPROBATUR (PERUSOPINNOT) 
 
TAVOITE Opiskelijan tulee tuntea sosiologian luonne tieteenä, keskeiset lähestymistavat ja käsitteet: 
hänellä on oltava alustava kyky tarkastella yhteiskuntaa sosiologian avulla ja tunnistaa sosiologian 
näkökulma erotuksena muista tieteistä. 
Tämän lisäksi opiskelijan on hyvä tietää suomalaisen sosiologian erityispiirteet: sosiologisia näkökulmia 
suomalaiseen yhteiskuntaan. 
 
SOSP100 Sosiologian johdantokurssin luento on pakollinen kaikille. SOSP200 Sosiologian metodit I 
luento on pakollinen pääaineopiskelijoille. Jaksoista SOSP400 ja SOGP100 pyritään järjestämään 
korvaavia luentoja. 
 
Approbaturiin on laadittu myös englanninkieliset vaatimukset ulkomaisia opiskelijoita varten. Laitos 
suosittelee etenkin niille, jotka aikovat jatkaa sosiologiaa cum laude -vaiheeseen, yhden jakson 
suorittamista englanninkielisenä. Tentaattorin suostumuksella on myös mahdollista tenttiä jossakin 
jaksossa osa teoksista englanninkielisten vaatimusten mukaan. 
 
Approbaturissa voi suorittaa vaihtoehtoisena sosiaaligerontologian ikä- ja elämänkulku-tutkimukseen 
perehdyttäviä opintoja. 
 
 
SOSP100-P120 Johdatus sosiologiaan 10 op (5 ov) 
 
SOSP100 Sosiologian johdantokurssi, luento  2 op (1 ov) 
SUORITUSMUOTO 24 tunnin luentosarja 
 
SOSP110 Sosiologian johdantokurssi, teostentti  4 op (2 ov) 
JOKINEN K. & SAARISTO K.: Sosiologia. (2004) 
BAUMAN Z.: Sosiologinen ajattelu 
 
SOSP120 Sosiologian teoria  4 op (2 ov) 
SUORITUSMUOTO Kirjatentti. 
BERGER P. & LUCKMANN T.: Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen 
GRONOW J. ym.: Sosiologian klassikot 
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SOSP200-P210 Sosiologian metodit I  4 op (2 ov) 
 
SOSP200 Sosiologian metodit I  2 op (1 ov) 
SUORITUSMUOTO 24 tunnin luentosarja 
Järjestetään yhteistyössä yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön kanssa. 
Mikäli luento on suoritettu yhteiskuntapolitiikkaan (YKPP200) tai sosiaalityöhön (STOP200), suoritetaan 
tilalla teos 
METSÄMUURONEN J.: Metodologian perusteet ihmistieteissä, 2. painos 
 
SOSP210 Sosiologian metodit I, teostentti  2 op (1 ov) 
SUORITUSMUOTO Kirjatentti, joka suoritetaan luennon SOSP200 yhteydessä. 
UUSITALO H.: Tiede, tutkimus ja tutkielma 
Mikäli Uusitalon teos on suoritettu aiemmin, suoritetaan tilalla teos  
ALASUUTARI P.: Laadullinen tutkimus 
 
SOSP300 Näkökulmia suomalaiseen yhteiskuntaan  6 op (5 ov) 
SUORITUSMUOTO Kirjatentti. 
Tentitään kaksi pakollista kirjaa ja kaksi vaihtoehdoista a-f. 
Kirjatentti suoritetaan yhdellä kertaa. Korvaavia luentoja saatetaan järjestää. 
Kaikille pakolliset kirjat 3 op (3 ov): 
KARISTO A., TAKALA P., HAAPOLA I.: Matkalla nykyaikaan. Elintason ja sosiaalipolitiikan muutos 
JOKINEN K. & SAARISTO K.: Suomalainen yhteiskunta. 
(Jos jompikumpi on tentitty muussa yhteydessä, silloin HEISKALA R. (toim.): Miten Suomi muuttui 
kilpailukykytaloudeksi?) 
Valitse kaksi kohtaa seuraavista a-f 3 op (2 ov): 
a) BLOM R.: Tietotyö ja työelämän muutos JA  
JULKUNEN R., NÄTTI J., ANTTILA T.: Aikanyrjähdys  
b) HEISKALA R. (toim.) Miten Suomi muuttui kilpailukykytaloudeksi? 
c) ILMONEN K. & SIISIÄINEN M. (toim.): Uudet ja vanhat liikkeet 
d) KONTTINEN E.: Perinteisesti moderniin 
e) RUOSTETSAARI I.: Valta muutoksessa 
f) RUUSKANEN P.: Verkostotalous ja luottamus 
Vaihtoehtoinen suorittamistapa: 
Vapaaavalintaisen kohdan a-f voi korvata sosiaaligerontologian jaksolla SOGP110 (3op, 2 ov). Tenttiin 
ilmoittauduttaessa on SOSP300:n tentaattorille laitettava merkintä tenttikuoreen vaihtoehtoisesta 
suorittamistavasta. 
Tenttiin ilmoittauduttaessa täytetään kaksi tenttikuorta, toinen SOSP300:n tentaattorille ja toinen 
SOGP110:n tentaattorille. 
 
SOSP400 Sosiologian erikoisaloja I  5 op (3 ov) 
SUORITUSMUOTO Kirjatentti. Tentitään kolme kohtaa seuraavasti. 
 
A. Organisaatiot ja organisoituminen 
HELANDER, V.: Kolmas sektori tai  
BLOM R. & SIISIÄINEN M.: Politiikan Sosiologia (s. 31-138) ja RIIKONEN & SIISIÄINEN (toim.): 
Yhdistystoiminnan uusjako. HKI: Opintotoimiston keskusliitto. 2002. 
 
B. Talouden sosiologia 
ILMONEN K.: Tavaroiden taikamaailma 
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C. Kulttuurintutkimus 
SIMMEL G.: Suurkaupunki ja moderni elämä 
 
D. Ympäristösosiologia 
KONTTINEN E. & PELTOKOSKI J.: Ympäristöprotestin neljäs aalto 
 
Tämän opintojakson voi korvata sosiaaligerontologian jaksolla SOGP100. 
 
 
CUM LAUDE APPROBATUR  (AINEOPINNOT) 
 
TAVOITE Opiskelijan tulee tuntea sosiologisen ajattelun, myös suomalaisen sosiologian muutokset, 
sosiologian käyttämät perusmenetelmät, hallita joitakin sosiologian tutkimusaloja sekä sosiologisen 
kirjoittamisen käytäntöjä. 
 
Cum laude approbatur -opinnot voi aloittaa, kun vähintään jaksot SOSP100-P110 ja SOSP120 on 
suoritettu. Yleisopintojen pakolliset jaksot TILP150 ja TILP350 (SPSS) kannattaa suorittaa ennen cum 
laude-opintoja. 
Cum laude approbatur -opinnoissa suositeltava suorittamisjärjestys: Sosiologian historia- ja teoriajaksot, 
menetelmäopinnot ja tutkimusharjoitukset, sosiologian erikoisaloja II ja viimeisenä tieteellisen 
kirjoittamisen seminaari.  
Tieteellisen kirjoittamisen seminaari suositellaan aloitettavaksi kolmannen vuoden syksyllä. Sitä ennen tai 
saman syksyn aikana viimeistään on hyvä suorittaa menetelmäopinnot ja tutkimusharjoitukset. 
Opintojaksot SOSA230-A240 ja SOSA61-A620 on tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille. 
Sivuaineopiskelijat suorittavat niiden tilalla opintojaksot SOSA250-A260 ja SOSA650. 
Pakollinen cum laude approbatur -opintojen kokonaislaajuus (approbatur mukaan lukien) on 
pääaineopiskelijoilla väh. 70 op (38 ov) ja sivuaineopiskelijoilla 60 op (35 ov). 
 
Cum laude approbatur -opintokokonaisuuden yhteydessä voi suorittaa vaihtoehtoisena 21 op ikä- ja 
elämänkulkututkimukseen perehdyttäviä opintoja (SOGA230-240, SOGA400, SOGA610-A620). 
 
SOSA100-A120 Sosiologian historia ja sosiologisen teorian nykyisiä suuntauksia 10 op (5 ov) 
 
SOSA100 Sosiologian historia, luennot   2 op (1 ov) 
SUORITUSMUOTO 24 tunnin luentosarja 
 
SOSA110 Sosiologian historia, teostentti  4 op (2 ov) 
SUORITUSMUOTO Tentitään seuraavat teokset: 
COLLINS R.: Four Sociological Traditions 
ALAPURO R. ym. (toim.): Suomalaisen sosiologian historia 
Erityistapauksissa jakso on mahdollista suorittaa esseellä. 
 
SOSA120 Sosiologisen teorian nykyisiä suuntauksia  4 op (2 ov) 
SUORITUSMUOTO Kirjallisuuskuulustelu. Suoritettavat teokset: 
HEISKALA R.: Toiminta, tapa ja rakenne 
SCOTT J.: Sociological Theory. 
Korvaavia luentoja saatetaan järjestää. Esseellä suorittaminen on mahdollista. 
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SOSA210-A260  Sosiologian metodit II 14 op (8 ov) 
SOSA210-A220 Pääaine- ja sivuaineopiskelijoille 
SOSA230-A240 Pääaineopiskelijoille 
SOSA250-A260 Sivuaineopiskelijoille 
 
SOSA210 Kvalitatiiviset menetelmät  2 op (1 ov) 
SUORITUSMUOTO 16 tunnin luentosarja, joka on kaikille pakollinen. Luentosarjan yhteydessä 
suoritetaan ESKOLA J. & SUORANTA J.: Johdatus laadulliseen tutkimukseen.  
Järjestetään yhteistyössä yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön kanssa. 
Mikäli opintojakso on suoritettu yhteiskuntapolitiikkaan (YKPA210) tai sosiaalityöhön (STOA210), 
sovitaan sosiologian tentaattorin kanssa korvaavista opinnoista. 
 
SOSA220 Kvantitatiiviset menetelmät  2 op (1 ov) 
SUORITUSMUOTO 16 tunnin luentosarja, joka on kaikille pakollinen. Luennon yhteydessä suoritetaan 
ALKULA T. ym.: Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät, s.1 - 219. 
Järjestetään yhteistyössä yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön kanssa. 
Mikäli opintojakso on suoritettu yhteiskuntapolitiikkaan (YKPA220) tai sosiaalityöhön (STOA220), 
sovitaan sosiologian tentaattorin kanssa korvaavista opinnoista. 
 
SOSA230 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset  5 op (3 ov) 
SUORITUSMUOTO Pääaineopiskelijoille seminaari (kesto 72 tuntia), jossa harjoitellaan ryhmätöinä 
analyysimenetelmiä sekä laaditaan yksin tai parityönä pienimuotoinen tutkimus, jota puolustetaan. 
SOSA210 luentosarja tulee olla suoritettuna tai sen voi suorittaa samanaikaisesti seminaarin kanssa. 
Jakson SOSA230 voi korvata sosiaaligerontologian jaksolla SOGA230. 
 
SOSA240 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset  5 op (3 ov) 
SUORITUSMUOTO Pääaineopiskelijoille seminaari (kesto 72 tuntia), jossa harjoitellaan tilastollisia 
analyysimenetelmiä ryhmätöinä. SOSA220 luentosarja tulee olla suoritettuna ennen vastaavia ryhmätöitä 
tai sen voi suorittaa samanaikaisesti seminaarin kanssa. Jakson SOSA240 voi korvata 
sosiaaligerontologian jaksolla SOGA240. 
 
SOSA250 Kvalitatiivisten menetelmien essee (sivuaineopiskelijoille)   5 op (3 ov) 
SOSA260 Kvantitatiivisten menetelmien essee (sivuaineopiskelijoille)  5 op (3 ov) 
Esseiden suorittamisesta sovitaan tentaattorin kanssa. 
Jaksot SOSA250-A260 voi korvata sosiaaligerontologian jaksoilla SOGA230-A240. 
 
SOSA400 Sosiologian erikoisaloja II  5 op (3 ov) 
SUORITUSMUOTO Kirjallisuuskuulustelu. Valitaan yksi kohdista A-E. 
Opiskelija tenttii kolme kirjaa, joista yhden voi korvata luennolla. Suositellaan osallistumista 
useammalle kuin yhdelle luennolle, ne voidaan kirjata ylimääräiseen jaksoon SOSA490. 
Erikoisalan voi korvata sosiaaligerontologian jaksolla SOGA400 Perehtyminen sosiologiseen 
ikätutkimukseen II (3 ov).  
 
A. Organisaatiot ja organisoituminen 
Tentitään kolme kohtaa. Yhden kohdan voi korvata luennolla. 
1. SCOTT W.R: Institutions and Organizations (II painos) 
2. CLEGG S.R.: Modern Organizations 
3. KECK, M. E. & SIKKINK, K.: Activists beyond Borders 
4. HIRST P.: From Statism to Pluralism. Democracy, Civil Society and Global Politics 
5. DELLA PORTA D., DIANI M.: Social Movements 
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B. Talouden sosiologia 
Tentitään kolme kohtaa. Yhden kohdan voi korvata luennolla. 
1. GRINT, K.: The Sociology of Work (III painos) 
2. SMART B.: Economy, Culture and Society 
3. SLATER, DON: Consumer Culture and Modernity 
4. TRIGILIA C.: Economic Sociology 
5. CAMPBELL C.: The Romantic Ethic and the Spirit of Capitalism 
 
C. Kulttuurintutkimus 
Tentitään kolme kohtaa. Yhden kohdan voi korvata luennolla. 
1. CASTELLS, M.: The Information Age: Economy, Society and Culture, vol 2 The Power of Identity 
2. GIDDENS, A.: Modernity and Self-Identity ja ILMONEN, K. & JOKINEN, K.: Luottamus modernissa 
maailmassa 
3. RUBINSTEIN, D.: Culture, Structure & Agency 
4. BOURDIEU, P.: Distinction 
5. LATOUR, B.: Pandora’s Hope 
 
D. Ympäristösosiologia 
Tentitään kolme kohtaa. Yhden kohdan voi korvata luennolla. 
1. HAJER M.,: The Politics of Environmental Discourse 
2. MACNAGHTEN P. & URRY J.: Contested Natures 
3. LUPTON D.: Risk 
4. JAEGER, C. & al.: Risk, Uncertainty, and Rational Action 
5. DICKENS, P.:  Reconstructing Nature. Alienation, Emancipation and the Division of Labour 
 
E. Vaihtoehtoiset opinnot  
Vaihtoehtoisista opinnoista sovitaan tentaattorin kanssa. 
 
SOSA490 Ylimääräisiä erikoisaloja II (vapaaehtoinen)     2-6 op (1-3 ov) 
Erikoisalojen luentoja voi suorittaa myös vapaaehtoisina ylimääräisinä opintoina. 
 
SOSA610 Tieteellisen kirjoittamisen seminaari I      3 op (2 ov) 
SOSA620 Tieteellisen kirjoittamisen seminaari II   3 op (2 ov) 
SUORITUSMUOTO Pääaineopiskelijoille syksyllä alkava vuoden mittainen tieteellisen kirjoittamisen 
seminaari, jossa laaditaan kandidaatin tutkielma. Syksyn kuluessa tehdään tutkimussuunnitelma ja 
teoreettinen kirjallisuuskatsaus aiheeseen sekä kerätään aineisto. Keväällä analysoidaan aineisto ja 
syvennetään teoriakatsausta. Loppukevään seminaari-istunnot sisältävät töiden esittelyn ja opponoinnin. 
Seminaarin voi suorittaa myös sosiaaligerontologian opintojaksoilla SOGA610 – SOGA620. 
Tieteellisen kirjoittamisen seminaari koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osiosta, työ voi olla myös 
yksinomaan teoriakatsaus. Opiskelija saa sekä syksyn että kevään seminaarista kummastakin 3 op. Työn 
valmistuttua opiskelija kirjoittaa maturiteetin, jonka hyväksymisen jälkeen hän saa 10 op 
kandidaatintutkielmasta. 
 
 
SOSA700 Kandidaatin tutkielma  10 op (3 ov) 
Pääaineopiskelijat laativat kandidaatin tutkielman tieteellisen kirjoittamisen seminaarissa. 
 
SOSA710 Maturiteetti/yhteiskuntatieteiden kandidaatti  0 op (0 ov) 
Tutkielman pohjalta kirjoitetaan kandidaatin tutkinnon vaatima maturiteetti (kypsyyskoe). 
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SOSA650 Tieteellinen kirjoittaminen (sivuaineopiskelijoille)  6 op (4 ov) 
Sivuaineopiskelijat lukevat Kinnusen & Löytyn Tieteellinen kirjoittaminen teoksen, jota apuna käyttäen he 
kirjoittavat esseet tietyistä sosiologisista tutkimuksista. Kirjalista ja kysymykset saatavissa assistentilta. 
Jakson SOSA650 voi korvata sosiaaligerontologian jaksoilla SOGA610-A620. 
 
 
LAUDATUR  (SYVENTÄVÄT OPINNOT)  
 
Uudet tutkintovaatimukset: 120 op (pakolliset pääaineopinnot 85 op + muut opinnot 35 op) = 
maisterin tutkinto 
Vanhat tutkintovaatimukset: 40 ov 
 
Opiskelijan tulee hallita itsenäinen tutkimustyö aiheeseen perehtymisen, tutkimusongelman 
täsmentämisen, metodivalintojen sekä tutkimuksen toteuttamisen osalta. 
Maisterin tutkinnossaan opiskelija suuntautuu tässä vaiheessa jollekin erityisalalle. Laudatur-opintojen 
kuluessa aloitetaan pro gradu -tutkielman tekeminen.  
Vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti opiskelevat suorittavat laudaturin 40 ov:n laajuisena. Uusien 
tutkintovaatimusten mukaisesti opiskelevat suorittavat laudaturin 85 op:n laajuisena ja sen lisäksi he 
suorittavat 35 op muita opintoja saadakseen maisterin tutkinnon. Muita opintoja voivat olla esim. 
sosiologian harjoittelu, ylimääräiset sosiologian opinnot, sosiaaligerontologia, kansainvälinen vaihto ja 
opettajan pedagogiset opinnot. 
 
 
SOSS110-S120 Sosiologian nykysuuntaukset ja klassiset perinteet 12 op (5 ov) 
 
SOSS110 Sosiologian nykysuuntauksia  7 op (2 ov) 
SUORITUSMUOTO Kirjallisuuskuulustelu.  
Opiskelijat, jotka suorittavat jakson opintoviikkoina tenttivät yhden kohdan ja ne, jotka suorittavat 
jakson opintopisteinä tenttivät kaksi kohtaa seuraavista: 
a) DEAN M.: Critical and Effective Histories ja ROSE: Powers of Freedom 
b) BOURDIEU P.: The Logic of Practice 
c) GIDDENS A.: The Constitution of Society 
d) LUHMANN N.: Social Systems (tai Soziale Systeme) 
e) GOFFMAN E.: Frame Analysis 
f) JOAS H.: The Creativity of Action 
g) LATOUR: Pandora’s Hope (mikäli ei ole tentitty aiemmin) 
h) SAYER A.: Realism and Social Science 
Korvaavia luentoja saatetaan järjestää. Tentaattorin kanssa on sovittava kokonaisuuden toteuttamisesta 
sekä essee- tai lukupiirityöskentelystä. Sosiologian nykysuuntausten tuntemusta voi laajentaa jaksossa 
SOSS810. 
 
SOSS120 Tutustuminen klassikoihin  5 op (3 ov) 
SUORITUSMUOTO Kirjallisuuskuulustelu. 
Suoritetaan yksi kohta seuraavista 
a) DURKHEIM É.: Uskontoelämän alkeismuodot ja DURKHEIM É.: Sosiaalisesta työnjaosta 
b) MARX K.: Pääoma I 
c) WEBER M.: Economy and Society, kääntäjinä Guenther Roth and Claus Wittich, painos 1978, s. 1-56, 
212-299, 302-307, 399-529, 956-1003  (tai Wirtschaft und Gesellschaft, s. 1-30, 122-180, 245-381 ja 551-
579) ja 
WEBER M.: Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki 
d) SIMMEL G.: The Philosophy of Money (tai Die Philosophie des Geldes) 
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Korvaavia luentoja saatetaan järjestää. Esseellä tai lukupiirityöskentelynä suorittaminen mahdollista 
jakson tentaattorin kanssa sovittavalla tavalla. 
Sosiologian klassikkojen tuntemusta voi laajentaa jaksoissa SOSS820 
 
SOSS130 Johdatus tutkimusaiheen valintaan  3 op (2 ov) 
SUORITUSMUOTO. Seminaarimuotoisen kurssin tarkoituksena on luoda valmiuksia pro gradu-
tutkimuksen teolle ja laudaturseminaariin osallistumiselle. Kurssin kuluessa rajataan ja muotoillaan 
tutkimusaihe tutkittavaksi ongelmaksi. Kurssilla tarkastellaan lisäksi tutkielman laatimisen käytännön 
kysymyksiä ja tyypillisiä ongelmia. Mikäli tutkimusongelma on riittävästi täsmentynyt, kohdan voi 
suorittaa kirjallisesti seminaarin ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla. Riittävästi kehittynyt 
tutkimusongelma on edellytyksenä laudaturseminaariin osallistumiselle. 
 
SOSS210-S230 Sosiologian metodit III 8 op (4 ov) 
 
SOSS210 Kvalitatiivisten menetelmien syventävä kurssi  2 op (1 ov) 
SUORITUSMUOTO 12 tunnin luentosarja ja siihen liittyvät harjoitukset. 
Järjestetään yhteistyössä yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön kanssa, katso järjestävä oppiaine vuosittain 
opetusohjelmasta. 
Mikäli opintojakso on suoritettu yhteiskuntapolitiikkaan (YKPS210) tai sosiaalityöhön (STOS210), 
sovitaan sosiologian tentaattorin kanssa korvaavista opinnoista. 
 
SOSS220 Kvantitatiivisten menetelmien syventävä kurssi  2 op (1 ov) 
SUORITUSMUOTO 12 tunnin luentosarja ja siihen liittyvät harjoitukset. Luentojen yhteydessä 
suoritetaan teos ALKULA T ym.: Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät, s. 220 -.  
Järjestetään yhteistyössä yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön kanssa, katso järjestävä oppiaine vuosittain 
opetusohjelmasta. 
Mikäli opintojakso on suoritettu yhteiskuntapolitiikkaan (YKPS220) tai sosiaalityöhön (STOS220), 
sovitaan sosiologian tentaattorin kanssa korvaavista opinnoista. 
 
SOSS230 Sosiologian metodit III, teostentti  4 op (2 ov) 
SUORITUSMUOTO Kirjallisuuskuulustelu, kaksi kohtaa seuraavista: 
a) HERITAGE J.: Garfinkel ja etnometodologia 
b) STRAUSS A.L. & CORBIN J.M.: Basics of Qualitative Research 
c) RAGIN C.C.: The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies 
d) WODAK R. & MEYER M.: Methods of Critical Discourse Analysis 
e) SAYER A.: Method in Social Science: A Realist Approach 
f) TOIVONEN T.: Empiirinen sosiaalitutkimus 
g) LAYDER D: Sociological Practice 
h) LATOUR B.: The Pasteurization of France 
Kohtia voi suorittaa myös tentaattorin kanssa erikseen sovittavilla esseillä tai korvaavilla luennoilla. 
 
SOSS400 Sosiologian erikoisaloja III  6 op (3 ov) 
SUORITUSMUOTO Kolmen kirjan tentti tai essee jostain alla luetellusta alasta. Kirjallisuusluettelon saa 
laitokselta. Kirjalista voidaan räätälöidä gradua tukevaksi. Kirjoista on sovittava alan tentaattorin kanssa. 
Erikoisalan voi suorittaa vaihtoehtoisesti jaksona SOGS400. 
a) Organisaatiot ja organisoituminen 
b) Talouden sosiologia (työ ja kulutus) 
c) Kulttuurintutkimus 
d) Ympäristösosiologia 
e) Yhteisö ja sosiaalinen pääoma 
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SOSS610 Laudaturseminaari I  8 op (3 ov) 
SOSS620 Laudaturseminaari II  8 op (3 ov) 
SUORITUSMUOTO Jaksot suoritetaan osallistumalla kahden lukukauden ajan seminaariin. 
Seminaareihin ei voi osallistua ennen SOSS130:n suorittamista. Seminaareihin ei ole välttämätöntä 
osallistua peräkkäisinä lukukausina. 
 
SOSS700 Pro gradu -tutkielma tai sivuaineen tutkielma  40 op (20 ov) 
Tutkielman valmistaminen on pääosin itsenäistä työtä, jota harjoitusaine, seminaarit ja henkilökohtainen 
ohjaus tukevat. Tutkielman valmistumisen jälkeen on hyvä varautua tekemään siitä artikkeli tai 
artikkeliluonnos tai esittelemään sen tekemisen vaiheita ja tuloksia opintojen aiemmassa vaiheessa 
oleville. 
 
SOSS710 Maturiteetti/yhteiskuntatieteiden maisteri  0 op (0 ov) 
Ks. tiedekunnan yleiset ohjeet. 
Maturiteetti voidaan suorittaa siinä vaiheessa, kun tutkielma on jätetty tarkastukseen. Maturiteetti 
arvostellaan hyväksytyksi tai hylätyksi sisällön osalta. Maturiteetti ei vaikuta pro gradu -tutkielman 
arvosanaan.  
 
Muut opinnot    35 op 
 
Uusien tutkintovaatimusten mukaisesti opiskelevat suorittavat laudaturin 85 op:n laajuisena ja sen lisäksi 
he suorittavat 35 op muita opintoja saadakseen maisterin tutkinnon. Muita opintoja voivat olla esim. 
sosiologian harjoittelu, ylimääräiset sosiologian opinnot, sosiaaligerontologia, kansainvälinen vaihto ja 
opettajan pedagogiset opinnot. 
 
SOSS800  Harjoittelu (vapaaehtoinen) 6-10 op (3-5 ov) 
TAVOITTEENA on perehtyminen ammattikäytäntöön. Harjoittelun tulee sisältää tehtäviä, joita varten 
sosiologian opinnoissa on annettu tietoja ja taitoja. Sellaisia ovat esimerkiksi tutkimus-, selvitys-, 
suunnittelu-, opetus-, toimittaja-, ja erilaiset organisointitehtävät. Harjoittelun tavanomainen pituus on 2-3 
kk. Harjoittelu on tarkoitettu niille sosiologiaa pääaineenaan opiskeleville, joilla on vähintään 100 
opintoviikon kokonaisopinnot. Harjoittelun voi suorittaa valtion harjoittelutukijärjestelmän puitteissa tai 
normaalissa työsuhteessa harjoitteluun soveltuvassa työtehtävässä. Myös palkaton työsuhteen kaltainen 
työskentely esimerkiksi vapaaehtoisjärjestön palveluksessa voidaan hyväksyä. Harjoittelusta on etukäteen 
sovittava yksikön harjoittelua ohjaavan henkilön kanssa ja harjoittelun päätyttyä siitä on laadittava 
kirjallinen selonteko. Opintojakso on vapaaehtoinen. 
 
SOSS810  Sosiologian nykysuuntauksia II 2-10 op (1-5 ov) 
 
SOSS820  Tutustuminen klassikoihin II  2-10 op (1-5 ov) 
 
SOSS830  Sosiologian erikoisaloja IV 2-10 op (1-5 ov) 
 
SOSS840  Ylimääräiset sosiologian teoria- ja metodiopinnot 2-10 op (1-5 ov) 
    Sosiaaligerontologian opinnot 

 Syventävät kieli- ja viestintäopinnot 
    Opettajan pedagogiset opinnot 
    Kansainvälinen vaihto 
    Muut pääainetta tukevat sivuaineopinnot 
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SOSIAALIGERONTOLOGIAN LINJA 
 
Sosiaaligerontologiassa tutkitaan ikään ja ikääntymiseen liittyviä ilmiöitä. Kyse ei kuitenkaan ole vain 
vanhuuden ja siihen liittyvien ilmiöiden tutkimisesta, vaan tutkimus voi kohdistua elämänkulun eri 
vaiheisiin. Tutkimusta tehdään sekä yksilötason että yhteiskunta- ja kulttuuritason lähtökohdista. Yhä 
tärkeämpää on esimerkiksi tutkia, mitä yhteiskunnan eri osa-alueilla merkitsee nykyinen väestörakenteen 
nopeutuva ikääntyminen. 
 
Sosiaaligerontologisen tutkimuksen perustiede on sosiologia, vaikka tutkimusta tehdään myös muilla 
tieteenalueilla. Sosiologisen tarkastelun kohteena ovat mm. eri ikäryhmien asema, elinolot ja elämäntyylit, 
sukupolvien väliset suhteet ja sukupolvien määrittyminen sekä ikääntymisen ja yhteiskunnan rakenteiden 
väliset suhteet. Kulttuurinen perspektiivi puolestaan painottaa iän ja ikääntymisen merkityksiä, mielikuvia 
ja itsemäärityksiä sekä näiden historiallista muuttumista. 
 
Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella 
voi opiskella sosiaaligerontologiaa suorittamalla  
 
1) sosiologiassa kandidaatti- ja maisteritutkinnon sosiaaligerontologian linjana tai  
2) erillisen opintokokonaisuuden (25 op/15 ov) ja/tai 
3) sosiaaligerontologian koulutusohjelmaopinnot (85 – 93 op/40 – 43 ov). 
 
Sosiologian pääaineopiskelijat voivat suorittaa sosiaaligerontologian opinnot joko osana sosiologiaa 
valitsemalla sosiaaligerontologian linjan tai sivuaineena erillisenä opintokokonaisuutena. Halutessaan 
opiskelija voi kandidaatin tutkinnon jälkeen siirtyä sosiaaligerontologian maisterikoulutusohjelmaan. 
Tällöin tulee ottaa yhteyttä sosiologian yksikön sosiaaligerontologian professoriin. 
 

SOSIAALIGERONTOLOGIAN LINJAN OPINTOJAKSOT 
 
Sosiologian pääaineopiskelijoille 
 
APPROBATUR (perusopinnot) 25 op (15 ov) 
 
SOSP100  Sosiologian johdantokurssi 2 op (1 ov) 
SOSP110  Sosiologian johdantokurssi, teostentti 4 op (2 ov) 
SOSP120  Sosiologian teoria 4 op (2 ov) 
SOSP200  Sosiologian metodit I, luento 2 op (1 ov) 
SOSP210  Sosiologian metodit I, teostentti 2 op (1 ov) 
SOSP300  Näkökulmia suomalaiseen yhteiskuntaan, teostentti 3 op (3 ov) 
SOGP100  Perehtyminen sosiologiseen ikätutkimukseen I 5 op (3 ov) 
SOGP110  Suomalaista ikätutkimusta 3 op (2 ov) 
 
 
CUM LAUDE APPROBATUR (aineopinnot) 45 op (23 ov) 
 
SOSA100  Sosiologian historia, luennot 2 op (1 ov) 
SOSA110  Sosiologian historia, teostentti 4 op (2 ov) 
SOSA120  Sosiologisen teorian nykyisiä suuntauksia 4 op (2 ov) 
SOSA210  Kvalitatiiviset menetelmät, luento 2 op (1 ov) 
SOSA220  Kvantitatiiviset menetelmät, luento 2 op (1 ov) 
SOGA230  Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (ikätutkimus) 5 op (3 ov) 
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SOGA240  Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (ikätutkimus) 5 op (3 ov) 
SOGA400  Perehtyminen sosiologiseen ikätutkimukseen II 5 op (3 ov) 
SOGA610  Tieteellisen kirjoittamisen seminaari I (ikätutkimus) 3 op (2 ov) 
SOGA620  Tieteellisen kirjoittamisen seminaari II (ikätutkimus) 3 op (2 ov) 
SOGA700  Kandidaatin tutkielma (ikätutkimus) 10 op (3 ov) 
SOGA710  Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti 0 op (0 ov) 
 
Vapaaehtoiset opintojaksot 
SOGA200  Ikätutkimuksen teoria- ja tutkimusseminaari 5 op (3 ov) 
SOGA300  Ikäryhmät ja elämänkulku 2 op (1 ov) 
 
LAUDATUR (syventävät opinnot) 85 op (40 ov) 
 
SOSS110  Sosiologian nykysuuntauksia 7 op (2 ov) 
SOSS120  Tutustuminen klassikoihin 5 op (3 ov) 
SOGS130  Johdatus tutkimusaiheen valintaan (ikätutkimus)  3 op (2 ov) 
SOSS210  Kvalitatiivisten menetelmien syventävä kurssi 2 op (1 ov) 
SOSS220  Kvantitatiivisten menetelmien syventävä kurssi 2 op (1 ov) 
SOSS230  Sosiologian metodit III, teostentti 4 op (2 ov) 
SOGS400  Perehtyminen sosiologiseen ikätutkimukseen III, teokset 6 op (3 ov) 
SOGS610  Laudaturseminaari I 8 op (3 ov) 
SOGS620  Laudaturseminaari II 8 op (3 ov) 
SOGS700  Pro gradu -tutkielma (ikätutkimus)                                                 40 op (20 ov) 
SOGS710  Sosiaaligerontologian maturiteetti 0 op (0 ov) 
 
Vapaaehtoiset opintojaksot 
SOGS800  Harjoittelu 6-10 op 
SOGS810  Ylimääräiset sosiaaligerontologian opinnot 2-20 op 
 
 
SOSIAALIGERONTOLOGIAN OPINTOJAKSOT APPROBATURISSA 
 
SOGP100  Perehtyminen sosiologiseen ikätutkimukseen I  5 op (3 ov) 
SUORITUSMUOTO Jakson voi suorittaa kahdella tavalla 
 
Vaihtoehto 1. 
Suorittamalla luentosarjan ”Lapsuudesta vanhuuteen” (24 t) ja tekemällä luennoilla sovittavat  
tehtävät. 
 
Vaihtoehto 2. 
Tenttimällä teoksen 
SANKARI, A & JYRKÄMÄ, J. (toim.) Lapsuudesta vanhuuteen: Iän sosiologiaa 
sekä kaksi teosta seuraavista: 
a) LEHTINEN, A-R: Lasten kesken. Lapset toimijoina päiväkodissa. 
b) PUURONEN, V: Johdatus nuorisotutkimukseen 
c) KANGAS, I. & NIKANDER, P. (toim.): Naiset ja ikääntyminen. 
d) JULKUNEN, R.: Kuusikymmentä ja työssä 
 
SOGP100 tarjoaa vaihtoehdon sosiologian opintojaksolle SOSP400 ja monitieteisen gerontologian 
opintojaksolle (ks. koodi terveystieteiden laitoksen vaatimuksista). 
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SOGP110 Suomalaista ikätutkimusta     3 op (2 ov) 
SUORITUSMUOTO Kirjallisuuskuulustelu. Suoritetaan kaksi teosta seuraavista: 
LALLUKKA, K.: Lapsuusikä ja ikä lapsuudessa: tutkimus 6-12-vuotiaiden sosiokulttuurisesta ikätiedosta 
AAPOLA, S.: Murrosikä ja sukupuoli: julkiset ja yksityiset ikämäärittelyt 
KUJALA, E.: Sodan pojat: sodanaikaisten pikkupoikien lapsuuskokemuksia isyyden näkökulmasta 
VAKIMO, S.: Paljon kokeva, vähän näkyvä: tutkimus vanhaa naista koskevista kulttuurisista käsityksistä 
ja vanhan naisen elämänkäytännöistä 
 
SOGP110 korvaa 3 op jaksosta SOSP300, jolloin SOSP300 suoritetaan 3 op laajuisena. 
 
 
SOSIAALIGERONTOLOGIAN OPINTOJAKSOT CUM LAUDE APPROBATURISSA 
 
SOGA230 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (ikätutkimus)  5 op (3 op) 
SUORITUSMUOTO Seminaari, jossa harjoitellaan analyysimenetelmiä sekä laaditaan yksin tai parityönä 
pienimuotoinen tutkimus, jota puolustetaan. SOSA210 luentosarja tulee olla suoritettuna tai sen voi 
suorittaa samanaikaisesti seminaarin kanssa. Jakso SOGA230 tarjoaa vaihtoehdon sosiologian 
opintojaksolle SOSA230. 
 
 
SOGA240 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (ikätutkimus)  5 op (3 ov) 
SUORITUSMUOTO Seminaari, jossa harjoitellaan tilastollisia analyysimenetelmiä sekä laaditaan yksin 
tai parityönä pienimuotoinen tutkimus, jota puolustetaan. SOSA220 luentosarja tulee olla suoritettuna 
ennen vastaavia ryhmätöitä tai sen voi suorittaa samanaikaisesti seminaarin kanssa. Jakso SOGA240 
tarjoaa vaihtoehdon sosiologian opintojaksolle SOSA240. 
 
 
SOGA400 Perehtyminen sosiologiseen ikätutkimukseen II     5 op (3 ov) 
SUORITUSMUOTO Jakson voi suorittaa kahdella tavalla.  
Joko 
1. Suorittamalla luentosarjan ” Syventäviä näkökulmia ikään, ikääntymiseen ja yhteiskuntaan” (24 tunnin 
luentosarja) ja laatimalla luentopäiväkirjan (2 op/1 ov), sekä tenttimällä kaksi teosta seuraavista (3 op/2 
ov): 
a) JAMIESON A. & VICTOR C.: Researching ageing and later life: the practice of social gerontology 
b) ESTES & BIGGS & PHILLIPSON C.: Social theory, social policy and ageing: A critical introduction 
c) HOCKEY J. & ALLISON J.: Social identities across the life course  
tai 
2. tenttimällä teokset: 
a) JAMIESON A. & VICTOR C.: Researching ageing and later life: the practice of social gerontology 
b) ESTES & BIGGS & PHILLIPSON C.: Social theory, social policy and ageing: A critical introduction 
c) HOCKEY J. & ALLISON J.: Social identities across the life course 
 
Jakso SOGA400 tarjoaa vaihtoehdon sosiologian opintojaksolle SOSA400. 
 
 
SOGA610 Tieteellisen kirjoittamisen seminaari I (ikätutkimus)    3 op (2 ov) 
SOGA620 Tieteellisen kirjoittamisen seminaari II (ikätutkimus)   3 op (2 ov) 
SUORITUSMUOTO Syksyllä alkava vuoden mittainen tieteellisen kirjoittamisen seminaari, jossa 
pääaineopiskelijat laativat kandidaatin tutkielman ikä- ja elämänkulkututkimukseen liittyvästä aiheesta. 
Myös sivuaineenaan sosiologiaa opiskelevat voivat osallistua seminaariin, jossa syksyn kuluessa tehdään 
tutkimussuunnitelma ja teoreettinen kirjallisuuskatsaus aiheeseen sekä kerätään aineisto. Keväällä 
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analysoidaan aineisto ja syvennetään teoriakatsausta. Loppukevään seminaari-istunnot sisältävät töiden 
esittelyn ja opponoinnin. Teoreettisen kirjoittamisen seminaari koostuu teoreettisesta ja empiirisestä 
osasta, työ voi olla myös yksinomaan teoriakatsaus. Opiskelija saa sekä syksyn että kevään seminaarista 
kummastakin 3 op. Työn valmistuttua pääaineopiskelija kirjoittaa maturiteetin, jonka hyväksymisen 
jälkeen hän saa 10 op kandidaatintutkielmasta. 
 
Jakso SOGA610 tarjoaa pääaineopiskelijoille vaihtoehdon sosiologian opintojaksolle SOSA610. 
Jakso SOGA620 tarjoaa pääaineopiskelijoille vaihtoehdon sosiologian opintojaksolle SOSA620. 
Jaksot SOGA610 ja SOGA620 tarjoavat sosiologian sivuaineopiskelijoille vaihtoehdon sosiologian 
opintojaksolle SOSA650. 
 
SOGA700 Kandidaatin tutkielma         10 op (3 ov) 
Pääaineopiskelijat laativat kandidaatin tutkielman tieteellisen kirjoittamisen seminaarissa. 
 
 
SOGA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti     0 op (0 ov) 
Tutkielman pohjalta kirjoitetaan kandidaatin tutkinnon vaatima maturiteetti (kypsyyskoe). 
 
Vapaaehtoiset opinnot 
 
SOGA200 Ikätutkimuksen teoria- ja tutkimusseminaari     5 op (3 ov) 
SUORITUSMUOTO Seminaari (24 tuntia), jossa perehdytään ikätutkimuksen teorioihin sekä 
tutkimusotteisiin ja -menetelmiin kirjallisuuden, artikkeleiden ja alustusten kautta.  
 
SOGA300 Ikäryhmät ja elämänkulku        2 op (1 ov)  
SUORITUSMUOTO Lukupiiri, jossa suoritetaan seuraava teos. Myös kirjallisuuskuulustelu ja esseellä 
suorittaminen on mahdollista jakson tentaattorin kanssa sovittavalla tavalla.  
a) ATCHLEY R.C.: Social Forces and Aging. An Introduction to Social Gerontology 
 
 
SOSIAALIGERONTOLOGIAN OPINTOJAKSOT LAUDATURISSA 
 
SOGS130 Johdatus tutkimusaiheen valintaan (ikätutkimus)     3 op (2 ov) 
SUORITUSMUOTO Lukukauden mittainen seminaari, jossa ideoidaan ja rajataan kunkin 
tutkimusongelma järkeviin mittoihin. Mikäli tutkimusongelma on riittävän täsmentynyt, kohdan voi 
suorittaa kirjallisesti seminaarin vetäjän kanssa sovittavalla tavalla.  
 
 
SOGS400 Perehtyminen sosiologiseen ikätutkimukseen III, teokset   6 op (3 ov) 
SUORITUSMUOTO Kolmen pro gradutyön aiheeseen liittyvän kirjan suoritus, joko tenttimällä tai 
kirjoittamalla esseitä. Kirjoista sovitaan pro gradu-työn ohjaajan kanssa. Luettelo mahdollisesta 
kirjallisuudesta löytyy sosiaaligerontologian internet-sivuilta. Kirjallisuuden voi suorittaa myös 
osallistumalla erikoisalojen kursseille. Myös suoritustavasta sovitaan ohjaajan kanssa. 
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SOGS610 Laudaturseminaari I       8 op (3 ov) 
SOGS620 Laudaturseminaari II       8 op (3 ov) 
SUORITUSMUOTO Jakso suoritetaan osallistumalla kahden lukukauden ajan seminaariin. Seminaareihin 
ei voi osallistua ennen SOGS130 suorittamista. Seminaareihin ei ole välttämätöntä osallistua peräkkäisinä 
lukukausina.  
 
SOGS700 Pro gradu -tutkielma tai sivuaineen tutkielma    40 op (20 ov) 
Tutkielman valmistaminen on pääosin itsenäistä työtä, jota harjoitusaine, seminaarit ja henkilökohtainen 
ohjaus tukevat. Tutkielman valmistumisen jälkeen on hyvä varautua tekemään siitä artikkeli tai 
artikkeliluonnos tai esittelemään sen tekemisen vaiheita ja tuloksia opintojen aiemmassa vaiheessa 
oleville.  
 
 
SOGS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri    0 op (0 ov) 
Ks. tiedekunnan yleiset ohjeet. 
Maturiteetti voidaan suorittaa siinä vaiheessa, kun tutkielma on jätetty tarkastukseen. Maturiteetti 
arvostellaan hyväksytyksi tai hylätyksi sisällön osalta. Maturiteetti ei vaikuta pro gradu -tutkielman 
arvosanaan. Maturiteetin kielen oikeellisuutta ei enää tarkisteta tässä vaiheessa, mikäli opiskelija on 
suorittanut suomalaisen kandidaatin tutkinnon.  
 
 
SOGS800 Harjoittelu       6-10 op 
TAVOITTEENA on perehtyminen ammattikäytäntöön. Harjoitteluun tulee sisältää sellaisia tehtäviä, joita 
varten sosiaaligerontologian opinnoissa on annettu tietoja ja taitoja. Ensisijaisia ovat tutkimus-, selvitys- ja 
suunnittelutehtävät ja niihin liittyvä tiedottaminen. Myös sosiaaligerontologian opettaminen eri 
koulutusasteilla (opistossa, ammatillisessa korkeakoulussa tai vastaavassa) voidaan lukea harjoitteluun 
kuuluvaksi. Harjoittelun tavanomainen pituus on 2-3 kuukautta. Harjoittelu on suunnattu 
sosiaaligerontologian syventävien opintojen vaiheessa oleville. Harjoittelun voi suorittaa valtion 
harjoittelutukijärjestelmän puitteissa tai normaalissa työsuhteessa harjoitteluun soveltuvassa työtehtävässä. 
Myös palkaton työsuhteen kaltainen työskentely esimerkiksi vapaaehtoisjärjestön palveluksessa voidaan 
hyväksyä. Harjoittelusta on etukäteen sovittava yksikön harjoittelua ohjaavan henkilön kanssa ja 
harjoittelun päätyttyä siitä on laadittava kirjallinen selonteko. Opintojakso on vapaaehtoinen. 
 
 
SOGS810 Ylimääräiset sosiaaligerontologian opinnot    2-20 op 
SUORITUSMUOTO Jaksot voi suorittaa osallistumalla järjestettäviin vierailuluentoihin, erikoisaloista 
järjestettäviin kursseihin, yliopiston tutkimusyksiköiden järjestämään opetukseen, kirjoittamalla esseitä tai 
suorittamalla ylimääräisiä kirjatenttejä. Ylimääräiset sosiaaligerontologian opintojaksot ovat 
vapaaehtoisia. 
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VALTIO-OPPI 
 
Valtio-oppi tieteenalana 
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena valtio-oppi 
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena valtio-oppi 
Opintojen ohjeellinen ajoitussuunnitelma 
Sivuaineena valtio-oppi 
Valtio-opin opintojaksot 
 
 

VALTIO-OPPI TIETEENALANA 
 
Valtio-oppi on politiikkaa tutkiva tiede. Sen ominaispaino nykymaailmassa on kasvanut, koska on 
ymmärretty, että maailmassa vallitsevat asiaintilat eivät ole annettuja ja itsestään selviä vaan 
ongelmallisia, kiistanalaisia, valinnanvaraisia ja usein tarkoituksellisen kamppailun kohteita. Politiikkaa 
tutkivan tieteen tarkoituksena on syventää ymmärrystä poliittisen toiminnan mekanismeista, luonteesta ja 
merkityksestä yhteiskunnassa ja tarjota teoreettisia välineitä poliittisesti merkittävien ilmiöiden 
analysoimiseen. 
 
Perinteisesti valtio-opin tutkimuskohteena ovat olleet politiikan ja valtion käsitteet, valta, poliittinen 
toiminta, osallistuminen, päätöksenteko ja hallinto vallankäytön näkökulmasta. Uudemmassa politiikan 
tutkimuksessa on korostunut näkemys, jonka mukaan poliittinen toiminta ei rajoitu eduskunnan ja 
hallituksen kaltaisiin instituutioihin, vaan millä tahansa ilmiöllä voi olla poliittinen ulottuvuus. Uusi 
politiikan tutkimus ei enää jakaudu kansalliseen ja kansainväliseen politiikan tutkimukseen, koska 
modernissa, globalisoituvassa maailmassa poliittisesti merkittävät ilmiöt ja niistä käytävät kiistat eivät 
noudata kansallisvaltioiden välisiä rajoja. Uudessa politiikan tutkimuksessa on myös alettu kiinnittää 
entistä enemmän huomiota poliittisen toiminnan retoriseen luonteeseen. Valtaosa poliittisista teoista on 
puhetekoja. Tältä kannalta myös esimerkiksi parlamenttien ja vaalien tutkimukseen avautuu toisenlaisia 
näköaloja kuin mihin on totuttu.  
 
Yleistietoja 
 
Valtio-oppi oppiaineena kuuluu hallinnollisesti yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokseen.  
Valtio-opissa on opetus- ja tutkimustehtävissä kaksi valtio-opin professoria ja yksi maailmanpolitiikan 
professori, seitsemän dosenttia, kaksi yliassistenttia, assistentti ja lukuisa joukko tutkijoita. Opetusta 
antavat lisäksi tuntiopettajat, sekä koti- ja ulkomaiset vierailijat. Yhteiskuntatieteen opetuksesta vastaavat 
valtio-opin lisäksi myös kansantaloustieteen, sosiologian ja filosofian opettajat. 
 
Käyntiosoite: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Mattilanniemi, rakennus MaB 
Postiosoite: PL 35 (MaB), 40014 Jyväskylän yliopisto 
Lisätietoja oppiaineen www -sivuilta. 
 



 
 

72

 
YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO PÄÄAINEENA VALTIO-
OPPI 
 
Valtio-oppia pääaineena opiskeleva suorittaa ennen maisterin tutkintoa välitutkintona yhteiskuntatieteiden 
kandidaatin tutkinnon 180 op (120 ov). 
 
Kandidaatin tutkinto koostuu: 
1) yleis- ja kieliopinnoista  
2) valtio-opin pääaineopinnoista: cum laude approbatur- opintokokonaisuudesta, kandidaatin 
tutkielmasta ja maturiteettikokeesta  
3) sivuaineopinnoista (vähintään yksi cum laude approbatur tai kaksi approbaturia) 
 
Kandidaatin tutkinto sisältää kandidaatin tutkielman (VALA610) ja sen pohjalta kirjoitettavan 
kypsyysnäytteen eli maturiteettikokeen (VALA710).  
 
1. Yleisopinnot 15 op (5 ov) 
 
Pakolliset: 
YTKY001  Opintojen suunnittelu, opintoympäristö ja korkeakoululaitos 2 op (1 ov) 
FILY019  Tieteellisen toiminnan perusteet     3 op (2 ov) 
FILY023  Argumentaation ja retoriikan perusteet    4 op (2 ov) 
 
2. Kieliopinnot 15 op (9 ov) 
Pakolliset:    12 op (4 ov)  
- äidinkieli, kirjoitusviestintä 3 op (1 ov) 
- ruotsi    3 op (1 ov) 
- 1. vieras kieli   3 op (1 ov) 
- 2. vieras kieli   3 op (1 ov) 
Toinen vieras kieli: saksan, englannin, venäjän, ranskan, espanjan, italian, latinan tai muu tiedekunnan 
hyväksymä kielikurssi.  
 
Erityisesti pakolliset kieliopinnot suositellaan suoritettavaksi heti opintojen alkupuolella, jolloin ne 
voivat alusta alkaen tukea esim. vieraskielisten tenttikirjojen lukemista sekä kirjallisten töiden ja 
esitysten tekemistä 
 
Valinnaiset:   3 op (5 ov) 
Valitaan kielikeskuksen tarjoamista kursseista omia opintoja tukevia kielikursseja. Valtio-opillisen 
kansainvälisen keskustelun seuraamisen kannalta on tärkeää osata englannin lisäksi mahdollisimman 
montaa muuta kieltä, erityisesti saksaa, ranskaa, venäjää, italiaa ja espanjaa. Globalisoituvassa maailmassa 
ei-eurooppalaisten kielten osaamisen merkitys korostuu koko ajan. Tärkeätä on opetella kieliä 
opintoviikkojen metsästyksestä riippumatta (ks. yleisopinnot, valinnaiskurssit, kielikeskus). 
 
3. Sivuaineopinnot 
 
Sivuainevalinta on vapaa (sivuaineita voi valita myös toisista tiedekunnista, joilla tosin saattaa olla näihin 
valintoihin omia rajoituksiaan). Vähintään yhdessä sivuaineessa suoritetaan cum laude approbatur -
opintokokonaisuus väh. 60 op (35 ov) tai vaihtoehtoisesti kahdessa sivuaineessa suoritetaan approbatur -
opintokokonaisuus väh. 25 op + 25 op (15 ov + 15 ov). Näiden lisäksi on suoritettava tarvittava määrä 
muita opintoja.  
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4. Pääaineopinnot 
 
APPROBATUR (PERUSOPINNOT) 25-27 op (15-16ov) 
Pakolliset opinnot: 
VALP100 Valtio-opin perusteet, luento-osa    2 op (1 ov)  
VALP110 Valtio-opin perusteet, kirjaosa    3 op (2 ov)  
VALP200 Poliittisen analyysin harjoitus     5 op (3 ov) 
VALP300 Maailmanpolitiikan perusteet, luento-osa   2 op (1 ov) 
VALP310 Maailmanpolitiikan perusteet, kirjaosa   3 op (2 ov) 
VALP410 Poliittiset liikkeet ja instituutiot    5 op (3 ov) 
VALP420 Euroopan unionin poliittinen järjestelmä   5 op (3 ov) 
 
Vapaaehtoiset opinnot: 
VALP450 Lukupiiri pääaineopiskelijoille    2 op (1 ov) 
 
 
CUM LAUDE APPROBATUR (AINEOPINNOT) 45 op (20 ov) 
VALA110  Politiikan teoria I      7 op (3 ov) 
VALA120 Politiikan aikalais- ja aikakausianalyysi   7 op (3 ov) 
VALA130 Poliittiset liikkeet ja demokratia I    7 op (3 ov) 
VALA200 Poliittinen kieli I      7 op (3 ov) 
VALA310 Maailmanpolitiikka II      7 op (3 ov) 
VALA610 Proseminaari, sisältää kandidaatin tutkielman  10 op (5 ov) 
VALA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti   0 op (0 ov) 
 
 

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO PÄÄAINEENA VALTIO-OPPI 
 
A. Tutkinnon tavoitteet 
 
Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on mahdollista suorittaa valtio-oppi pääaineena 
yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto 120 op, joka antaa jatko-opintokelpoisuuden valtio-opissa. 
Maisterin tutkinto koostuu pääaineen laudatur -opinnoista (96-112 op) sisältäen pro gradu -tutkielman ja 
maturiteetin (ei kielentarkistusta) sekä muista pääainetta tukevista opinnoista. Vanhan tutkintoasetuksen 
mukaan opiskelevat (ennen syksyä 2005 aloittaneet) suorittavat laudaturin 44-52 opintoviikon suuruisena. 
 
Valtio-opin opiskelu kehittää poliittista arvostelukykyä ja poliittisten ilmiöiden tuntemusta. Se parantaa 
kykyä analysoida itsenäisesti poliittisesti merkittäviä tapahtumia ja ilmiöitä ja syventää poliittisen ajattelun 
ja historian tuntemusta. Se edistää argumentointikykyä ja poliittista lukutaitoa. Valtio-opin opinnot eivät 
valmista mihinkään tiettyyn ammattiin vaan ne tarjoavat yliopistollisen pohjakoulutuksen toimia 
menestyksellisesti mitä moninaisimmilla alueilla sekä Suomessa että ulkomailla. Valtio-opin opinnot 
tarjoavat erinomaisen pohjan toimia suunnittelu- ja konsultointitehtävissä niin julkisella kuin yksityisellä 
sektorilla, aikuisopetuksessa, poliittisessa ja yhteiskunnallisessa järjestötoiminnassa, tiedotusalalla, 
kulttuurilaitoksissa ja hallinnossa niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin tehtävissä. 
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B. Tutkinnon rakenne ja sisältö 
 
Maisterin tutkinto (120 op) koostuu seuraavista opinnoista: 

1. pääaineen laudatur-opinnot (96-112 op) sisältäen pro gradu –tutkielman ja maturiteetin (ei 
kielentarkistusta) 

2. muut pääainetta tukevat opinnot, joista opiskelija voi valita parhaaksi katsomansa tavan suorittaa 
vähintään 24 op (jotta 120 op täyttyy). 

 
LAUDATUR (SYVENTÄVÄT OPINNOT) 96-112op (44-52 ov)  
 
Valinnaiset opinnot, joista valitaan vähintään kaksi opintojaksoa: 
VALS110 Politiikan teoria II      8 op (4 ov) 
VALS130 Poliittiset liikkeet ja demokratia II    8 op (4 ov) 
VALS200 Poliittinen kieli II      8 op (4 ov) 
VALS310 Maailmanpolitiikka III     8 op (4 ov) 
 
Pakolliset pääaineen opinnot: 
VALS100 Tutkimuskysymysten seminaari    8 op (3 ov) 
VALS320 Poliittinen ajattelu ja sen tutkimus     8 op (3 ov) 
VALS400 Politiikan tutkimuksen erikoistumisalueet   8 op (4 ov) 
VALS610 Laudatur I-seminaari      8 op (3 ov) 
VALS620 Laudatur II-seminaari      8 op (3 ov) 
 
VALS700 Pro gradu -tutkielma      40 op (20 ov) 
VALS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri   0 op (0 ov) 
 
Muut opinnot:         24 op 
VALS800 Harjoittelu 
VALS810 Ylimääräiset valtio-opin teoriaopinnot 
 
Huom! 
Muihin opintoihin kuuluu myös esimerkiksi kansainvälinen vaihto, työharjoittelu, approbatur-
opiskelijoiden ohjaustehtävät, pedagogiset opinnot ym. Suoritus sovitaan kokonaisuudessaan pro gradu 
työohjaajan kanssa. 
 
Maisteriopintoihin pääaineena valtio-oppi voidaan sisällyttää myös naistutkimuksen opintojaksoja 
sopimuksen mukaan. 
 
 
Vaihto-opinnot ulkomailla 
Vaihto-opinnot ulkomailla ovat vapaaehtoisia mutta erittäin suositeltavia. Opintosuoritukset ulkomaisissa 
yliopistoissa voidaan sisällyttää tutkintoon sopimuksen mukaan joko pääaine- tai sivuaineopintoina. 
Tarkemmat ohjeet opiskelijavaihdosta saa erillisestä oppaasta ja yliopiston opintotoimistosta.  
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OPINTOJEN OHJEELLINEN AJOITUSSUUNNITELMA 
 
 
 

 
1. vuosi 
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VALS100 
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VALS310 
 

pakollisia 
opintoja: 
VALS620 
VALS400 
VALS700 
VALS710 
muita 
opintoja: 
VALS800 
VALS810 

 
 
 

SIVUAINEENA VALTIO-OPPI 
 
Valtio-oppia sivuaineena opiskellaan samoin kuin pääaineena paitsi kohdassa VALP205 Poliittisen 
analyysin harjoitus, sivuaineopiskelijoille ja VALA620 Proseminaari, sivuaineopiskelijoille. Maturiteetti 
VALA710 yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoa varten kuuluu vain pääaineopiskelijoille. Tarkemmat 
ohjeet ko. opintojakson kohdalla jäljempänä. 
 
 
Huom! Opintojaksojen kirjapaketit on tentittävä kokonaisuuksina. Samaa valtio-opin kirjaa voi tenttiä 
vain yhdessä opintojaksossa. 
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VALTIO-OPIN OPINTOJAKSOT 
 
APPROBATUR (PERUSOPINNOT) 25-27 op (15-16 ov) 
 
Approbatur-opintovaihe johdattaa poliittiseen ajatteluun ja poliittisen toiminnan analyysiin. 
Approbaturissa tutustutaan tieteenalan perusteisiin, poliittisiin liikkeisiin ja instituutioihin, 
maailmanpolitiikkaan ja erilaisiin poliittisen ajattelun ja analyysin lähestymistapoihin, joiden avulla oppii 
paikantamaan poliittisesti merkittäviä ongelmia ja ymmärtämään niiden poliittisen luonteen. 
 
Approbatur-opinnot aloitetaan opintojaksolla @Valtio-opin perusteet@, johon sisältyvä luento on kaikille 
pakollinen.  Opintovaiheen pääasialliset suoritusmuodot ovat luennot, seminaarit ja kirjatentit. Se on 
mahdollista suorittaa yhden lukukauden aikana. Approbatur on suoritettava vähintään arvosanalla HT 
ennen kuin opiskelija voi jatkaa valtio-opin opintoja. 
 
Pakolliset opinnot: 
 
VALP100 Valtio-opin perusteet, luento-osa      2 op (1 ov) 
SISÄLTÖ:  Tutustuminen valtio-opin tutkimusalaan, keskeisiin käsitteisiin ja tieteenalahistoriaan sekä 
alustava tutustuminen politiikan tutkimuksen tieteellisiin lähestymistapoihin. 
SUORITUSTAPA: Luento, tentti ja muut luennoitsijan määräämät tehtävät.  
 
 
VALP110 Valtio-opin perusteet, kirjaosa       3 op (2 ov) 
SISÄLTÖ: Tutustuminen politiikan teoriaperintöön vanhojen ja uusien klassikoiden avulla. 
SUORITUSTAPA: Kirjatentti. 
Kaikki vaadittavat teokset suoritetaan samanaikaisesti. 
KIRJALLISUUS: 
1. Kanerva, J. (toim.): Platonista Bakuniniin: politiikan teorian klassikoita (1992) ja 
2. Yksi seuraavista: 
Aristoteles: Politiikka 
Locke: Tutkielma hallitusvallasta 
Marx: Kommunistisen puolueen manifesti 
Platon: Valtio. Sarjassa Teokset, osa IV 
Rousseau J-J.: Yhteiskuntasopimuksesta 
Cicero: Puhetaidosta: Brutus 
 
 
VALP200 Poliittisen analyysin harjoitus, pääaineopiskelijat   5 op (3 ov) 
SISÄLTÖ: Poliittisen analyysin harjoituksen tarkoituksena on perehdyttää poliittisen analyysin laadintaan 
ja arvioinnin prosessiin (aihepiirin valinta, ilmiön poliittisuuden arvio, aiheen rajaus, aineiston ja 
lähdekirjallisuuden etsintä ja arviointi, tulkitseva lukeminen, kirjoittaminen, puolustaminen ja opponointi). 
Kurssin yhteydessä suoritetaan viestinnän peruskurssi. 
SUORITUSTAPA: Osallistuminen aktiivisesti metodologisiin ohjausluentoihin sekä harjoitustehtävien 
suorittaminen, analyysityön laadinta sekä oman työn esittäminen ja puolustaminen sekä opponoiminen ja 
osallistuminen muiden töiden arviointiin. 
 
 
VALP205 Poliittisen analyysin harjoitus, sivuaineopiskelijat    5 op (3 ov) 
EDELTÄVÄT OPINNOT: Valtio-opin perusteet, luento- ja kirjaosa. Jakso suositellaan suoritettavaksi 
approbatur-opintojen lopuksi. 
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SISÄLTÖ: Tutustuminen ajankohtaiseen kotimaiseen politiikan tutkimukseen ja sen tutkimusotteisiin ja 
lähestymistapoihin. 
SUORITUSTAPA: Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojakson kirjatenttinä tai esseenä. Kaikki 
vaadittavat teokset suoritetaan samanaikaisesti. 
KIRJALLISUUS: 
1.  Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.): Tieteellinen kirjoittaminen 
2. Paananen, S., Juntto A. & Sauli A. (toim.): Faktajuttu. Tilastollisen sosiaalitutkimuksen käytännöt. 
Tampere, Vastapaino 1998. 
3. Politiikka- tai Kosmopolis -lehden neljä viimeistä numeroa. 
 
 
VALP300 Maailmanpolitiikan perusteet, luento-osa     2 op (1 ov) 
SISÄLTÖ: Tutustuminen maailmanpolitiikan tutkimusalan historiaan sekä keskeisiin teorioihin ja 
käsitteisiin. Poliittisen analyysin näkökulman avartaminen koko maailmaa koskevaksi tarkasteluksi, missä 
poliittisesti merkittävät ilmiöt eivät välttämättä noudata kansallisvaltioiden välisiä rajoja. 
SUORITUSTAPA: Luento, tentti ja mahdolliset muut luennoitsijan määräämät tehtävät. 
 
 
VALP310 Maailmanpolitiikan perusteet, kirjaosa     3 op (2 ov) 
SISÄLTÖ: Tutustuminen maailmanpolitiikan teoriaperintöön nykyaikaista keskustelua ja klassikoita 
lukemalla. 
SUORITUSTAPA: Kirjatentti. Kaikki vaadittavat teokset suoritetaan samanaikaisesti. Aiheeseen liittyviä 
luentosarjoja voidaan käyttää opintojakson kirjojen korvaamiseen. 
KIRJALLISUUS:  
1. Sihvola J.: Maailmankansalaisen etiikka ja 
2. Yksi seuraavista klassikoista: 
Kant, I.: Ikuiseen rauhaan 
Machiavelli, N.: Ruhtinas 
Sun Tzu: Sodankäynnin taito 
Thukydides: Peloponnesolaissota 
 
 
VALP410  Poliittiset liikkeet ja instituutiot       5 op (3 ov) 
SISÄLTÖ: Perehtyminen Suomen valtiolliseen järjestelmään juridisesta, historiallisesta ja poliittisesta 
näkökulmasta. Tutustuminen yhteiskunnallisiin ja poliittisiin liikkeisiin ja niiden yhteyteen poliittiseen 
järjestelmään. Opintojakso perehdyttää myös siihen, mikä on EU:n merkitys Suomen poliittisessa 
järjestelmässä. 
SUORITUSTAPA: Kirjatentti.  
Kaikki vaadittavat teokset suoritetaan samanaikaisesti. 
KIRJALLISUUS:  
1. Alapuro, R., Liikanen, I., Smeds, K. & Stenius, H.: Kansa liikkeessä  
2. Pekonen, K.: Politiikka urbaanissa betonilähiössä  
3. Saukkonen, P.: Paikkana politiikka   
4. Suomen Perustuslaki (2000) 
 
 
VALP420  Euroopan unionin poliittinen järjestelmä     5 op (3 ov) 
SISÄLTÖ: Opintojakso perehdyttää Euroopan alueen poliittisen integroitumisen historiaan, Euroopan 
idean syntymiseen ja kehittymiseen, kansallisuuden merkitykseen sekä Euroopan unionin uusiin haastaviin 
kysymyksiin. 
SUORITUSTAPA: Kirjatentti. 
KIRJALLISUUS: 
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1. Delanty, G.: Inventing Europe. Idea, Identity, Reality. 
2. Keränen, M. (toim.): Kansallisvaltion kielioppi 
3. Raunio, T. & Tiilikainen, T. (toim.): Euroopan rajat. Laajentuva Euroopan unioni. 
 
 
Vapaaehtoiset opinnot: 
 
VALP450 Lukupiiri pääaineopiskelijoille        2 op (1 ov) 
SISÄLTÖ: Politiikan teoreettisen tietämyksen syventäminen omaehtoisesti yhdessä vetäjän ja muiden 
opiskelijoiden kanssa. 
SUORITUSTAPA: Sovitaan erikseen syyslukukauden alussa yhdessä lukupiirin vetäjän kanssa. 
 
 
CUM LAUDE APPROBATUR (AINEOPINNOT) 45 op (20 ov)  
 
Cum laude approbatur -opintovaiheessa perehdytään politiikan teoria- ja käsitehistoriaan, syvennetään 
poliittisen ajattelun ja käsitteistön tuntemusta, käsitystä poliittisten liikkeiden merkityksestä, tutustutaan 
teorioihin demokratiasta ja hallinta- ja kontrollijärjestelmistä sekä hankitaan perustiedot poliittisesta 
retoriikasta. Opintovaiheen aikana harjoitellaan myös itsenäisen tutkimuksen tekemistä seminaaritöiden 
avulla. Verrattuna approbaturiin omaehtoinen paneutuminen opintojaksojen aihepiireihin korostuu. 
Opintovaiheen pääasialliset opetusmuodot ovat luennot, tentit, esseet, seminaarit ja niihin liittyvät 
seminaarityöt sekä laitoksen nimeämien ohjaajien vetämät lukupiirit. Opintovaiheen suorittaminen on 
suositeltavaa aloittaa ”Politiikan teoria I” -opintojaksolla. 
 
 
VALA110 Politiikan teoria I        7 op (3 ov) 
SISÄLTÖ: Perehtyminen politiikan teoria- ja käsitehistoriaan. 
SUORITUSTAPA: Luento ja essee TAI kirjatentti. Ensimmäistä vaihtoehtoa suositellaan. Luennoitsija 
antaa tarkemmat ohjeet ensimmäisellä luennolla. Kaikki vaadittavat teokset suoritetaan samanaikaisesti. 
KIRJALLISUUS: 
1. Arendt, H.: The Human Condition (suomennos käy myös) 
2. Conolly, W.: Political Theory and Modernity 
3. Skinner, Q.: Liberty before Liberalism 
 
 
VALA120 Politiikan aikalais- ja aikakausianalyysi     7 op (3 ov) 
SISÄLTÖ: Kuinka ajatella poliittisesti ja analysoida poliittisesti merkittäviä ilmiöitä. 
SUORITUSTAPA: kirjatentti TAI essee. Kaikki vaadittavat teokset suoritetaan samanaikaisesti. 
KIRJALLISUUS: 
Valitaan yhteensä kolme kirjaa (kohdat 1 ja 2): 
1. Yksi tai kaksi teosta seuraavista 

A. Hobshawm, E.J.: Äärimmäisyyksien aika – lyhyt 1900-luku (1914-1991) 

B. Hyvärinen, M., et. al.(toim.): Käsitteet liikkeessä. Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria 
C. Arendt, H.: The Origins of Totalitarianism. 1951 (luku III) 
D. Beck, U: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 

(englanninkielinen editio: Ulrich Beck, Risk Society, Towards a New Modernity.)  

E. Beck, U.: Die Erfindung des Politischen (englanninkielinen editio: Beck, The Reinvention of 
Politics. Polity. Press 1997.,)  

http://infos.aus-germanien.de/Suhrkamp
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F. Featherstone, M., Lash, S. & Robertson, R. (toim.): Global Modernities 
 
2. Yksi tai kaksi teosta seuraavista 

A. Michael Th. Greven: Kontingenz und Dezision. Beiträge zur Analyse der politischen Gesellschaft, 
Opladen (Leske & Budrich) 2000 

B. Ojakangas, M.: Kenen tahansa politiikka 

C. Lindroos, K. & Palonen, K.: Politiikan aikakirja 

D. Sakari Hänninen ja Kari Palonen (toim.) Lue poliittisesti, Jyväskylä, 2004, SoPHi 81 

Huom! Opiskelijat voivat myös sopia tentaattorin kanssa muista tämän tenttipaketin vaihtoehtoisista 
teoksista. Mahdollisina vaihtoehtoina tarjoutuvat erityisesti Jyväskylän valtio-opin eri väitöskirjat 
(tentaattorilta saatavissa lista väitöskirjoista; aihepiireistä ks. myös: Lue poliittisesti). 

 
VALA130 Poliittiset liikkeet ja demokratia I       7 op (3 ov) 
SISÄLTÖ: Perehtyminen demokratiateorioihin ja poliittisiin liikkeisiin 
SUORITUSTAPA: Kirjatentti TAI essee. Kaikki vaadittavat teokset suoritetaan samanaikaisesti. 
KIRJALLISUUS: 
Kolme teosta seuraavista: 
1. Dahl, R.A.: On Democracy 
2. Setälä, M.: Demokratian arvo 
3. Patomäki, H. & Teivainen, T.: Globaali demokratia 
4. Ankersmit, F.:Political Representation 
5. Vogt, H.: Between Utopia and Disillusionment  
 
 
VALA200 Poliittinen kieli I         7 op (3 ov) 
SISÄLTÖ: Opintojakso perehdyttää erityyppisiin tutkimusotteisiin, joiden avulla tekstejä ja visuaalisia 
ilmiöitä voidaan tulkita poliittisesti. 
SUORITUSTAPA: Kirjatentti tai essee. Valitaan kolme kirjaa seuraavista: 
 
Käsitehistoria 
1. Koselleck, R.: Vergangene Zukunft (1979) tai Futures Past (2004). Second revised ed. 
2. Finnish Yearbook of Political Thought, numerot 1, 3 ja 6 (käsitehistoriaan johdattavat jaksot) 
 
Retoriikka 
3. Perelman, C.: Retoriikan valtakunta 
4. Heradsveit, D. & Björgo, T.: Politisk kommunikation. Introduktion till semiotik och retorik 
 
Diskurssianalyysi 
5. Winther Jörgensen, M. & Phillips, L.: Diskursanalys som teori och metod 
6. Neumann, I.B.: Mening, materialitet och makt. En introduktion till diskursanalys. 
 
Kuva-analyysi 
7. Seppänen, J.: Katseen voima 
8. Diers, M.: Schlagbilder. Zur politischen Ikonographie der Gegenwart. 
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Narratologia 
9. Kearney, R.: On Stories (Thinking in Action) 
10. Czarniawska, B.: Narratives in Social Science Research 
 
VALA310 Maailmanpolitiikka II        7 op (3 ov) 
SISÄLTÖ: Maailmanpolitiikan käsitteistöä 
SUORITUSTAPA: Kirjatentti, essee tai mahdollisen luennon yhteydessä sovittavalla tavalla. Kaikki 
vaadittavat teokset suoritetaan samanaikaisesti. 
KIRJALLISUUS: 
1. Kaksi ajankohtaista teosta seuraavista: 
Harle, V. & Moisio, S. (toim.): Muuttuva geopolitiikka 
Penttinen, E.: Corporeal Globalization 
Hansen, L. & Waever, O. (toim.): European Integration and National Identity 
Shapiro, M.: Violent Cartographies 
2. Yksi klassikko seuraavista: 
von Clausewitz, C.: Vom Kriege (vuoden 1998 suomennos kelpaa, vanhemmat eivät) 
Hobbes, T.: Leviathan 
Smith, A.: An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth of Nations 
 
VALA610 Proseminaari ja kandidaatin tutkielma, pääaineopiskelijat  10 op (5 ov) 
SISÄLTÖ: Proseminaarissa harjoitellaan politiikan tutkimista: tutkimusmenetelmiä, tieteellistä 
kirjoittamista ja keskustelua. 
EDELTÄVÄT OPINNOT: Proseminaari suoritetaan cum laude -opintojen loppuvaiheessa. Lisäksi on 
mahdollista suorittaa suullisen viestinnän kurssi proseminaarin yhteydessä. Seminaarin vetäjä antaa tästä 
lisätietoja. 
SUORITUSTAPA: Monimuotoinen seminaarityöskentely, jonka aikana opiskelija tekee n. 15 liuskan 
mittaisen tutkielman politiikan tutkimuksen kannalta relevantista aiheesta. Kirjallisen esityksen 
lähtökohtana tulee olla selvästi määritelty tutkimusongelma, jonka valaisemiseen esitys keskittyy. 
Seminaarin vetäjä antaa tarkemmat ohjeet ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Työskentely tapahtuu 
ryhmissä, ja se edellyttää intensiivistä paneutumista. Siksi aikaa on varattava riittävästi. 
 
VALA620 Proseminaari, sivuaineopiskelijat      8 op (5 ov) 
SISÄLTÖ: Opintojaksossa perehdytään valtio-opin tutkimusotteisiin ja harjoitellaan politiikan sekä 
politiikan tutkimuksen kriittistä lukutaitoa. 
EDELTÄVÄT OPINNOT: Proseminaari suoritetaan cum laude -opintojen loppuvaiheessa.  
SUORITUSTAPA: Monimuotoinen seminaarityöskentely, jonka aikana opiskelija tekee kirjallisen 
esityksen tai muun soveltavan työn jostain politiikan tai yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kannalta 
relevantista aiheesta. Kirjallisen esityksen lähtökohtana tulee olla jokin selvästi määritelty 
tutkimusongelma, jonka valaisemiseen esitys keskittyy. Seminaarin vetäjä antaa tarkemmat ohjeet 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Työskentely tapahtuu ryhmissä, ja se edellyttää intensiivistä 
paneutumista. Siksi aikaa on varattava riittävästi. Aiheeseen johdattavaa kirjallisuutta on seuraava: 
1.  Lehtonen, M.: Merkitysten maailma 
2.  Heikkinen, V., Hiidenmaa, P., Tiililä, U.: Teksti työnä, virka kielenä 
3.  Seppänen, J.: Katseen voima. Kohti visuaalista lukutaitoa 
4.  Marsh, D., Stoker, G. (toim.): Theory and Methods in Political Science 
5. Palonen, K., Summa, H. (toim.): Pelkkää retoriikkaa 
 
VALA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti    0 op (0 ov) 
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaja kirjoittaa maturiteettikokeen tiedekunnan yleisenä 
tenttipäivänä kandidaatin tutkielman aihepiiristä proseminaarin pitäjälle tai erikseen ilmoitettavalle 
tentaattorille. Maturiteetin kirjoittamisohjeet saa oppaasta tai erikseen laitokselta. 
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LAUDATUR (SYVENTÄVÄT OPINNOT) 96-112 op (44-52 ov)  
 
Laudatur-opintojen edellytyksenä on hyvin tiedoin suoritettu cum laude approbatur. Opintojen 
tarkoituksena on poliittisen arvostelu- ja analyysikyvyn syventäminen ja pro gradu -tutkielman tekemisen 
tukeminen. Vaadittava kirjallisuus suoritetaan mieluiten esseinä, joiden kirjoittaminen tukee oman 
analyysitaidon kehittymistä paremmin kuin kirjatentit. Tentittävistä teoksista ja esseiden aiheista sovitaan 
tentaattorin kanssa. 
 
Laudaturin ensimmäisessä osassa keskitytään pro gradun tutkimuskysymyksen ja -suunnitelman 
muokkaamiseen. Samalla syvennetään poliittisen ajattelun ja tutkimuksen tuntemusta. Toisessa vaiheessa 
syvennetään politiikan teoreettista tietämystä, laaditaan pro gradu -työtä muokkaava seminaarityö ja 
syvennetään oman tutkielman aihepiirin tuntemusta. 
 
Opintojen rungon muodostavat seminaarit, joiden käyminen luo pohjan oman pro gradu -työn tekemiselle. 
Toisten esitelmien lukemista, kommentointia ja seminaarissa käytävää keskustelua käytetään 
tutkimuksenteon oppimisen välineenä. Laudatur-opinnot aloitetaan opintojaksolla ”Tutkimuskysymysten 
seminaari” ja sen jälkeen suoritetaan kirjallisuutta yhtä aikaa laudatur-seminaarien kanssa. 
Tutkintovaatimusten opintojaksojärjestys toimii ohjeellisena suoritusjärjestyksenä. 
Laudatur-tason luennot toimivat virikeluentoina, joihin useimmiten sisältyy myös metodologinen aspekti. 
Luennot auttavat ymmärtämään, miten tietyntyyppistä tutkimusta käytännössä tehdään. 
 
 
VALS100 Tutkimuskysymysten seminaari (pakollinen)     8 op (3 ov) 
EDELTÄVÄT OPINNOT: Hyvin tiedoin suoritettu cum laude approbatur 
SISÄLTÖ: Pro gradu -työn aiheen, kysymyksenasettelun ja aineiston hahmottaminen sekä alustavan 
tutkimussuunnitelman laatiminen. 
SUORITUSTAPA: Monimuotoinen seminaarityöskentely ja analyysiharjoitus. 
Seminaarikäytännöistä sovitaan ensimmäisen kokoontumisen yhteydessä 
 
 
Valinnaiset opinnot: 
Suoritetaan vähintään kaksi opintojaksoa seuraavista (VALS110, S130, S200, S310) oman 
kiinnostuneisuuden mukaan. 
 
 
VALS110 Politiikan teoria II        8 op (4 ov) 
SISÄLTÖ: Uudemman politiikan teorian tuntemuksen syventäminen 
SUORITUSTAPA: Essee. Myös luentosarjoja voidaan käyttää kohdan suorittamiseen.  
 
KIRJALLISUUS: 
1. Weber, M.: Politik als Beruf (editiot Reclam, Max-Weber Gesamtausgabe/Studienausgabe 1/17, 
Gesammelte politische Schriften) 
tai engl. teoksessa Weber, Political Writings, ed. Lassman & Speirs 
tai ruots. teoksessa Vetenskap och politik 
 
2. Kolme seuraavista: 
Ankersmit, F.: Aesthetic Politics 
Brugger, B.: Republican Theory in Political Thought: Virtuous or Virtual. 
Dunn, J.: The Cunning of Unreason. Making Sense of Politics. 
Honig, B.: Political Theory and the Displacement of Politics 
Koselleck, R.: Zeitschichten 
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Revault d’Allonnes: Doit-on moraliser la politique? 
Rosanvallon, P.: La démocratie inachevée 
Schmitt, C.: Der Begriff des Politischen (myös englanninkielinen editio käy) 
 
 
VALS130 Poliittiset liikkeet ja demokratia II      8 op (4 ov) 
SISÄLTÖ: Perehtyminen demokratiakehityksen näköaloihin ja uusien osallistumiskäytäntöjen 
mahdollisuuksiin nykymaailmassa 
SUORITUSTAPA: Essee. Myös luentosarjoja voi käyttää kohdan suorittamiseen.  
KIRJALLISUUS: 
Valitaan neljä teosta seuraavista: 
1. Greven, M.: Die Politische Gesellschaft (1999) 
2. Hacker, K. & van Dijk, J. (toim.): Digital Democracy. Issues of Theory and Practice 
3. Warleigh, A.: Democracy and the European Union 
4. Brysk, A.: Globalization and Human Rights 
5. Villa D.: Socratic Citizenship (2001) 
6. Petit, P. Republicanism. 
7. Rosavallon, P.: Le peuple introuvable 
 
 
VALS200 Poliittinen kieli II         8 op (4 ov) 
SISÄLTÖ: Syventää tekstien ja visuaalisten ilmiöiden tulkintaan liittyviä tutkimusotteita. 
SUORITUSTAPA: Kirjatentti tai essee. Valitaan yksi osio, josta tentitään neljä teosta. 
 
Käsitehistoria 
1. Kurunmäki, J. & Palonen, K. (toim.): Zeit, Geschichte und Politik (kaksikielinen) 
2. Rosanvallon, P.: Le Sacre du citoyen 
3. Baehr, P. & Richter, M (toim.): Dictatorship in History and Theory (2004) 
4. Bödeker, H.E. (Hg.): Begriffsgeschichte, Diskursgeschichte, Metapherngeschichte (2002) 
5. Hölscher, L.: Die Entdeckung der Zukunft (1999) 
6. Ihalainen, P.: The Discourse on Political Pluralism in Early Eighteenth Century England (1999) 
7.Leonhard, J.: Liberalismus (2001). Huom. Lasketaan kahdeksi teokseksi!  
 
Retoriikka 
1. Hart, R.: Modern Rhetorical Criticism 
2. Hirschman, A.: The Rhetoric of Reaction. Perversity, Futility, Jeopardy. 
3. Kennedy, G.: Comparative Rhetoric 
4. Kuusisto, R.: Western Definitions of War in the Gulf and in Bosnia: the rhetorical frameworks of the 
United States, British and French leaders in action. 
 
Diskurssianalyysi 
1. Heikkinen, V., Hiidenmaa, P. & Tiililä, U.: Teksti työnä, virka kielenä 
2. Torfing, J.: New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe and Zizek. 
3. Fairglough, N.: New Labour, New Language? 
4. Dean, M.: Governmentality 
 
Kuva-analyysi 
1. Jenks, C.: Visual Culture 
2. Hofmann, W.: Die Sichtbarkeit der Macht. Theoretische und empirische Untersuchungen zur visuellen 
Politik. 
3. Banks, M.: Visual Methods in Social Research    
4. Shapiro, M.: Cinematic Political Thought. Narrating Race, Nation and Gender. 
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Narratologia 
1. Kristeva, J.: Hannah Arendt. Life is a Narrative. 
2. Whitebrook, M.: Identity, Narrative and Politics 
3. Bhabha, H.: Nation and Narration 
4. Boje, D.: Narrative Methods for Organizational & Communication Research 
 
 
VALS310 Maailmanpolitiikka III        8 op (4 ov) 
SISÄLTÖ: Maailmanpolitiikan ajankohtainen keskustelu 
SUORITUSTAPA: Essee. Myös luentosarjoja voidaan käyttää kohdan suorittamiseen.  
KIRJALLISUUS: 
1. Kaksi modernia klassikkoa seuraavista: 
Anderson, B: Imagined Communities 
Beck, U.: Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter 
Hirschman, A: Passions and Interests 
Said, E: Orientalism 
2. Kaksi ajankohtaista keskustelukirjaa seuraavista: 
Agnew, J.: Geopolitics (2. ed) 
Buzan, B. & Waever, O. & de Wilde, J.: Security 
Koskenniemi, M.: The Gentle Civilizer of Nations 
Scholte, J.A.: Globalization. A Critical Introduction. 
 
 
Pakolliset pääaineen opinnot (VALS320, S400, S610, S620, S700, S710): 
 
 
VALS320   Poliittinen ajattelu ja sen tutkimus       8 op (3 ov) 
SISÄLTÖ: Perehtyminen moderneihin käsityksiin politiikasta, politiikan teorian keskusteluihin ja 
keskeiseen teoreettiseen kirjallisuuteen sekä politiikan teorian tutkimusotteisiin. 
SUORITUSTAPA: Essee. Kaikki vaadittavat teokset suoritetaan samanaikaisesti. 
KIRJALLISUUS: 
1. Skinner, Q: Foundations of Modern Political Thought I 
2. Skinner Q: Foundations of Modern Political Thought II 
3. Palonen, K.: Quentin Skinner 
 
 
VALS400 Politiikan tutkimuksen erikoistumisalueet     8 op (4 ov) 
SISÄLTÖ: Perehtyminen oman tutkielman aihepiiriin kirjallisuuden avulla 
SUORITUSTAPA: Essee pro gradu -työtä tukevasta kirjallisuudesta. Tentittävät teokset sovitaan 
tentaattorin kanssa. Voidaan kirjoittaa joko 2-3 erillistä esseetä tai yksi laajempi essee. Kohdan 
suorittamiseen voi käyttää myös sellaisia luentosarjoja ja työseminaareja, jotka tukevat oman tutkielman 
valmistumista. 
 
 
VALS610  Laudatur I-seminaari        8 op (3 ov) 
EDELTÄVÄT OPINNOT: Hyväksytty tutkimuskysymysten seminaari 
SISÄLTÖ: Pro gradun aineiston, teorian ja metodin sovittaminen yhteen.  
SUORITUSTAPA: Lukukauden mittainen seminaari, jossa kirjoitetaan yksi alustava pro gradu –työn luku 
(n. 20 liuskaa).  
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VALS620 Laudatur II-seminaari        8 op (3 ov) 
EDELTÄVÄT OPINNOT: Hyväksytty Laudatur I-seminaari 
SISÄLTÖ: Pro gradun aineiston, teorian ja metodin tarkempi sovittaminen yhteen. 
SUORITUSTAPA: Lukukauden mittainen seminaari, jossa kirjoitetaan toinen alustava pro gradu –työn 
luku (n. 20 liuskaa).  
 
 
VALS700 Pro gradu -tutkielma        40 op (20 ov) 
SISÄLTÖ: Kirjoitetaan opinnäytetyö, joka osoittaa tekijän kyvyn itsenäiseen tutkimukseen ja asioiden 
esittämiseen jäsennellysti ja hallitusti. Tekijän mahdollisuus jatko-opintoihin pohjautuu pro gradu -työn 
arviointiin. 
SUORITUSTAPA: Yksin tai parityönä tehty tieteellinen tutkielma, joka osoittaa opiskelijan valmiudet 
teoreettiseen, sisällölliseen ja metodiseen tutkimukseen. Tarkemmat ohjeet pro gradu -työn jättämisestä 
saa laitokselta. 
 
 
VALS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri     0 op (0 ov) 
SISÄLTÖ: Maturiteetin eli kypsyysnäytteen tarkoituksena on osoittaa, että opiskelija on perehtynyt 
laudaturvaiheessa tutkimaansa ongelmaan. Maturiteetti kirjoitetaan pro gradu -tutkielman aihepiiriin 
liittyvästä aiheesta. Maturiteetin kielen oikeellisuutta ei enää tarkisteta tässä vaiheessa, mikäli opiskelija 
on suorittanut suomalaisen kandidaatin tutkinnon. 
SUORITUSTAPA: Kirjoituskoe tieteenalavastaavan kanssa sovitusta aiheesta ja aineistosta. Maturiteetin 
kirjoittamisohjeet saa tästä oppaasta tai erikseen laitokselta. 
 
 
Muut opinnot 24 op:  
 
VALS800 Harjoittelu 
VALS810 Ylimääräiset valtio-opin teoriaopinnot 
  Syventävät kieli- ja viestintäopinnot 
  Opettajan pedagogiset opinnot 
  Ulkomailla suoritetut opinnot 
 
Muihin opintoihin kuuluu esimerkiksi kansainvälinen vaihto, työharjoittelu, approbatur-opiskelijoiden 
ohjaustehtävät, pedagogiset opinnot ym. Suoritus sovitaan kokonaisuudessaan pro gradu työohjaajan 
kanssa. 
 
Maisteriopintoihin pääaineena valtio-oppi voidaan sisällyttää myös naistutkimuksen opintojaksoja 
sopimuksen mukaan. 
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YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 
 
Yhteiskuntapolitiikka tieteenalana 
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena yhteiskuntapolitiikka 
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena yhteiskuntapolitiikka 
Sivuaineena yhteiskuntapolitiikka 
Yhteiskuntapolitiikan opintojaksot 
 

YHTEISKUNTAPOLITIIKKA TIETEENALANA 
 
Yhteiskuntapolitiikka oppiaineena on kehittynyt samankaltaisista tiedontarpeista kuin muiden yliopistojen 
sosiaalipolitiikka. Lähtökohtana on kiinnostus siihen, miten nykyaikaiset yhteiskunnat voivat kehittää 
hallinnan mekanismeja ja ratkaista sosiaalisia ongelmia.  
 
Yhteiskuntapolitiikan tavoite on tuottaa teoreettisesti perusteltua tietoa yhteiskunnasta ja soveltaa sitä 
erilaisissa yhteiskuntapoliittisissa toimintayhteyksissä. Peruskäsitteiltään ja tutkimusmenetelmiltään 
oppiaine nojaa pääasiassa sosiaalitieteisiin, mutta sen pääaineopinnot sisältävät myös talous- ja 
hallintotieteellistä tietoa.  
 
Opetuksen keskeisiä temaattisia pilareita ovat sosiaali- ja työpolitiikka, kestävän kehityksen ja 
ympäristöpolitiikan teemat, ihmisten arkielämän jäsennykset, sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä 
yhteisöjen ja kansalaistoiminnan problematiikat.  
 
Yhteiskunnallisen ja sosiaalisen toiminnan teknologiavälitteisyyden havaitseminen ja ymmärtäminen ovat 
opetuksen uusia haasteita, samoin globalisaation ja kansainvälisen integraation vaikutusten arviointi 
yhteiskuntapolitiikan eri toiminta-areenoilla.  
 
Oppiaineen yhteyteen on perustettu vuonna 2004 englanninkielinen kansainvälisen kehitystyön 
maisteriohjelma, johon haetaan erikseen kerran vuodessa. Yhteiskuntapolitiikka pääaineena voi valmistua 
myös kulttuuripolitiikan ja sosiaaligerontologian maisteriohjelmista, joihin on niin ikään erikseen 
järjestetty haku.  
 
Yleistietoa  
Yhteiskuntapolitiikan oppiaine kuuluu hallinnollisesti yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokseen. 
Oppiaineen henkilökuntaan kuuluu neljä professoria, kaksitoista dosenttia, kaksi lehtoria, kaksi 
yliassistenttia, neljä assistenttia, tutkijoita ja tutkimusassistentteja. 
 
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen käyntiosoite: Mattilanniemi, rakennus MaB 
Postiosoite: PL 35 (MaB), 40014 Jyväskylän yliopisto, p. 014- 2601 211  
Lisätietoja oppiaineen www-sivuilta. 
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YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO PÄÄAINEENA 
YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 
 
Tutkinnon tavoitteet  
Yhteiskuntapolitiikka pääaineena suoritetun kandidaatin tutkinnon tavoitteena on johdattaa opiskelija 
yhteiskunnalliseen ajatteluun ja tutkimukseen sekä kehittää kykyä tunnistaa, analysoida ja etsiä ratkaisuja 
yhteiskuntapoliittisille ongelmille.  
 
Tutkinnon rakenne ja sisältö  
Kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 op (120 ov) ja se koostuu 
 
1. Yleisopinnoista 
2. Kieli- ja viestintäopinnoista  
3. Sivuaineopinnoista  
4. Yhteiskuntapolitiikan pääaineopinnoista: cum laude approbatur -opintokokonaisuus, 
johon sisältyy kandidaatin tutkielma ja maturiteettikoe 
 
Yhteiskuntapolitiikan opintojen rinnalla opiskelija opiskelee yleis- ja kieliopintoja sekä sivuaineita. 
Sivuaineisiin voi tutustua suorittamalla peruskursseja. Jos niistä ei jatka eteenpäin, voi kurssit sijoittaa 
yleisopintoihin. Pakollisista yleisopinnoista tilastomenetelmien peruskurssi (TILP150) ja SPSS-kurssi 
(TILP350) suositellaan suoritettavaksi joko opintojen alussa tai ennen cum laude-metodiopintoja. 
 
 
1. Yleisopinnot 15 op  
A. Pakolliset 13 op (8 ov) 
YTKY001 Opintojen suunnittelu, opintoympäristö ja korkeakoululaitos 2 op (1 ov) 
ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä     3 op (2 ov) 
TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi     6 op (4 ov) 
TILP350 SPSS-kurssi        2 op (1 ov) 
 
B. Valinnaiset 
Valinnaisia yleisopintoja voi valita seuraavista 

- toistuvat yleisopinnot, esim. Argumentaation ja retoriikan perusteet FILY023 
- yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan peruskurssit 
- muiden tiedekuntien peruskurssit ja yleisopinnot 
- muut lukukausittain erikseen ilmoitettavat yleisopinnoiksi tarjotut jaksot 
 

2. Kieliopinnot 15 op (9 ov) 
A. Pakolliset 12 op (4 ov)  
- äidinkieli, kirjoitusviestintä 3 op (1 ov) 
- ruotsi     3 op (1 ov) 
- 1. vieras kieli 6 op tai 1. vieras kieli 3 op + 2. vieras kieli 3 op 6 op (2 ov) 
B. Valinnaiset 3 op (5 ov) 
- äidinkielen puheviestintää, ruotsia, vieraita kieliä 
 
Erityisesti pakolliset kieliopinnot suositellaan suoritettavaksi heti opintojen alkupuolella, jolloin ne voivat 
alusta alkaen tukea esim. vieraskielisten tenttikirjojen lukemista ja kirjallisten töiden ja esitysten 
tekemistä. 
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3. Sivuaineopinnot 
Sivuainevalinta on vapaa. Sivuaineina suoritetaan joko vähintään yhdessä sivuaineessa cum laude 
approbatur -opintokokonaisuus (vähintään 60 op / 35 ov) (jota suositellaan) tai vaihtoehtoisesti kahdessa 
sivuaineessa approbatur -opintokokonaisuus (vähintään 25 op / 15 ov). Näiden lisäksi suoritetaan 
tarvittava määrä muita opintoja. 
 
4. Pääaineen opinnot  
 
Approbatur (perusopinnot) 25 op (15 ov)  
Approbatur johdattaa opiskelijan tieteenalan historiaan, peruskäsitteisiin sekä antaa 
yhteiskuntatieteellisesti ja yhteiskuntapoliittisesti tulkitun yleiskuvan suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen 
kytkennöistä nykymaailmaan. 
 
YKPP100  Yhteiskuntapolitiikan perusteet, luento    2 op (1 ov) 
YKPP110  Yhteiskuntapolitiikan perusteet, teostentti    4 op (3 ov) 
YKPP120  Lukupiiri yhteiskuntapolitiikan klassikoista     2 op (1 ov) 
YKPP200  Sosiaalitieteiden metodologiset perusteet, luento   2 op (1 ov) 
YKPP300  Suomalainen yhteiskunta, luento     2 op (1 ov) 
YKPP310  Sosiaalitutkimuksen aikalaisraportteja Suomesta, teostentti  2 op (1 ov) 
YKPP320  Suomi maailmassa, luku- ja keskustelupiiri englanniksi  2 op (1 ov) 
YKPP330  Globaaleja näkökulmia yhteiskuntapolitiikkaan, teostentti  4 op (3 ov) 
YKPP400  Sosiaaliturva, luento       2 op (1 ov) 
YKPP410 Sosiaaliturva, teostentti      3 op (2 ov) 
 
 
Cum laude approbatur (aineopinnot) 50-56 op (27-30 ov)  
Cum laude approbatur -opinnot antavat välineitä tarkastella yhteiskuntapoliittisia ilmiöitä ja ongelmia eri 
näkökulmilta, jotka ovat keskeisiä nykyaikaisten yhteiskuntien itsesäätelyn ja poliittisen toiminnan 
kannalta. Opinnoissa perehdytään yleisen yhteiskuntapolitiikan teorian ohella muun muassa kestävään 
kehitykseen ja sosiaalipoliittisiin järjestelmiin. Cum laude approbatur -opinnoissa opiskelijat valitsevat 
suuntautumisalakseen joko kestävän kehityksen, sosiaali- ja työpolitiikan tai kulttuuripolitiikan. 
Opinnoissa perehdytään myös tieteellisiin tutkimusmenetelmiin ja niiden soveltamiseen 
yhteiskuntapoliittisessa tutkimuksessa. 
 
Yhteiset opinnot 
 
YKPA100 Yhteiskuntapolitiikan teoriakeskustelut, luento   2 op (1 ov) 
YKPA110 Globalization and social justice, luentosarja    2 op (1 ov) 
YKPA120  Keskustelupiiri       2 op (1 ov) 
YKPA130  Yhteiskuntapolitiikan teoriakeskustelut ja talouspolitiikka,  5 op (3 ov) 

teostentti 
YKPA150  Kestävän kehityksen toimeenpanot, teostentti   5 op (3 ov) 
YKPA160  Sosiaali- ja työpolitiikan instituutiot, teostentti   3 op (2 ov) 
YKPA170  Valinnainen yhteiskuntapolitiikan aineopintojakso   0-6 op (0-3ov) 
YKPA210  Kvalitatiiviset menetelmät, luento     2 op (1 ov) 
YKPA220  Kvantitatiiviset menetelmät, luento      2 op (1 ov) 
YKPA230  Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset   3 op (2 ov) 
YKPA240 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset   4 op (2 ov) 
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Suuntaavat opinnot valitaan yksi suuntautumisaloista 1, 2 tai 3 
 
1. Kestävän kehityksen politiikat 
YKPA300  Kestävän kehitykset politiikat, luento     2 op (1 ov) 
YKPA310 Kestävän kehityksen yhteiskunnalliset edellytykset, kirjatentti 4 op (2 ov) 
YKPA320  Kestävän kehityksen teemaseminaari     4 op (2 ov) 
YKPA700  Kandidaatintutkielma       10 op (5 ov) 
YKPA710  Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti    0 op (0 ov) 
2. Sosiaali- ja työpolitiikka 
YKPA400  Sosiaali- ja työpolitiikka, luento     2 op (1 ov) 
YKPA410  Euroopan integraatio ja globalisaatio, kirjatentti   4 op (2 ov) 
YKPA420  Sosiaali- ja työpolitiikan teemaseminaari    4 op (2 ov) 
YKPA700  Kandidaatintutkielma       10 op (5 ov) 
YKPA710  Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti    0 op (0 ov) 
3. Kulttuuripolitiikka 
YKPA500  Kulttuuripolitiikka, luento      2 op (1 ov) 
YKPA510  Kulttuuripolitiikka, kirjatentti      4 op (2 ov) 
YKPA520  Kulttuuripolitiikan teemaseminaari      4 op (2 ov) 
YKPA700  Kandidaatintutkielma        10 op (5 ov) 
YKPA710  Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti    0 op (0 ov) 
 
 

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO PÄÄAINEENA YHTEIS-
KUNTAPOLITIIKKA 
 
Tutkinnon tavoitteet  
Maisteriopintojen pohjakoulutuksena on kandidaatin tutkinto pääaineena yhteiskuntapolitiikka tai 
vastaava. Yhteiskuntapolitiikka pääaineena suoritetun maisterin tutkinnon tavoitteena on syventää kykyä 
tunnistaa, analysoida ja etsiä ratkaisuja yhteiskuntapoliittisille ongelmille. Tutkinto antaa taidon 
yhteiskuntatieteellisen tiedon soveltamiseen monenlaisissa tutkimuksen, opetuksen, suunnittelun, 
hallinnon sekä palvelujen asiantuntijatehtävissä yhteiskuntapolitiikan eri sektoreilla. Yhteiskuntapolitiikka 
pääaineena maisterin tutkinnon suorittanut saa jatko-koulutuskelpoisuuden yhteiskuntapolitiikassa. 
 
Tutkinnon rakenne ja sisältö  
Syksyllä 2005 tai myöhemmin opintonsa aloittaneille maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 op ja se 
koostuu seuraavista opinnoista: 
 

1. Pääaineen pakolliset opinnot sisältäen pro gradu – tutkielman.  
2. Muut opinnot (esim. ylimääräiset vapaaehtoiset pääaineen opintojaksot, kansainvälinen vaihto, 

opettajan pedagogiset opinnot, syventävät kieli- ja viestintäopinnot). 
 
Vanhan tutkintoasetuksen mukaisesti (ennen syksyä 2005 aloittaneet) opintojaan suorittavien laudatur-
opintojen minimilaajuus on 40 ov. 
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Laudatur (syventävät opinnot)  
 
Laudaturin opintojaksoissa syvennetään yhteiskuntapolitiikan oppialantietämystä sekä teorioiden että 
tutkimusmenetelmien osalta. Teorioiden aikajänne ulottuu klassikoista aikalaisanalyyseihin niin, että 
opiskelijan on mahdollista tunnistaa keskeiset yhteiskuntapolitiikan tutkimuksen koulukunnat ja valita 
kirjallisuus niin, että oma yhteiskuntatieteilijän käsitemaailma vahvistuu. Osana laudaturin opetusohjelmaa 
laaditaan pro gradu -tutkielma, jonka eri työvaiheita osa laudatur-opinnoista (esim. pro gradu -seminaarit) 
tukee. 
 
Pakolliset opintojaksot 93 op (40 ov)  
 
YKPS100  Johdatus yhteiskuntapolitiikan maisteriopintoihin, luento 3 op (1 ov) 
YKPS110  Aikalaisanalyyseja, teostentti     4 op (2 ov) 
YKPS120  Hallinnon ja hallinnan teoriat ja käytäntö, teostentti  5 op (2 ov) 
YKPS210  Kvalitatiivinen metodiikka     2 op (1 ov) 
YKPS220  Kvantitatiivinen metodiikka     2 op (1 ov) 
YKPS230  Tutkimusharjoitukset      3 op (1 ov) 
YKPS310  Teoriahistoria, teostentti     4 op (2 ov) 
YKPS320 Normatiivisia perusteita, teostentti    4 op (2 ov) 
YKPS330  Klassisia perinteitä, teostentti     4 op (2 ov) 
YKPS400 Tutkimusalueen kirjallisuus     6 op (2 ov) 
YKPS610  Pro gradu -seminaari I      8 op (2 ov) 
YKPS620  Pro gradu -seminaari II     8 op (2 ov) 
YKPS700  Pro gradu-tutkielma      40 op (20 ov) 
YKPS710  Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri   0 op (0 ov) 

 
Muut opinnot         0-35 op 
 
YKPS800  Harjoittelu (vapaaehtoinen)     6-10 op (3-5ov) 
YKPS850 Muut pääaineen opinnot 

 
Syventävät kieli- ja viestintäopinnot 
Opettajan pedagogiset opinnot 
Ulkomailla suoritetut opinnot (vapaaehtoinen)  
Muut pääainetta tukevat opinnot (vapaaehtoinen) 
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SIVUAINEENA YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 
 
Approbatur (perusopinnot) 25 op (15 ov) 
 
YKPP100  Yhteiskuntapolitiikan perusteet, luento    2 op (1 ov) 
YKPP115  Yhteiskuntapolitiikan perusteet, teostentti    6 op (4 ov) 
YKPP200  Sosiaalitieteiden metodologiset perusteet, luento   2 op (1 ov) 
YKPP300  Suomalainen yhteiskunta, luento     2 op (1 ov) 
YKPP310  Sosiaalitutkimuksen aikalaisraportteja Suomesta, teostentti  2 op (1 ov) 
YKPP325  Suomi maailmassa, teostentti      2 op (1 ov) 
YKPP330  Globaaleja näkökulmia yhteiskuntapolitiikkaan, teostentti  4 op (3 ov) 
YKPP400  Sosiaaliturva, luento       2 op (1 ov) 
YKPP410  Sosiaaliturva, teostentti      3 op (2 ov) 
 
Cum laude approbatur (aineopinnot) 37 op (20 ov) 
 
Yhteiset opinnot 
 
YKPA100  Yhteiskuntapolitiikan teoriakeskustelut, luento   2 op (1 ov) 
YKPA135  Yhteiskuntapolitiikan teoriakeskustelut ja talouspolitiikka  7 op (4 ov) 
YKPA150  Kestävän kehityksen toimeenpanot     5 op (3 ov) 
YKPA160  Sosiaali- ja työpolitiikan instituutiot     3 op (2 ov) 
YKPA175  Yhteiskuntapolitiikan aineopintojakso sivuaineopiskelijoille  6 op (3 ov) 
YKPA250 Yhteiskuntatutkimuksen metodiikka, kirjatentti   4 op (2 ov) 
 
Suuntaavat opinnot valitaan yksi suuntautumisaloista 1, 2 tai 3 
  
1. Kestävän kehityksen politiikat  
YKPA300  Kestävän kehitykset politiikat, luento     2 op (1 ov) 
YKPA310  Kestävän kehityksen yhteiskunnalliset edellytykset, kirjatentti  4 op (2 ov) 
YKPA330  Kestävän kehityksen harjoitustyö     4 op (2 ov) 
2. Sosiaali- ja työpolitiikka 
YKPA400 Sosiaali- ja työpolitiikka, luento     2 op (1 ov) 
YKPA410 Euroopan integraatio ja globalisaatio, kirjatentti   4 op (2 ov) 
YKPA430  Sosiaali- ja työpolitiikan harjoitustyö     4 op (2 ov) 
3. Kulttuuripolitiikka 
YKPA500 Kulttuuripolitiikka, luento      2 op (1 ov) 
YKPA510 Kulttuuripolitiikka, kirjatentti      4 op (2 ov) 
YKPA530  Kulttuuripolitiikan harjoitustyö     4 op (2 ov) 
 
 
Laudatur (syventävät opinnot)  
 
Suoritetaan pääsääntöisesti samoin kuin pääaineena. Ks. kohta yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto 
pääaineena yhteiskuntapolitiikka. 



 
 

91

 

YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOJAKSOT  
 
Approbatur (perusopinnot)  
 
Yhteiskuntapolitiikan approbaturin laajuus on sekä pääaine- että sivuaineopiskelijoille 25 op (15 ov). 
Approbaturiin kuuluu neljä luentoa sekä teostenttejä. Teostentit tentitään kukin yhtenä kokonaisuutena 
(kaikki kirjat kerralla) yleisinä tenttipäivinä. Pääaineopiskelijoille approbaturiin kuuluu myös lukupiiri 
yhteiskuntapolitiikan klassikoista sekä englanninkielinen luku- ja keskustelupiiri teemasta Suomi 
maailmassa. Opintojaksojen suoritusjärjestys on vapaa, vaikka onkin luontevaa, että opiskelu alkaa 
yhteiskuntapolitiikan perusteiden luennolla, joka luennoidaan aina syyslukukausittain. 
 
 
Yhteiskuntapolitiikan perusteet (YKPP100-YKPP120) 
 
YKPP100 Yhteiskuntapolitiikan perusteet, luento     2 op (1 ov) 
− Pakollinen kaikille 
 
YKPP110 Yhteiskuntapolitiikan perusteet, teostentti     4 op (3 ov) 
− Pääaineopiskelijat tenttivät kohdat 1-3  
1. ANTTONEN A & SIPILÄ J Suomalaista sosiaalipolitiikkaa (Vastapaino 2000) 
2. HUBY M Social Policy and the Environment (Open University Press 1998) 
3. PATOMÄKI H & TEIVAINEN T Globaali demokratia (Gaudeamus 2003) 
 
YKPP115 Yhteiskuntapolitiikan perusteet, teostentti     6 op (4 ov) 
− Sivuaineopiskelijat tenttivät kohdat 1-4  
1. ANTTONEN A & SIPILÄ J Suomalaista sosiaalipolitiikkaa (Vastapaino 2000) 
2. HUBY M Social Policy and the Environment (Open University Press 1998) 
3. PATOMÄKI H & TEIVAINEN T Globaali demokratia (Gaudeamus 2003) 
4. MAAILMAN TILA 2005 Worldwatch Institute - raportti kehityksestä kohti kestävää yhteiskuntaa 

(Gaudeamus 2005) 
 
YKPP120 Lukupiiri yhteiskuntapolitiikan klassikoista     2 op (1 ov) 
− Pääaineopiskelijoille tarkoitettu pakollinen opintojakso  
 
 
Metodologiset perusteet (YKPP200) 
 
YKPP200 Sosiaalitieteiden metodologiset perusteet, luento    2 op (1 ov) 
− Pakollinen kaikille 
− Järjestetään yhteistyössä sosiologian (SOSP200) ja sosiaalityön (STOP200) oppiaineiden kanssa 
− Mikäli opintojakso on suoritettu sosiologiaan tai sosiaalityöhön, tentitään sen sijaan toinen alla 

mainituista kirjoista: 
1. ALASUUTARI P Johdatus yhteiskuntatutkimukseen (Gaudeamus 2001) TAI 
2. TÖTTÖ P Pirullisen positivismin paluu (Vastapaino 2000) 
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Suomalainen yhteiskunta (YKPP300-YKPP310) 
 
YKPP300 Suomalainen yhteiskunta, luento      2 op (1 ov) 
− Pääaineopiskelijoille pakollinen 
− Sivuaineopiskelijat voivat luennon sijasta tenttiä kirjan KARISTO A, TAKALA P, HAAPOLA I 

Matkalla nykyaikaan (WSOY 1998) 
 
YKPP310 Sosiaalitutkimuksen aikalaisraportteja Suomesta, teostentti   2 op (1 ov) 
Tentitään kaksi seuraavista: 
1. WARIS H Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin pitkänsillan pohjoispuolelle (Weilin+Göös 

1932/73) 
2. SIIPI J Ryysyrannasta hyvinvointivaltioon (Tammi 1967) 
3. KORTTEINEN M Lähiö (Otava 1980) 
4. AHPONEN P-L & JÄRVELÄ M Maalta kaupunkiin, pientilalta tehtaaseen (WSOY 1983) 
5. ROOS JP Suomalainen elämä (SKS 1987) 
6. ANTTONEN A, HENRIKSSON R & NÄTKIN R (toim.) Naisten hyvinvointivaltio (Vastapaino 1994) 
7. PANTZAR M Kuinka teknologia kesytetään (Tammi 1996) 
8. KORTTEINEN M & TUOMIKOSKI H Työtön (Tammi 1998) 
9. ROOS JP & HOIKKALA T (toim.) Elämänpolitiikka (Gaudeamus 1998) 
10. LEPOLA O Ulkomaalaisesta suomenmaalaiseksi (SKS 2000)  
11. SAURAMO P (toim.) Kriisistä nousuun – miten kävi kansalaisille? (Edita 2002) 
12. HEISKALA R & LUHTAKALLIO, E (toim.) Uusi jako - Kuinka Suomesta tuli kilpailukyky-

yhteiskunta? (Gaudeamus 2005) 
 
 
Globalisaatio (YKPP320-YKPP330) 
 
YKPP320 Suomi maailmassa, luku- ja keskustelupiiri     2 op (1 ov) 
− Pääaineopiskelijat suorittavat jakson osallistumalla kevätlukukaudella järjestettävään 

englanninkieliseen luku- ja keskustelupiiriin. 
 
YKPP325 Suomi maailmassa, teostentti       2 op (1 ov) 
− Sivuaineopiskelijat tenttivät seuraavat kirjat: 
1. VÄYRYNEN R Suomi avoimessa maailmassa - Globalisaatio ja sen vaikutukset (Taloustieto 1999) 
2. HUTTUNEN L Kotona, maanpaossa, matkalla - Kodin merkitykset maahanmuuttajien 

omaelämäkerroissa (SKS 2002)  
 
YKPP330 Globaaleja näkökulmia yhteiskuntapolitiikkaan, teostentti   4 op (3 ov) 
1. HELD D & McGREW A Globalisaatio – puolesta ja vastaan (Vastapaino 2005) 
2. OUR COMMON FUTURE / World Commission on Environment and Development (Oxford 

University Press 1987). Saatavilla myös suomeksi YHTEINEN TULEVAISUUTEMME 
(Ympäristöministeriö 1988)  

3. ESPING-ANDERSEN G Social Foundations of Postindustrial Economies (Oxford University Press 
2000)  

 
 
Sosiaalinen turvallisuus ja sosiaaliturva (YKPP400-YKPP410) 
 
YKPP400 Sosiaaliturva, luento        2 op (1 ov) 
− Pakollinen kaikille 
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YKPP410 Sosiaaliturva, teostentti        3 op (2 ov) 
1. KIANDER J & LÖNNQVIST H Hyvinvointivaltio ja talouskasvu (WSOY 2002) 
2. JULKUNEN R Suunnanmuutos (Vastapaino 2001) 
 
 
Cum laude approbatur (aineopinnot)  
 
Yhteiskuntapolitiikan cum laude approbatur on osittain eriytynyt pää- ja sivuopiskelijoille. 
Pääaineopiskelijan cum laude sisältää yleisiä, kaikille pakollisia aineopintoja sekä suuntautumisopintoja. 
Pääaineopiskelijalle cum laudessa on neljä yhteistä luentoa, englanninkielinen luku- ja keskustelupiiri, 
metodiharjoituksia sekä teostenttejä. Pääaineopiskelija valitsee suuntautumisalakseen kestävän kehityksen 
politiikat, sosiaali- ja työpolitiikan tai kulttuuripolitiikan. Opiskelija suuntaa teemaseminaarin sekä 
kandidaatintutkielman suuntautumisensa mukaisesti. Suuntautumisopintoihin kuuluu lisäksi yksi 
luentosarja ja kirjatentti. Halutessaan pääaineopiskelija voi valita vapaavalintaisia yhteiskuntapolitiikan 
aineopintoja (YKPA170) 0-6 op (0-3 ov). Pääaineopiskelijan cum laude (mukaan luettuna approbatur) on 
75-81 op (42-45 ov). Opintojaksot voi suorittaa vapaasti haluamassaan järjestyksessä, mutta cum laude 
opinnot on luontevaa aloittaa yhteiskuntapolitiikan teoriakeskusteluiden luennolla. 
 
Myös sivuaineopiskelijan cum laude sisältää yleisiä aineopintoja sekä suuntautumisopintoja. 
Sivuaineopiskelijan yleisiin aineopintoihin kuuluu yksi pakollinen kaikille yhteinen luento sekä 
teostenttejä. Halutessaan sivuaineopiskelija voi osallistua metodiluennoille, jotka on kuitenkin mahdollista 
suorittaa teostentillä. Metodiharjoituksiin sivuaineopiskelijat eivät osallistu. Kuten pääaineopiskelija 
sivuaineopiskelija valitsee suuntautumisalakseen joko kestävän kehityksen politiikat, sosiaali- ja 
työpolitiikan tai kulttuuripolitiikan. Sivuaineopiskelijan suuntautumisopintoihin kuuluu yksi luentosarja, 
kirjatentti ja harjoitustyö. Sivuaineopiskelijoiden cum laude (mukaan luettuna approbatur) on 62 op (35 
ov). Opintojaksot voi suorittaa vapaasti haluamassaan järjestyksessä, mutta cum laude opinnot on 
luontevaa aloittaa yhteiskuntapolitiikan teoriakeskusteluiden luennolla.  
 
 
YLEISET AINEOPINNOT 
 
 
Yhteiskuntapolitiikan teoreettiset perusteet (YKPA100-YKPA135) 
 
YKPA100 Yhteiskuntapolitiikan teoriakeskustelut, luento    2 op (1 ov) 
− Pakollinen kaikille 
 
YKPA110 Globalization and social justice, luentosarja     2 op (1 ov) 
− Pakollinen pääaineopiskelijoille 
 
YKPA120 Keskustelupiiri pääaineopiskelijoille      2 op (1 ov) 
− Pääaineopiskelijoille tarkoitettu pakollinen englanninkielinen opintojakso 
 
YKPA130 Yhteiskuntapolitiikan teoriakeskustelut ja talouspolitiikka   5op (3ov) 
− Pääaineopiskelijat tenttivät kohdat 1-3  
1. PIERSON C Beyond the Welfare State - The new political economy of welfare (2. painos, 

Pennsylvania University Press)  
2. VARTIA P & YLÄ-ANTTILA P Kansantalous 2028 (Taloustieto 2003) 
3. SCHMIDTZ D & GOODIN R E  Social Welfare and Individual Responsibility (Cambridge University 

Press 1998) 
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YKPA135 Yhteiskuntapolitiikan teoriakeskustelut ja talouspolitiikka    7op (4ov) 
− Sivuaineopiskelijat tenttivät kohdat 1-4  
1. PIERSON C Beyond the Welfare State - The new political economy of welfare (2. painos, 

Pennsylvania University Press)  
2. VARTIA P & YLÄ-ANTTILA P Kansantalous 2028 (Taloustieto 2003) 
3. SCHMIDTZ D & GOODIN R E  Social Welfare and Individual Responsibility (Cambridge University 

Press 1998) 
4. HUTTON W & GIDDENS A On the Edge - Living with global capitalism (Cape 2000) 
 
YKPA150 Kestävän kehityksen toimeenpanot      5 op (3 ov) 
1. LAFFERTY, W (ed.) Sustainable Communities in Europe (Earthscan 2001) 
2. REPORT OF THE WORLD SUMMIT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Johannesburg, South 

Africa (UN 2002) (Saatavilla sähköisessä muodossa osoitteesta: http://www.johannesburgsummit.org, 
raportin voi hakea lainaan myös tentaattorilta) 

3. KENNY M & MEADOWCROFT J (eds.) Planning Sustainability (Routledge 1999) (Luetaan luvut 1-
6) 

 
YKPA160 Sosiaali- ja työpolitiikan instituutiot      3 op (2 ov) 
Tentitään kirjat: 
1. KOISTINEN P: Työpolitiikan perusteet (WSOY 1999) ja 
2. HELNE T:. Sosiaalinen politiikka (WSOY 2003) 

tai: 
1. TUORI K Sosiaalioikeus (WSOY 2004)  
 
YKPA170 Valinnainen yhteiskuntapolitiikan aineopintojakso     0-6 op (0-3ov) 
- Pääaineopiskelijoille vapaaehtoinen opintojakso 
- Sivuaineopiskelijat ks. alla YKPA175 
Pääaineopiskelijat voivat hyödyntää opintojaksossa laitoksen muiden oppiaineiden ja erityisalojen 
(kulttuuripolitiikka, naistutkimus, sosiaaligerontologia) antamaa opetusta ja yhteiskuntapolitiikan 
tutkimusprojekteja. Tavoitteena on tarjota aktiivisia ja osallistuvia työmuotoja: virikeluentoja, tutkivia 
kursseja vierailukäynteineen, ryhmätöitä, pieniä selvityksiä, oppimistehtäviä tai esseitä. Tässä 
opintojaksossa opiskelija voi hyödyntää luentopassia. Pääaineopiskelijat voivat liittää tähän opintojaksoon 
myös muita cum laude arvosanatentaattorin kanssa sovittuja opintosuorituksia. Opintojakson voi suorittaa 
myös tavanomaisena kirjatenttinä. Kirjalistat on nähtävissä yhteiskuntapolitiikan kotisivuilta ja niitä saa 
myös laitokselta.  
 
YKPA175 Yhteiskuntapolitiikan aineopintojakso sivuaineopiskelijoille  6 op (3ov) 
Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojakson pääsääntöisesti tavanomaisena kirjatenttinä. Kirjalistat on 
nähtävissä yhteiskuntapolitiikan kotisivuilta ja niitä saa myös laitokselta. Mahdollisuuksien mukaan myös 
sivuaineopiskelijoita otetaan tarjottuun opetukseen, asiasta voi neuvotella cum laude approbatur 
arvosanatentaattorin kanssa. Kirjatenttejä on tarjolla alla olevista teemoista:  
 

a. nais- ja miestutkimus  
b. kolmas sektori ja ekososiaalinen sosiaalipolitiikka 
c. sosiaalioikeus  
d. monikulttuurisuus- ja kansainvälinen vuorovaikutus 
e. ikä, elämänkaari, vanhuus  
f. elämäntyylit ja kulutuksen politiikat 
g. teknologia- ja koulutuspolitiikka 

 
 

http://www.earthscan.co.uk/asp/bookdetails.asp?key=3523
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Yhteiskuntatutkimuksen metodiikka I (YKPA210-YKPA250) 
 
YKPA210 Kvalitatiiviset menetelmät, luento       2 op (1 ov) 
- Pääaineopiskelijoille pakollinen luentosarja 
- Järjestetään yhteistyössä sosiologian (SOSA210) ja sosiaalityön (STOA210) oppiaineiden kanssa 
- Luennon yhteydessä tentitään teos ESKOLA J & SUORANTA J Johdatus laadulliseen tutkimukseen 

(Vastapaino 1998) 
- Mikäli opintojakso on suoritettu sosiologiaan tai sosiaalityöhön, suoritetaan yhteiskuntapolitiikkaa 

varten korvaavia opintoja yhteiskuntapolitiikan tentaattorin kanssa sovittavalla tavalla. 
 
YKPA220 Kvantitatiiviset menetelmät, luento       2 op (1 ov) 
- Pääaineopiskelijoille pakollinen luentosarja  
- Järjestetään yhteistyössä sosiologian (SOSA220) ja sosiaalityön (STOA220) oppiaineiden kanssa 
- Luentosarjan yhteydessä tentitään teos METSÄMUURONEN J Tutkimuksen tekemisen perusteet 

ihmistieteissä (International Methelp 2003) (sivut 1-111 ja 274–339) 
- Mikäli opintojakso on suoritettu sosiologiaan tai sosiaalityöhön, suoritetaan yhteiskuntapolitiikkaa 

varten korvaavia opintoja yhteiskuntapolitiikan tentaattorin kanssa sovittavalla tavalla. 
 
YKPA230 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset    3 op (2 ov) 
- Pääaineopiskelijoille pakollinen  
- Harjoitellaan kvalitatiivisten menetelmien soveltamista tutkimusaineistoon. 
 
YKPA240 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset    4 op (2 ov) 
- Pääaineopiskelijoille pakollinen  
- Harjoitellaan tilastollisia analyysimenetelmiä mikroluokassa tehtävin harjoituksin. 
 
YKPA250 Yhteiskuntatutkimuksen metodiikka, sivuainekirjatentti   4 op (2 ov) 
YKPA210 ja YKPA220 sijasta sivuaineopiskelija voi suorittaa kaksi seuraavista teoksista: 
1. ALKULA T ym. Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät (1-219) (WSOY 1994) 
2. ALASUUTARI P Johdatus yhteiskuntatutkimukseen (Gaudeamus 2001) (ellei suoritettu kohdassa 

YKP A45) 
3. TÖTTÖ P Pirullisen positivismin paluu (Vastapaino 2000) (ellei suoritettu kohdassa YKP A45) 
4. DAVIES K & ESSEVALD J Kvalitativ kvinnoforskning (Arbetslivscentrum 1989) 
5. GRÖNFORS M Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät (WSOY 1985) 
6. LUOSTARINEN H & VÄLIVERRONEN E Tekstinsyöjät (Vastapaino 1991) 
7. PALONEN K Tekstistä politiikkaan (Vastapaino 1998) 
8. C WRIGHT MILLS Sosiologinen mielikuvitus (Yliopistopaino 1990) 
 
 
SUUNTAUTUMISOPINNOT 
 
Opiskelija valitsee alla olevista suuntautumisaloista (1, 2, 3) yhden ja suuntaa opintonsa sen mukaisesti. 
 
 
1. KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKAT 
 
YKPA300 Kestävän kehitykset politiikat       2 op (1 ov) 
− Luentosarja 18 h 
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YKPA310 Kestävän kehityksen yhteiskunnalliset edellytykset    4 op (2 ov) 
1. WORLD ENERGY ASSESMENT Energy and the Challenge of Sustainability (UNDP 2000) Luetaan 

sivut i-110 ja 415-447. (Saatavilla sähköisessä muodossa osoitteesta: 
http://www.undp.org/seed/eap/activities/wea/, raportin voi hakea lainaan myös tentaattorilta)  

2. ELLIOT L The Global Politics of the Environment (New York University Press 1998) 
3. HAILA Y & JOKINEN P (toim.) Ympäristöpolitiikka - Mikä ympäristö, kenen politiikka (Vastapaino 

2001) 
 
YKPA320 Kestävän kehityksen teemaseminaari       4 op (2 ov) 
− Pääaineopiskelijoille 
− Järjestetään kahden lukukauden aikana. 
− Teemaseminaarissa harjoitellaan tieteellisen tutkimustyön tekemistä tietystä teemasta 
 
YKPA700 Kandidaatintutkielma        10 op (5 ov) 
− Pääaineopiskelijoille 
− Tutkimustyö, jota teemaseminaari ja henkilökohtainen ohjaus tukevat. 
 
YKPA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti     0 op (0 ov) 
− Pääaineopiskelijoille 
− Kirjoituskoe, jossa osoitetaan tieteellinen ilmaisutaito ja kandidaatin tutkielman aihealueen hallinta. 
 
YKPA330 Kestävän kehityksen harjoitustyö      4 op (2 ov) 
− Sivuaineopiskelijoille 
− Harjoitustyön laatimisesta sovitaan opintojakson tentaattorin kanssa. 
 
 
2. SOSIAALI- JA TYÖPOLITIIKKA  
 
YKPA400 Sosiaali- ja työpolitiikka       2 op (1 ov) 
− Luentosarja 18 h 
 
YKPA410 Euroopan integraatio ja globalisaatio      4 op (2 ov) 
1. SAARI J Uusi aikakausi - Yhdentyvä Eurooppa ja sosiaalipolitiikka (STKL 2003) 
2. A FAIR GLOBALIZATION - Creating opportunities for all. The final report of the World 

Commission (ILO 2004) (Saatavilla ILO:n www-sivuilta http://www.ilo.org, raportin voi hakea 
lainaan myös tentaattorilta) 

3. YEATES N Globalization and Social Policy (Sage 2001)  
 
YKPA420 Sosiaali- ja työpolitiikan teemaseminaari     4 op (2 ov) 
− Pääaineopiskelijoille 
− Järjestetään kahden lukukauden aikana. 
− Teemaseminaarissa harjoitellaan tieteellisen tutkimustyön tekemistä tietystä teemasta 
 
YKPA700 Kandidaatintutkielma        10 op (5 ov) 
− Pääaineopiskelijoille 
− Tutkimustyö, jota teemaseminaari ja henkilökohtainen ohjaus tukevat. 
 
YKPA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti    0 op (0 ov) 
− Pääaineopiskelijoille 
− Kirjoituskoe, jossa osoitetaan tieteellinen ilmaisutaito ja kandidaatin tutkielman aihealueen hallinta. 

http://www.undp.org/seed/eap/activities/wea/
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YKPA430 Sosiaali- ja työpolitiikan harjoitustyö       4 op (2 ov) 
− Sivuaineopiskelijoille 
− Harjoitustyön laatimisesta sovitaan opintojakson tentaattorin kanssa. 
 
 
3. KULTTUURIPOLITIIKKA  
 
YKPA500 Kulttuuripolitiikka, luennot       2 op (1 ov) 
− Luentosarja 18 h 

 
YKPA510 Kulttuuripolitiikka, kirjatentti       4 op (2 ov) 
1. HARRISON L & HUNTINGTON S (eds.) Culture Matters - How values shape human progress (Basic 

Books 2000) TAI OUR CREATIVE DIVERSITY- Report of the world commission on culture and 
development (Unesco 1998) (Saatavilla UNESCOn www-sivuilta http://www.unesco.org) 

2. KANGAS A & VIRKKI J (toim.) Kulttuuripolitiikan uudet vaatteet (Jyväskylän yliopisto 1999) 
3. BOURDIEU P The Field of Cultural Production - Essays on art and literature (Polity Press 1993)  
 
YKPA520 Kulttuuripolitiikan teemaseminaari      4 op (2 ov) 
− Pääaineopiskelijoille 
− Järjestetään kahden lukukauden aikana. 
− Teemaseminaarissa harjoitellaan tieteellisen tutkimustyön tekemistä tietystä teemasta 
 
YKPA700 Kandidaatintutkielma        10 op (5 ov) 
− Pääaineopiskelijoille 
− Tutkimustyö, jota teemaseminaari ja henkilökohtainen ohjaus tukevat. 
 
YKPA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti     0 op (0 ov) 
− Pääaineopiskelijoille 
− Kirjoituskoe, jossa osoitetaan tieteellinen ilmaisutaito ja kandidaatin tutkielman aihealueen hallinta. 
 
YKPA530 Kulttuuripolitiikan harjoitustyö       4 op (2 ov) 
− Sivuaineopiskelijoille 
− Harjoitustyön laatimisesta sovitaan opintojakson tentaattorin kanssa. 
 
 
Laudatur (syventävät opinnot) 
 
Laudatur koostuu yhteiskuntapoliittista tietämystä syventävistä opintojaksoista, metodiopinnoista ja pro 
gradu -tutkielmasta sekä sitä tukevista opinnoista (graduseminaarit I ja II, tutkimusharjoitukset sekä 
tutkimusalueen teostentti). Laudaturin opinnot on tarkoituksenmukaista aloittaa johdantoluennolla ja 
limittää metodiopinnot graduseminaareihin. Loppukuulustelua suositellaan tentittäväksi suurempina 
kokonaisuuksina.  
 
Yhteiskuntapolitiikan laudaturin pakollisten opintojaksojen laajuus on pääaineopiskelijalle 93 op (40 ov). 
Syksyllä 2005 tai myöhemmin aloittaneet suorittavat pakollisten opintojen lisäksi tarvittavan määrän muita 
opintoja, jotta maisterin tutkinnon laajuus 120 opintopistettä tulee täyteen. Sivuaineopiskelijan tulee 
keskustella laudaturin suorittamisesta laudaturin arvosanatentaattorin kanssa.  
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PAKOLLISET PÄÄAINEEN OPINTOJAKSOT 93 op (40 ov) 
 
YKPS100 Johdatus yhteiskuntapolitiikan maisteriopintoihin, luento   3 op (1 ov) 
- Luento 12 h, pakollinen kaikille 
- Johdatuksena laudaturopintoihin ja kurssiin luetaan: 
CASTELLS M Materials for an Exploratory Theory of the Network Society (British Journal of Sociology, Vol. 51(1)) 
(saatavilla: JYKe - Elektroniset lehdet) JA CASTELLS M The Power of Identity (Blackwell 1997 tai uudempi painos) 
 
YKPS110 Aikalaisanalyyseja        4 op (2 ov) 
Yksi kohta seuraavista: 
1. BECK U Risk Society (Sage 1992) JA LUHMANN N Ekologinen kommunikaatio (Gaudeamus 2004) 
2. GIDDENS A Modernity and Self-Identity (Polity Press 1991) JA GIDDENS A The Third Way - The 

renewal of social democracy (Polity Press 1999) 
3. PIERSON P (ed.) The New Politics of the Welfare State (Oxford University Press 2002) 
4. JESSOP B The Future of the Capitalist State (Polity 2002) 
5. SAARI J (toim.) Hyvinvointivaltio: Suomen mallia analysoimassa. (Yliopistopaino, Helsinki, 

2005) JA SPICKER, P The Welfare State. A General Theory. (Sage, London, 2000) 
 
YKPS120 Hallinnon ja hallinnan teoriat ja käytäntö     5 op (2 ov) 
1. ROSE N Governing the Soul (Free Association Books 1999) TAI LANE J-E The Public Sector (Sage 

2000) TAI SAARI J Globaali hallinta (Yliopistopaino Kustannus/Helsinki University Press 2004) 
2. Hallinnon tutkimus -lehti artikkelikokoelma (tiedot artikkelikokoelmasta saatavissa laitoksen www-

sivuilta ja tentaattorilta) 
3. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2010 (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2001:3) JA 

Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lapin läänin lounaisosan metsien monimuotoisuuden 
turvaamisen toimintaohjelma (YM 2002). Kumpikin raportti löytyy internetistä, raportit voi hakea 
lainaan myös tentaattorilta.  

 
 
Yhteiskuntatutkimuksen metodiikka II (YKPS210-YKPS230) 
 
YKPS210 Kvalitatiivinen metodiikka        2 op (1 ov) 
- Pakollinen luento ja harjoitukset 
- Järjestetään yhteistyössä sosiologian (SOSS210) ja sosiaalityön (STOS210) oppiaineiden kanssa 
- Jos opintojakso on suoritettu sosiologiassa tai sosiaalityössä, sovitaan korvaavasta suorituksesta 

yhteiskuntapolitiikan tentaattorin kanssa. 
 
YKPS220 Kvantitatiivinen metodiikka        2 op (1 ov) 
- Pakollinen luento  
- Järjestetään yhteistyössä sosiologian (SOSS220) ja sosiaalityön (STOS220) oppiaineiden kanssa 
- Luennon yhteydessä suoritetaan teos METSÄMUURONEN J Tutkimuksen tekemisen perusteet 

ihmistieteissä (International Methelp 2003) (sivut 489–550, 577–627, 644–679) 
- Jos opintojakso on suoritettu sosiologiassa tai sosiaalityössä, sovitaan korvaavasta suorituksesta 

yhteiskuntapolitiikan tentaattorin kanssa. 
 
YKPS230 Tutkimusharjoitukset        3 op (1 ov) 
- Omaa pro gradu -tutkimusta tukevia metodiharjoituksia. 
- Suositellaan suoritettavaksi siinä vaiheessa, kun ollaan keräämässä ja/tai analysoimassa omaa 

tutkimusaineistoa 
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Yhteiskuntapolitiikan loppukuulustelu (YKPS310 - YKPS330) 
 
Loppukuulustelua suositellaan tentittäväksi suurempina (vähintään 4-8 op) kokonaisuuksina. Sikäli kuin 
kirjoja korvaavaa opetusta järjestetään, se sijoitetaan ensisijaisesti jaksoon normatiivisia perusteita. 
 
YKPS310 Teoriahistoria         4 op (2 ov) 
1. POLANYI K Great Transformation (Beacon Press1985) 
2. joko MARSHALL T H Citizenship and Social Class JA TURNER B The Erosion of Citizenship. 

British Journal of Sociology, Vol. 52(2) tai REISMAN D Richard Titmuss - Welfare and Society 
(Palgrave 2001) 

 
YKPS320 Normatiivisia perusteita        4 op (2 ov) 
Kaksi kohtaa seuraavista: 
1. SEN A Development as Freedom. (Oxford University Press 1999) 
2. SERRES M Luontosopimus (Vastapaino 1994) 
3. LISTER R Citizenship - Feminist perspectives (Macmillan 2003) 
4. ROTHSTEIN B Just Institutions Matter (Cambridge University Press 1998) 
 
YKPS330 Klassisia perinteitä        4 op (2 ov) 
Yksi kohta seuraavista: 
1. DURKHEIM E Sosiaalisesta työnjaosta (Gaudeamus 1990) JA DURKHEIM E Itsemurha - 

sosiologinen tutkimus (Tammi 1985) 
2. MARX K Pääoma I (Edistys 1974 tai uudempi) JA WEBER M Protestanttinen etiikka ja kapitalismin 

henki (WSOY 1980 tai uudempi) 
3. FOUCAULT M Seksuaalisuuden historia (Gaudeamus 1998) JA FOUCAULT M Tarkkailla ja 

rangaista (Otava 1980 tai uudempi) 
4. ELSTER J Nuts and Bolts for the Social Sciences (Cambridge University Press 1989) JA NORTH D 

Institutions, Institutional Change and Economic Performance (Cambridge University Press 1990) 
5. RAWLS J Oikeudenmukaisuusteoria (WSOY 1988) 
 
YKPS400 Tutkimusalueen kirjallisuus       6 op (2 ov) 
Tässä opintojaksossa perehdytään pro gradu-tutkielmaa tukevaan kirjallisuuteen. Kirjallisuudesta sovitaan 
pro gradu-tutkielman ohjaajan kanssa ja se suoritetaan joko kirjatenttinä tai esseenä. 
 
 
Pro gradu-seminaarit I ja II  
Osallistuminen pro gradu-tutkielman tekoa tukeviin seminaareihin kahden lukukauden ajan 
 
YKPS610 Pro gradu seminaari I        8 op (2 ov) 
YKPS620 Pro gradu seminaari II        8 op (2 ov) 
 
YKPS700 Pro gradu-tutkielma        40 op (20 ov) 
Itsenäinen tutkimustyö, jota seminaarit ja henkilökohtainen ohjaus tukevat. 
 
YKPS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri     0 op (0 ov) 
Kirjoituskoe, jossa osoitetaan tieteellinen ilmaisutaito ja pro gradu-tutkielman aihealueen hallinta. 
Maturiteetin kielen oikeellisuutta ei enää tarkisteta tässä vaiheessa, mikäli opiskelija on suorittanut 
suomalaisen kandidaatin tutkinnon. 
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MUUT VAPAAVALINTAISET OPINNOT 
 
YKPS800 Harjoittelu          6-10 op (3-5 ov) 
2-3 kk työharjoittelu julkisessa hallinnossa, järjestöissä tai yrityksissä, kotimaassa tai ulkomailla. 
Yhteiskuntapolitiikan yksiköllä on käytettävissä vuosittainen kiintiö harjoittelutukeen, joka jaetaan 
vuosittain hakijoille. Käytännössä tuetun harjoittelupaikan saaminen on edellyttänyt, että opiskelijan 
opinnot ovat jo loppuvaiheessa. Harjoittelun voi suorittaa myös ilman harjoitustukea sopimalla siitä 
harjoittelusta vastaavan opettajan kanssa. Harjoittelu raportoidaan laitokselta saatavien ohjeiden 
mukaisesti.  
 
YKPS850 Muut pääaineen opinnot 
Tähän opintojaksoon opiskelija voi liittää vapaaehtoisia yhteiskuntapolitiikan opintoja. Opiskelija voi 
esimerkiksi tenttiä kohdat YKPS110 Aikalaisanalyysejä sekä YKPS320 Normatiivisia perusteita 
laajempina kuin 4 op:n (2 ov:n) laajuisina tai tehdä YKPS810 Yhteiskuntatutkimuksen metodikeskustelut 
teostentin (6 op/3 ov). Kysy em. tenteistä lisätietoja tentaattorilta. Lisäksi opintojaksossa voi hyödyntää 
laitoksen muiden oppiaineiden ja erityisalojen antamaa opetusta ja yhteiskuntapolitiikan 
tutkimusprojekteja. Tavoitteena on tarjota aktiivisia ja osallistuvia työmuotoja: virikeluentona, tutkivia 
kursseja vierailukäynteineen, ryhmätöitä, pieniä selvityksiä, oppimistehtäviä tai esseitä. Tässä 
opintojaksossa opiskelija voi hyödyntää myös luentopassia.  
 
Ulkomailla suoritetut opinnot  0-35 op 
 
Muut pääainetta tukevat opinnot   0-35 op 
Muut pääainetta tukevat opinnot (esim. kansainvälinen vaihto, opettajan pedagogiset opinnot, 
syventävät kieli- ja viestintäopinnot). 
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TILASTOTIEDE 
 
Tilastotiede tieteenalana 
Perustutkinnot: tilastotiede pääaineena 
Tilastotieteen opintojen arvostelu 
Tilastotiede sivuaineena 
Opintojaksojen sisältökuvaukset 
 

TILASTOTIEDE TIETEENALANA 

Tilastotiede kehittää malleja ja menetelmiä numeerisen havaintoaineiston keräämiseen, kuvaamiseen ja 
analysointiin ja tähän liittyvään laskennalliseen toteuttamiseen. Siten sillä on vireät yhteydet miltei 
kaikkiin empiiristä tutkimusta tekeviin tieteenaloihin: tilastollisia menetelmiä sovelletaan niin 
informaatioteknologiassa, bio- ja ympäristötieteissä, taloustieteessä, lääketieteessä kuin yhteiskunta- ja 
kasvatustieteissäkin. Tilastotieteen perustutkimus nojautuu puolestaan vahvasti matematiikkaan ja 
tietotekniikkaan. 

Tilastotieteessä on kysymys reaalimaailman ilmiöiden mallintamisesta. Sen osaamista tarvitaan yhä 
enemmän yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä, missä tutkimusaineistojen ja tietovarantojen analyyseilla ja 
mallinnuksella halutaan tuottaa jalostettua tietoa päätöksenteon tueksi. Tilastotiede pääaineenaan 
valmistuneet sijoittuvat tyypillisesti tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin tutkimuslaitoksiin ja 
korkeakouluihin, suuryrityksiin ja viralliseen tilastotoimeen. Tilastotieteen asiantuntijan työllisyystilanne 
on hyvä. 

Tilastotieteen opetuksesta Jyväskylän yliopistossa vastaa matematiikan ja tilastotieteen laitoksen 
tilastotieteen yksikkö. Sen tehtävänä on huolehtia paitsi tilastotieteen pääaineopetuksesta ja 
jatkokoulutuksesta myös tilastomenetelmien ja tilastollisen tietojenkäsittelyn opetuksesta muiden 
oppiaineiden perus- ja jatko-opiskelijoille ja siten osaltaan parantaa heidän metodisia valmiuksiaan oman 
alansa tutkimustyöhön.  

Tilastotieteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiudet edustavien havaintoaineistojen keräämiseen, 
aineistojen kuvaamiseen ja analysointiin sekä yleensä numeerisesti mitattavissa olevien ilmiöiden 
pätevään tilastolliseen mallintamiseen. Maisteriopintojen tavoitteena on perustietojen ja -taitojen ohella 
saavuttaa kyky seurata alan ammattijulkaisuista tilastotieteen uusinta kehitystä ja soveltaa siinä saatuja 
tuloksia käytännön tutkimusongelmiin sekä saavuttaa jatkokoulutuskelpoisuus tilastotieteessä. 

Tilastotieteen yksikössä tehtävän tutkimuksen painopistealueet ovat spatiaalinen tilastotiede, robustit ja 
parametrittomat menetelmät, survey-tutkimuksen menetelmät sekä pitkittäisaineistojen analyysi ja 
mittaamisen teoria. Oppiaineen luonteen mukaisesti yksikön henkilökunta toimii myös tilastotieteen 
asiantuntijoina monissa muiden tieteenalojen tutkimusprojekteissa. 

Tilastotieteen opintojaksot voidaan jakaa selkeästi teoreettisiin kursseihin kuten todennäköisyyslaskenta ja 
matemaattisen tilastotieteen kurssit ja soveltavampiin menetelmäkursseihin kuten 
monimuuttujamenetelmien ja aikasarja-analyysin kurssit. Lisäksi opinto-ohjelmaan voi sisällyttää 
laskennalliseen mallintamiseen liittyviä kursseja. Teoreettiset opintojaksot edellyttävät riittäviä esitietoja 
matematiikasta, jonka perusopintokokonaisuus on minimivaatimus. Lisäksi niiden opiskelussa pätevät 
samat periaatteet kuin matematiikankin opiskelussa – luentojen ohella laskuharjoitukset ja mahdolliset 
tietokoneella tehtävät harjoitukset ovat asioiden oppimisen kannalta keskeisiä. Kuten matematiikassa 
myöskään tilastotieteessä pelkkä luentojen kuuntelu ja ulkoa opettelu ei ole opiskelua. Tilastotieteen 
osaaminen on asioiden ymmärtämistä ja soveltamistaitoa, ei ulkoa muistamista. Soveltavilla kursseilla 
empiiristen havaintoaineistojen analysointiharjoitukset, yleensä tietokoneella tehtyinä, ovat keskeisiä.  

Tilastotieteen kurssit suoritetaan tavallisesti seuraamalla ja tenttimällä luentosarja ja/tai tekemällä 
itsenäisesti harjoitus- tai seminaaritöitä. Luentokursseista järjestetään aina luentosarjan päätyttyä 2-3 
tenttiä. Lisäksi tilastotieteen opintojaksoja voi tenttiä sopimuksen mukaan matematiikan ja tilastotieteen 
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yleisinä tenttipäivinä, myös kesällä. Tenttipäivistä tiedotetaan laitoksen ilmoitustauluilla, www-sivuilla ja 
Korppi-järjestelmässä.  

Kaikkiin kursseihin liittyy lähinnä englanninkielistä oheiskirjallisuutta, johon tutustuminen ei ole 
useinkaan välttämätöntä, mutta aina erittäin suositeltavaa oman ammattitaidon kehittämisen kannalta. 
Viimeistään pro gradu -työtä tehtäessä ja työelämään siirryttäessä englanninkielisen ammattikirjallisuuden 
lukutaito on korvaamattoman tärkeä. On suositeltavaa, että opiskelija hankkisi omaan käsikirjastoonsa 
ainakin muutamia tilastotieteen perusteoksia. 

Tilastotiede muistuttaa matematiikkaa myös siinä mielessä, että opetettava asia perustuu poikkeuksetta 
aikaisemmin opetettuun, joten luennolla esitetyt asiat on syytä opiskella ja selvittää itselleen välittömästi. 
Myös luentoihin liittyviä harjoitustehtäviä tulisi ratkoa tuoreeltaan. Näin tulevien luentojen seuraaminen 
on olennaisesti helpompaa ja motivoivampaa. Lisäksi näin vältytään usein epätoivoiselta viime hetken 
pänttäämiseltä tenttipäivän lähestyessä. 

Koska tilastotieteilijä voi sijoittua mitä erilaisimpiin työympäristöihin, tilastotieteen opiskelijalla on 
runsaasti valinnanvaraa sivuaineen suhteen. Luonnollisia sivuaineita ovat matematiikka ja tietotekniikka, 
joiden perustiedot ovat välttämättömiä tilastotieteen opiskelussa.  Toisaalta tilastotieteilijä voi suuntautua 
hallinnollisiin tai elinkeinoelämän tehtäviin, jolloin hänen olisi suotavaa valita sivuaineensa yhteiskunta- 
tai taloustieteistä. Tilastotieteen sovellusten laaja-alaisuuden ansiosta miltei mikä tahansa sivuainevalinta 
on mahdollinen. 

Tilastotieteen yksikkö on suhteellisen pieni. Tästä seuraa, että tilastotieteen opiskelijat ja opettajat tuntevat 
toisensa. Opinnoissaan hyvin menestyneet opiskelijat toimivat laskuharjoitusassistentteina ja avustajina 
tutkimusprojekteissa. Osa tilastotieteen lopputöistä tehdään yhteistyössä tutkimuslaitosten ja yritysten 
kanssa. 
 
Yleistietoja: 
Tilastotiedettä voi opiskella sekä matemaattis-luonnontieteellisessä että yhteiskuntatieteellisessä 
tiedekunnassa.  
 
Postiosoite: 
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Tilastotiede, PL 35 (MaD), 40014 Jyväskylän yliopisto 
 
Tilastotieteen  yksikön käyntiosoite: 
Mattilanniemi, MaD-rakennus, 3. kerros 
Puh. (014) 260 2992 (amanuenssi) ja (014) 260 2700 (toimisto), faksi (014) 260 2981 ja sähköposti: 
stat@maths.jyu.fi, www-osoite: http://www.stat.jyu.fi/  
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PERUSTUTKINNOT: TILASTOTIEDE PÄÄAINEENA 

Tilastotiedettä pääaineenaan opiskeleva suorittaa tutkinnon yhteiskuntatieteiden kandidaatin tai 
yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintovaatimusten mukaisesti. 
 
 
YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op 
 
Pääaineen opinnot 90 op 
Aineopintokokonaisuus  

• sisältää kandidaatintutkielman (6 op) ja  
• seminaarin (3 op) 

Kypsyysnäyte 
 
Sivuaineiden opinnot 50-60 op 

• 2 perusopintokokonaisuutta (2x25 op)  
• tai 1 aineopintokokonaisuutta (60 op) 

Pakolliset 
• Matematiikan perusopinnot (25 op) 
• Ohjelmointi 1 

 
Kieli- ja viestintäopinnot 15 op 
Äidinkieli 
Toinen kotimainen kieli 
Yksi tai kaksi vierasta kieltä 
 
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 1 op 
 
Vapaasti valittavat opinnot 14-24 op 
 
 
YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO 120 op 
 
Pääaineen opinnot 80 op 
Syventävät opinnot (50 op) 
Pro gradu –tutkielma (30 op) 
Kypsyysnäyte  
 
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 1 op 
 
Sivuaineiden opinnot ja muut valinnaiset opinnot 39 op 
 
Tilastotieteen pääaineopiskelijalle on matematiikan perusopintokokonaisuus (25 op) pakollinen ja 
matematiikan aineopintojen suorittamista suositellaan. Kandidaatin tutkintoon sisällytetään vähintään 
yksi aineopintokokonaisuus tai kaksi perusopintokokonaisuutta. 
 
Informaatioteknologian tiedekunnan kursseista suositellaan seuraavia kursseja:  
Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, Henkilökohtaisen tiedonhallinnan perusteet, Ohjelmointi 2, 
Oliokeskeinen tietojärjestelmien kehittäminen, Tietokannat ja tiedonhallinta 
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TILASTOTIETEEN AINEOPINNOT/CUM LAUDE APPROBATUR 

Tilastotieteen pääaineopiskelijat aloittavat opintonsa suoraan aineopinnoista. Sen tavoitteena on antaa 
opiskelijalle kattavat perustiedot tilastotieteen keskeisestä teoriasta ja tärkeimmistä aineistonhankinta- ja 
analyysimenetelmistä unohtamatta näiden tietokonepohjaista soveltamista. Menetelmien käytön harjoittelu 
tapahtuu sekä kurssien yhteydessä että seminaareissa. Aineopinnot muodostavat tilastotieteen yleisen 
perustan, jolle maisteriopinnoissa tapahtuva syventäminen ja erikoistuminen rakentuu. 
Tilastotieteen aineopintoihin kuuluvat pakollisina tilastotieteen peruskurssit, data-analyysin harjoitustyö, 
teoreettisen tilastotieteen opintojaksot, yleisimpien tilastollisten tietokoneohjelmistojen (R, SAS, SPSS) 
kurssit sekä tilastotieteen seminaari. Tilastotieteen aineopintojen teoreettiset kurssit edellyttävät 
matematiikan perusopintoja ja ohjelmointikurssia, minkä vuoksi ko. opinnot tulee suorittaa ensimmäisenä 
opiskeluvuotena. Kursseja voi suorittaa myös kirjatentteinä, jolloin tentittävästä materiaalista on sovittava 
kurssista vastaavan tentaattorin kanssa.  
KANDIDAATIN TUTKINTO (180 opintopistettä) 
 
TILASTOTIETEEN PÄÄAINEOPINNOT 90 op 
Pakolliset opintojaksot: op ov ajoitus 
TILP100 Johdatus tilastotieteeseen 3 2 1. sl   
TILP250 Tilastotieteen peruskurssi 1 6 3 1. sl 
TILP260 Tilastotieteen peruskurssi 2 6 3 1. kl 
TILP350 SPSS-kurssi 2 1 1. kl 
TILP360 Peruskurssien lopputyö 3 2 1. kl 
TILA410 R-ohjelmointi 2 1 1. kl 
TILA120 Todennäköisyyslaskenta A 6 3 2. sl 
TILA130 Todennäköisyyslaskenta B 4 2 2. sl 
TILA140 Matemaattinen tilastotiede 1 8 5 2. kl 
TILA420 SAS-kurssi 2 1 2. kl 
TILA220 Aikasarja-analyysi 6 3 2-3 lv 
TILA240 Monimuuttujamenetelmät 6 3 2-3 lv 
TILA260 Otantamenetelmät 5 3 2-3 lv 
TILA310 Johdatus tilastolliseen mallintamiseen 8 4 3. sl 
TILA360 Tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan historia 

–seminaari tai 
3 *) 3. kl 

TILA370 Seminaari 3 *) 3. kl 
TILA380 Kandidaatintutkielma 6 *) 3. kl 
    
Valinnaiset opintojaksot 14 op ov 2-3 lv 
TILP450 Tilastomenetelmien jatkokurssi 9 5  
TILA640 Suunniteltujen kokeiden tilastomenetelmät 4 2  
TILA660 Johdatus paikkatiedon analyysiin 5 3  
TILA680 Parametrittomat ja robustit menetelmät 1 6 3  
TILA480 Tilastollinen tietojenkäsittely 6 3  
MATA261  Todennäköisyysteoria 1 5 3  
MATA271 Stokastiset mallit 5 3  
MATA272 Rahoitusteorian stokastisia malleja 5 3  
     
Valinnaiseksi kurssiksi voidaan sisällyttää myös joku muu tilastotieteen, matematiikan ja 
tietotekniikan kurssi, josta on sovittava ennakkoon aineopintokokonaisuudesta vastaavan 
tentaattorin kanssa. 
*) Ne opiskelijat jotka suorittavat opintojaan vanhan tutkintojärjestelmän mukaisesti sopivat Cum laude -seminaarin ja Cum 
laude approbatur harjoitustyön (vastaa LuK-seminaaria ja LuK –tutkielmaa) suorittamisesta seminaarin vetäjän kanssa.   Vanhat 
tutkintovaatimukset löytyvät laitoksen www-sivuilta http://www.stat.jyu.fi/. 
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MAISTERIOPINNOT (120 opintopistettä) 

Tilastotieteen maisteriopinnoissa toisaalta syvennetään aineopintojen tietoja ja annetaan sekä teoreettisia 
että soveltamisvalmiuksia tilastolliseen mallintamiseen ja toisaalta erikoistutaan johonkin tilastotieteen 
osa-alueeseen.  

Maisteriopinnot sisältävät kandidaatin opintojen lisäksi  
• syventäviä pääaineopintoja vähintään 80 op 
• HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 op) 
• sivuaine- ja muita valinnaisia opintoja vähintään 39 op.  

Pääaineopinnoissa suuntaudutaan johonkin tilastotieteen alaan (esimerkkeinä data-analyysi, 
biostatistiikka ja ympäristötilastotiede, matemaattinen tilastotiede). Suuntautumisvaihtoehdosta ja siihen 
sisältyvistä kursseista sovitaan maisteriopintoihin kuuluvan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) 
yhteydessä.  

Sivuaine- ja muut valinnaiset opinnot (39 op) voi valita vapaasti. 
 
Tilastotieteen jatko-opintoja suunnittelevalle suositellaan matematiikan aineopintokokonaisuuden lisäksi 
matematiikan laudaturin mitta- ja integraaliteorian kursseja.  
 
 
TILASTOTIETEEN PÄÄAINEOPINNOT 80 op 
Syventävä tilastotieteen suuntautumisvaihtoehto 44 
TILS710 Pro gradu-seminaari 6 
TILS720 Pro gradu -tutkielma 30 
TILS730 Kypsyysnäyte 0 
 
Tilastotieteen pääaineopiskelija voi maisteriopinnoissaan suuntautua johonkin erikoisalaan laitoksen 
opetusohjelman tarjoamissa rajoissa (suuntautumisvaihtoehto).  
 
Laitoksen opetus tukee biostatistiikan ja ympäristötilastotieteen, data-analyysin ja teoreettisen 
tilastotieteen opintokokonaisuuksien opiskelua. Nämä kokonaisuudet koostuvat yleisestä 
tilastotieteen teorian syventävästä osasta ja valinnaisista syventävien opintojen kursseista. 
Erikoistuminen perustuu kurssivalintaan ja lopputyön aiheenvalintaan sekä myös sivuaineopintojen 
valintaan. 
 
Biostatistiikan ja ympäristötilastotieteen opintokokonaisuus antaa perusvalmiuksia biotieteiden, 
epidemiologian ja lääketieteen tutkimukseen liittyviin aineistoanalyyseihin.  Sopivalla 
kurssivalikoimalla opiskelija voi erikoistua biostatistiikan erityismenetelmiin yleisemminkin. 
Työtehtäviä on tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa, hallinnossa ja virallisessa tilastotoimessa sekä 
myös teollisuudessa ja vakuutustoiminnassa. 
 
Data-analyysi on laitoksellamme uusi koulutuksen suuntautumisala, jossa korostetaan suurten ja 
mahdollisesti epästandardien tietoaineistojen kuten automaattisten mittaustulosten, rekisteriaineistojen 
ja digitaalisten kuva-aineistojen analysointia. Alan erityispiirteenä on tietojenkäsittelyn ja 
ohjelmistojen tarjoamien mahdollisuuksien tehokas hyväksikäyttö. Työtehtävät ovat monipuoliset ja 
voivat liittyä useiden eri tutkimusalojen erityisongelmiin sekä myös tilastotoimen ja teollisuuden 
aineistoanalyyseihin.     
 
Teoreettisen tilastotieteen opintokokonaisuus korostaa tilastotieteen teorian opintoja. Tähän 
kokonaisuuteen on luontevaa liittää stokastiikan opintoja soveltuvin osin. Opintokokonaisuus antaa 
hyvän pohjan tilastotieteen tutkimustyölle. Opiskelija voi suunnata opintokokonaisuuttaan 
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kiinnostavalle tilastotieteen osa-alueelle liittämällä siihen kursseja myös biostatistiikan ja data-
analyysin alalta. 
 
Seuraavassa on esimerkkejä sopivista kurssiyhdistelmistä/ tilastotieteen 
linjavaihtoehdoista. 
Biostatistiikka ja ympäristötilastotiede 44 op ov  
TILS140 Matemaattinen tilastotiede 2 tai    
TILS110 Bayes-tilastotiede 8 4  
TILS210 Elinaikamallit 6 3  
TILS220 Epidemiologian tilastolliset menetelmät 4 2  
TILS230 Sekamallit 6 3  
TILS240 Äärimmäisten arvojen teoria 4 2  
Sovittavia opintojaksoja 16   
 

Data-analyysi 44 op ov  
TILS110 Bayes-tilastotiede 8 4  
TILS310 Empiiriset ja laskennallisesti intensiiviset men. 8 4  
TILS320 Tilastollinen data-analyysi 8 4  
Sovittavia opintojaksoja   20   
 
Teoreettinen tilastotiede 44 op ov  
TILS110 Bayes-tilastotiede 8 4  
TILS140 Matemaattinen tilastotiede 2 8 4  
TILS480 Parametrittomat ja robustit menetelmät 2 8 4  
Sovittavia opintojaksoja   20   
 
Sovittavia opintojaksoja edellisten lisäksi op ov  
TILS600 Spatiaalinen data-analyysi 4 2  
TILS610 Pistekuvioiden tilastollinen analyysi 4 2  
TILS620 Aikasarja-analyysin jatkokurssi 4 2  
TILS630 Ekonometria 4 2  
TILS640 Lineaariset moniyhtälömallit 4 2  
TILS650 LISREL-mallit 4-6 2-3  
TILS660 Otantateoria 5 3  
TILS670 Demometria 4-6 2-3  
TILS680 Data ja informaatioteoria 6 3  
TILS690 Harjoittelu 5 2-3  
TILS691 Opetusharjoittelu 4 2  
MATS251 Stokastiset prosessit 9 5  
MATS261 Todennäköisyysteoria 2 9 5  
MATS351 Stokastiset differentiaaliyhtälöt    
Tai muu soveltuva kurssi    
 
Laitoksen opintojaksotarjonnasta voidaan haluttaessa koota myös esimerkiksi ekonometriaan ja 
taloustieteellisiin sovelluksiin tai viralliseen tilastotoimeen suuntautuvia kurssiyhdistelmiä. Näistä 
sovitaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman yhteydessä. 
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TILASTOTIETEEN OPINTOJEN ARVOSTELU 
 
Tilastotieteen opintojaksot arvostellaan käyttäen asteikkoa 1-5 tai merkinnällä hyväksytty.  
 
Keskiarvoja laskettaessa otetaan huomioon vain sellaiset opintojaksot, joille on määrätty arvolause. 
 
Perusopintojen keskiarvo on sen sisältämien opintojaksojen arvolauseiden keskiarvo opintopisteillä 
painotettuna. 
 
Aineopintojen keskiarvo on sen sisältämien opintojaksojen arvolauseiden keskiarvo opintopisteillä 
painotettuna. 
 
Syventävien opintojen keskiarvo on sen sisältämien opintojaksojen arvolauseiden keskiarvo 
opintopisteillä painotettuna. 
 
Välttävä  1.00 -  1.59 
Tyydyttävä  1.60 - 2.49 
Hyvä   2.50 - 3.49 
Kiitettävä  3.50 - 4.39 
Erinomainen  4.40 - 5.00 
 
Pro gradu –tutkielma arvioidaan käyttäen arvolauseita approbatur, lubenter approbatur, non sine laude 
approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja 
laudatur. 
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TILASTOTIEDE SIVUAINEENA 

TILASTOTIETEEN PERUS- JA AINEOPINNOT (APPROBATUR JA CUM LAUDE 
APPROBATUR) 
Tilastotieteen perusopinnot on tarkoitettu niille, jotka eivät aio tehdä laajempia tilastotieteen opintoja. Alla oleva 
tilastotieteen metodinen aineopintokokonaisuus B on tarkoitettu niille, jotka eivät aio jatkaa tilastotieteen 
syventäviin opintoihin, vaan esim. eri tieteenalojen jatko-opiskelijoille.  

Tilastotieteen syventäviin opintoihin jatkavien tulee suorittaa aineopinnot pääainevaatimusten mukaisesti. 

 
TILASTOTIETEEN PERUSOPINTOKOKONAISUUS / 
 APPROBATUR (25 op) (15 ov) 
Vaihtoehto A 25 op 15 ov  
TILP100 Johdatus tilastotieteeseen 3 2  
TILP250 Tilastotieteen peruskurssi 1 6 3  
TILP260 Tilastotieteen peruskurssi 2 6 3  
TILP350 SPSS-kurssi 2 1  
Valinnaisia opintoja vähintään 8 op (6 ov) 1)  8 6  
  
esim. TILP450  Tilastomenetelmien jatkokurssi (9 op, 5 ov) ja/tai joku TILAxxx –kurssi. 
1) Valinnaiseksi kurssiksi ei käy Tilastomenetelmien peruskurssi.  Lisätietoja  

amanuenssilta. 
 
Vaihtoehto B 25 op 15 ov  
TILP100 Johdatus tilastotieteeseen 3 2  
TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi 6 4  
TILP350 SPSS-kurssi 2 1  
Valinnaisia opintoja vähintään 14 op (8 ov) (1)(2) 14 8  
    
Esim. TILP450  Tilastomenetelmien jatkokurssi (9 op, 5 ov) ja/tai joku TILAxxx –kurssi.  
(1) Valinnaiseksi kurssiksi ei käy Tilastotieteen peruskurssi 1 tai 2. Lisätietoja 

amanuenssilta. 
 
TILASTOTIETEEN AINEOPINTOKOKONAISUUS /  
CUM LAUDE APPROBATUR (60 op) (35 ov) 
 
Vaihtoehto A 
Sama kuin tilastotieteen pääaineopiskelijoilla. Vaaditaan tilastotieteen syventäviin opintoihin.  
 
Vaihtoehto B  
Tilastotieteen metodinen opintokokonaisuus (60 op) (35 ov) 
Tilastotieteen perusopintokokonaisuus (A tai B)  25 op (15 ov)   
Valinnaisia aineopintokursseja/ metodikursseja vähintään 35 op (20 ov) 
Esim. metodikursseista 
TILM020 Gerometria  5 op 
TILM030 LISREL-mallit  5 op 
TILM040 Pitkittäisaineistojen analyysi  5 op 
TILM050 Mittaamisen teoria  5 op 
Vaihtoehdosta B ei voi jatkaa tilastotieteen syventäviin opintoihin.  
 
Huom. Metodikurssit eivät kuulu laitoksen kiinteään opetustarjontaan, joten niitä ei luennoida 
säännöllisesti. Ne toteutetaan tarpeen mukaan yhteistyössä muiden laitosten kanssa. 
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TILASTOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT/LAUDATUR (80 op)(75 ov) 
Sama kuin tilastotieteen pääaineopiskelijoilla.  
 
 
Tilastotieteen kurssien korvaavuuksista 
Tilastotieteen kursseja voidaan korvata muiden yliopistojen ja korkeakoulujen tai muiden oppilaitosten 
vastaavan sisältöisten kurssien suorituksilla. Hakemukseen tulee liittää mahdollisimman tarkat tiedot 
suoritetuista opinnoista (tarkka sisältökuvaus kurssista ja oikeaksi todistettu jäljennös 
suoritusmerkinnästä). 
 
Johdatus tilastotieteeseen ja Tilastomenetelmien jatkokurssia ei voi korvata muiden oppilaitosten 
suorituksilla. 
 
Korvaavuushakemuslomake löytyy www-sivulta http://www.stat.jyu.fi/opetus/korvlom.pdf 
Lisätietoja amanuenssi Sari Eroselta, she@maths.jyu.fi, puh. 260 2992. 
 
Tilastotieteen tentit 
 
Tilastotieteen opintojaksoja tentitään pääsääntöisesti matematiikan ja tilastotieteen tenttipäivinä 
(keskiviikkoisin 8-12). Osalla kursseista järjestetään erilliset tentit, ajat ilmoitetaan ko. kurssin 
luennon yhteydessä tai Korppi-järjestelmässä.  
 
Tentteihin ilmoittaututaan Korppi-järjestelmän kautta. Kursseja joita ei luennoida, voi myös tenttiä, 
mutta tällöin on tentistä sovittava ennakkoon ko. kurssin tentaattorin kanssa. Lisätietoja amanuenssilta. 
 
Tenttijän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä tenttitilaisuudessa.  
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OPINTOJAKSOJEN  SISÄLTÖKUVAUKSET 
 
PERUSOPINNOT/APPROBATUR 
 
TILP100  Johdatus tilastotieteeseen        3 op (2 ov) 
Luentoja (18 h). Sisältö: Tilastotieteen asemasta ja tehtävästä. Tieteenfilosofiaa. Historiaa. 
Todennäköisyys. Normaalijakauma. Tilastollinen testaaminen. Graafisesta ja numeerisesta esittämisestä. 
Suoritustapa: loppukoe.  
 
TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi       6 op (4 ov) 
Luentoja (40 h) ja harjoituksia (18 h). Sisältö: Kurssilla opetellaan perusasioita tilastollisen tutkimuksen 
vaiheista. Aluksi esitellään empiirisen aineiston hankintamenetelmiä ja miten mielenkiinnon kohteena 
olevia ominaisuuksia mitataan (muuttujat ja niiden mitta-asteikot). Tämän jälkeen käydään läpi yhden ja 
kahden muuttujan arvojen kuvailua graafisesti ja tunnusluvuin (esim. keskiarvo ja korrelaatiokerroin)ja 
näiden tulkintaa.  Seuraavaksi tutustutaan tilastollisen päättelyn perusteisiin, kuten 
todennäköisyyslaskennan alkeisiin, satunnaismuuttujien jakaumiin perusjoukossa sekä tunnuslukujen ja 
testisuureiden jakaumiin. Varsinaisessa tilastollisessa päättelyssä esitellään estimoinnin perusteita ja 
keskeisiä tilastollisia testejä, joiden avulla tutkitaan esim. keskiarvojen eroa tai kahden muuttujan välistä 
riippuvuutta.  
 
Tilastotieteen peruskurssit 1 ja 2  
Tilastotieteen peruskurssit 1 ja 2 ovat tilastotieteen alkeiskurssit niille opiskelijoille, jotka aikovat 
lukea tilastotiedettä approbatur-arvosanaa pidemmälle. Tällaisia opiskelijoita ovat paitsi tilastotieteen 
pääaineopiskelijat myös monet matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tai kansantaloustieteen 
opiskelijat. Kurssien tavoitteena on antaa opiskelijalle käytännöllisten sovellus- ja data-
analyysiesimerkkien ohella riittävä teoreettinen pohja myöhempiä tilastotieteen opintoja varten.  
 
TILP250 Tilastotieteen peruskurssi 1       6 op (3 ov) 
Luentoja (36 h) ja harjoituksia (16 h). Sisältö: Mitä tilastotiede on? Havaintoaineisto, muuttujat ja 
mittaaminen.  Havaintoaineiston kuvailu. Todennäköisyyslaskennan perusteet.  Teoreettiset jakaumat.  
 
TILP260 Tilastotieteen peruskurssi 2       6 op (3 ov) 
Luentoja (36 h) ja harjoituksia (16 h). Sisältö: Otantajakauma. Piste-estimointi. Malliperusteinen 
tilastollinen päättely: luottamusvälit ja merkitsevyystestit. Lineaarinen regressiomalli. Varianssianalyysin 
perusteet. Otantamenetelmistä. Tilastollisista koeasetelmista.  Aineistonhankinnan erikoiskysymyksiä. 
 
TILP350 SPSS-kurssi           2 op (1 ov) 
Luentoja ja harjoituksia (12 h). Sisältö: Ohjelman rakenne. Aineistotaulukon muodostaminen ja 
muokkaaminen. Havaintoyksikköjen ryhmittely, osajoukon poimiminen. Havaintoaineistojen yhdistely. 
Tilastomenetelmien peruskurssin sisältämiä tunnuslukuja, testejä ja analyysejä. Kuvioiden ja taulukoiden 
muokkaaminen. Yhteydet muihin sovelluksiin. Suoritustapa: a) osallistuminen kurssille tai b) itsenäisesti 
tehty harjoitustyö. Edeltävät opinnot: Tilastomenetelmien peruskurssi tai Tilastotieteen peruskurssit 1 ja 2. 
 
TILP360 Tilastotieteen harjoitustyö        3 op (2 ov) 
Vain pääaineopiskelijoille. Kun opiskelija on suorittanut Tilastotieteen peruskurssi 1 ja 2 saa hän oman 
aineiston, jota analysoi SPSS-ohjelmistoa hyväksi käyttäen. Tuloksista kirjoitetaan raportti. 
 
TILP450 Tilastomenetelmien jatkokurssi       9 op (5 ov) 
Luentoja (48 h). Sisältö: Kurssi koostuu neljästä kiinteästä osa-alueiden perusteista (varianssianalyysi,  
regressioanalyysi, faktorianalyysi ja pääkomponenttianalyysi, monimuuttujamenetelmät sekä kahdesta 
vaihtuvasta osa-alueesta (survey-menetelmät, aikasarja-analyysi, toistimittausten analyysi, log-lineaariset 
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mallit). Syksyn ja kevään kurssit poikkeavat näiden vaihtuvien osuuksien mukaan toisistaan. Kurssia ei voi 
suorittaa osissa vaan se suoritetaan kokonaan yhden lukukauden aikana. Kuhunkin osa-alueeseen liittyy 
pakollinen SPSS-harjoitus, joka tehdään omatoimisesti  tai mikroluokkademoissa. HUOM! Kurssi on 
tarkoitettu niille (väh. 3. vuoden) sivuaineopiskelijoille, jotka eivät tee tilastotieteen approbaturia  
enempää. Suoritustapa: 2 välikoetta tai loppukoe. Kurssia ei voi suorittaa kirjatenttinä eikä yksittäisinä 
osioina (ts. suoritetaan joko syksyn tai kevään kurssi ei näiden yhdistelmää, osasuorituksia ei voi siirtää)  
Edeltävät opinnot: Tilastotieteen peruskurssit 1 ja 2 tai Tilastomenetelmien peruskurssi sekä SPSS-kurssi. 
 
 
AINEOPINNOT/CUM LAUDE APPROBATUR 
 
TILA120 Todennäköisyyslaskenta A        6 op (3 ov) 
Luennot 30 h ja harjoitukset 12 h/ryhmä. Sisältö: Todennäköisyys, sen aksioomat, käsitteistö ja 
perusominaisuudet, satunnaismuuttujat, niiden jakaumat ja jakaumien tunnusluvut. Suoritustapa: loppukoe. 
Kirjallisuutta: Kankainen, A: Todennäköisyyslaskenta, osa A (luentomoniste) Jyväskylän yliopisto. 
Tuominen, P: Todennäköisyyslaskenta I,.  Ross, S: A first course in probability. New York: Macmillan. 
Schaeffer, R.L: Introduction to probability and its applications.  Edeltävät opinnot: Matematiikan 
perusopintokokonaisuus.  
 
TILA130 Todennäköisyyslaskenta B        4 op (2 ov)  
Luennot 24 h ja harjoitukset 12 h/ryhmä. Sisältö: generoivat funktiot, satunnaismuuttujien muunnosten 
jakaumat sekä suurten lukujen lait ja keskeinen raja-arvolause. Suoritustapa: loppukoe. Kirjallisuutta: 
Kankainen, A: Todennäköisyyslaskenta, osa B (luentomoniste) Jyväskylän yliopisto. Tuominen, P: 
Todennäköisyyslaskenta I,  Ross, S: A first course in probability. New York: Macmillan. Schaeffer, R.L: 
Introduction to probability and its applications.  Edeltävät opinnot: Matematiikan perusopintokokonaisuus, 
Todennäköisyyslaskenta A.  
 
TILA140 Matemaattinen tilastotiede 1       8 op (5 ov) 
Luentoja (48 h). Sisältö: Kurssi esittelee klassiseen uskottavuuspäättelyyn liittyvän teorian 
(uskottavuusfunktio, suurimman uskottavuuden estimaattori, pistemäärä- ja informaatiofunktio, Fisherin 
informaatiomatriisi, suhteellinen uskottavuus,  uskottavuusvälit ja -alueet, hypoteesien uskottavuus). 
Erityisesti keskitytään perinteisten  binomi-, Poisson- eksponentti- ja normaalijakaumamalleja 
noudattavien koetulosten analysointiin. Estimaatteja ja uskottavuusvälejä etsitään graafisin ja numeerisin 
keinoin käyttäen apuna  R-ohjelmistoa. Lopuksi tarkastellaan estimaattorien ja uskottavuusvälien 
otantajakaumaominaisuuksia ja etsitään yhteyksiä klassisen tilastolliseen päättelyyn. Opintojakso toimii 
perustana tilastotieteen  syventäville opinnoille, klassiselle tilastotieteen päättelylle sekä bayesiläiselle 
päättelylle. Kirjallisuutta: Kalbfleisch, J.G: Probability and Statistical Inference vol. 2. Edeltävät opinnot: 
Todennäköisyyslaskenta osat A ja B sekä R-kurssi. 
 
TILA220 Aikasarja-analyysi         6 op (3 ov) 
Luentoja (36 h). Sisältö: Kurssi käsittelee yhden aikasarjan kuvaamis-, mallinnus ja ennustusmenetelmiä: 
Aikasarja havaintoaineistona, aikasarjojen deskriptio, yksinkertaisia yhden vasteen aikasarjamalleja (AR, 
MA, ARMA, SARMA, ARIMA), aika-alueen menetelmät, ennustaminen, taajuusalueen menetelmät, tila-
aika -mallit ja Kalmanin suotimet, varianssivaihtelumallit (ARCH ja GARCH), alkeita 
vektoriaikasarjamalleista ja yhteisintegroituvuudesta. Sovellusohjelmistona on R-kieli. Kirjallisuutta: 
Chatfield, C. (2004). The analysis of time series. (6:s laitos). Chapman & Hall/CRC. (Varhemmatkin 
versiot soveltuvat.); Chatfield, C. (2000). Time-series forecasting. Chapman & Hall. Edeltävät opinnot: 
Todennäköisyyslaskenta A ja B, R-ohjelmointi 
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TILA240 Monimuuttujamenetelmät         6 op (3 ov) 
Luentoja (36 h). Sisältö: Matriisilaskennan kertausta. Moniulotteinen normaalijakauma ja sen 
ominaisuuksia. Monimuuttujaisia merkitsevyystestejä (keskiarvotestejä, kovarianssimatriiseihin liittyviä 
testejä). Pääkomponenttianalyysi. Faktorianalyysi. Monimuuttujainen varianssianalyysi eli MANOVA. 
Erotteluanalyysi. Kanoninen analyysi 
 
TILA260 Otantamenetelmät         5 op (3 ov)  
Luentoja (32h) ja harjoituksia (12 h). Otannan peruskäsitteet ja perusmenetelmät  yksinkertainen 
satunnaisotanta, systemaattinen otanta, PPS-otanta, ryväsotanta, ositettu otanta) ja estimointi eri 
asetelmien yhteydessä. Lisäinformaation käyttö estimoinnissa. Regressioestimointi ja suhde-estimointi. 
Otoksen poiminta käytännössä ja ohjelmasovellukset. Suoritustapa: a) lopputentti ja harjoitustyö, b) laaja 
harjoitustyö tai c) kirjallisuustentti. Kirjallisuutta: Pahkinen, E. & Lehtonen, R.: Otanta-asetelmat ja 
tilastollinen analyysi (luku 2). Lehtonen, R. & Pahkinen, E.: Practical Methods for Design and Analysis of 
Complex Surveys (Second Edition, luvut 1-3, ohjelmakoodit ja laskenta 
http://www.stat.jyu.fi/mpss/VLISS/). Lohr, S.: Sampling: Design and Analysis. 
 
TILA310 Johdatus tilastolliseen mallintamiseen      8 op (4 ov) 
Luentoja (42 h). Sisältö:  Kurssi käsittelee yhden jatkuvan tai luokitellun vasteen havaintoaineistojen 
mallintamista yleistetyn lineaarisen mallin kehikossa: Johdanto; Normaalivasteen regressiomallit, 
mallinvalinta, mallikritiikki, epälineaariset regressiomallit; Luokitellun selittäjän normaalivasteen mallit, 
yksi- ja kaksisuuntainen ANOVA, hierarkkinen luokittelu, kovarianssianalyysi; Yleistetyn lineaarisen 
mallin teoria, mallin sovitus, mallikritiikki; Binäärivasteen mallit, logistinen regressio; 
Järjestysasteikollisen vasteen regressiomallit; Kontingenssitaulujen analysointi, log-lineaariset mallit. 
Sovellusohjelmistona on R-kieli (ja SAS). Kirjallisuutta: Krzanowski, W.J. (1998). An Introduction to 
Statistical Modelling. Arnold. Edeltävät opinnot: Todennäköisyyslaskenta osat A ja B, R-kurssi, 
Teoreettinen tilastotiede 1. 
 
TILA360 Tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan historia -seminaari    3 op  
Perehdytään tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan historiaan. Tilastotieteen historia ja 
todennäköisyyslaskennan –seminaarilla voi korvata LuK-seminaarin.  Seminaarissa tuotetaan kirjallinen 
raportti ennalta sovitusta aiheesta sekä pidetään seminaariesitelmä.  
 
TILA370 LuK-seminaari  3 op ja    TILA380  LuK-tutkielma      6 op 
Kandidaatin tutkintoon liittyvä kokonaisuus, jossa perehdytään pienimuotoisen soveltavan tilastollisen 
tutkimuksen tekemiseen. Oleelliset vaiheet ovat 1) tutkimusongelmaan perehtyminen, 2) aihepiiriin 
liittyvään englanninkieliseen kirjallisuuteen perehtyminen, 3) tutkimussuunnitelman teko, 4) aineistojen 
analysointi ja 5) raportointi. Opetusmuodot: seminaarityön ohjaus, seminaari-istunnot sekä LuK-
tutkielman tekeminen. Edeltävät opinnot: tilastotieteen aineopinnot edellytetään suoritetuiksi. LuK-
seminaarin voi korvata Tilastotieteen historia –seminaarilla. Vanhan tutkintojärjestelmän mukaan 
opiskelevat sopivat TILC90 Cum laude –seminaarin  sekä TILC91 Cum laude approbatur –harjoitustyön 
suorittamistavasta seminaarin vetäjän kanssa. 
 
TILA410 R-ohjelmointi         2 op (1 ov) 
Luentoja ja harjoituksia (10 h). Kurssin tarkoituksena on opettaa R-ohjelmoinnin alkeet sekä R-
funktioiden käyttöä tilastotieteessä. Kurssi  suoritetaan näyttökokeella (2 h), lisäksi on luentoja (10 h) ja 
mikroluokkaohjauksia (4 h). Kirjallisuutta: Dalgaard, P: Statistics and computing. Springer, 2002. 
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TILA420 SAS-kurssi          2 op (1 ov) 
Luentoja ja harjoituksia (16 h). SAS-ohjelmiston yleispiirteet ja käyttö mikrotietokoneympäristössä. SAS-
syntaksin perusteet. Havaintoaineistojen käsittely ja perusproseduurit. Erityiskysymyksiä: grafiikka, 
makrokieli, IML-matriisikieli. Yhteydet muihin mikrotietokoneohjelmistoihin. Suoritustapa: harjoitustyö. 
 
TILA480 Tilastollinen tietojenkäsittely       6 op (3 ov) 
Luennot (28 h) ja harjoitukset ja harjoitustyö. Antaa valmiudet tietokoneen ja valmisohjelmien käyttöön 
tilastotieteessä. Tuottaa näkemyksen, jonka avulla mitä tahansa järjestelmää oppii käyttämään nopeasti. 
Sisältö. Tilastollisen tietojenkäsittelyn perusteet: tiedon esitysmuodot, työkaluohjelmien yleinen rakenne 
ja operaatiot. 4GL-ohjelmoinnin perusteet ja käsitteet. ’’Hands on’’ samat tehtävät useammalla 
järjestelmällä: R, SAS, SPSS, Matlab, Mathematica. 
 
TILA640 Suunniteltujen kokeiden tilastomenetelmät     4 op (2 ov) 
Luentoja (24 h). Sisällysluettelo: Johdanto; koeasetelmien peruskysymyksiä. Täysin satunnaistettu yhden 
tekijän koeasetelma ja sen varianssianalyysi. Usean ristikkäisen tekijän faktorikoeasetelmat. Hierarkkisista 
faktorikoeasetelmista. Lohkokoeasetelmista.  Kovarianssianalyysistä. Toistomittausasetelmat. Cross-over 
–kokeista. Edeltävät opinnot: Kurssin osanottajilla tulisi olla esitietoina Tilastotieteen peruskurssit 1 ja 2 
tai vaihtoehtoisesti Tilastomenetelmien peruskurssi ja jatkokurssi. 
 
TILA660 Johdatus paikkatiedon analyysiin       5 op (3 ov) 
Luentoja (22 h), mikroluokkaharjoituksia (10 h), seminaari (4 h) ja harjoitustyö. Johdatus paikkatiedon 
analyysiin -kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva paikkatietojärjestelmistä (Geographic Information 
Systems, GIS) ja paikkatiedon analyysistä, sekä perustiedot spatiaalisesta tilastotieteestä ja spatiaalisesta 
interpoloinnista. Paikkatieto, paikkatiedon analyysi ja paikkatietojärjestelmät ovat useilla eri aloilla 
voimakkaasti yleistyneitä tiedon hallinta- ja hyödyntämismenetelmiä. Paikkatietoaineistot ovat 
havaintopaikkoihin liittyviä tietoja, joita hallitaan ja kuvataan paikkatieto-ohjelmistoilla, kuten kurssilla 
käytettävällä ArcView-ohjelmistolla. Spatiaalinen tilastotiede on tilastotieteen ala, joka on erikoistunut 
paikkatiedon tilastolliseen analyysiin. Spatiaalinen interpolointi tarkoittaa jatkuvan (vähintään) 
kaksiulotteisen funktion estimointia pisteittäisten havaintojen perusteella. Kurssilla tutustutaan VarioWin- 
ja Surfer-interpolointiohjelmiin. 
  
TILA680 Parametrittomat ja robustit menetelmät 1     6 op (3 ov) 
Luennot (36 h) ja harjoitukset (16 h). Sisältö: Kurssilla vertaillaan ns. L2- ja L1-normiin perustuvia 
estimaattoreita, testejä ja luottamusvälejä. Normaalioletuksen vallitessa optimaalinen L2-normin käyttö 
tuottaa keskiarvotyyppiset estimaatit, t-tyyppiset testit ja luottamusvälit. L1-tekniikka puolestaan tuottaa 
robusteja estimaatteja ja jakaumasta riippumattomia (parametrittomia) testejä: mediaanityyppiset 
estimaatit, merkkitestit, Hodges-Lehmann-tyyppiset estimaatit, järjestyslukutestit (Wilcoxonin testi, 
Kruskal-Wallisin testi, Friedmanin testi, jne.) ja vastaavat luottamusvälit. Kurssilla tarkastellaan kahden 
tai useamman käsittelyn vaikutusten vertailuun liittyviä menetelmiä sekä yleistä lineaarista regressiota. 
Menetelmien tehokkuuksia ja robustisuutta verrataan teoreettisin menetelmin ja simuloimalla. 
Suoritustapa: a) loppukoe b) kirjallisuustentti. Kirjallisuutta: Hettmansperger, T.P. & McKean, J.W.: 
Robust Nonparametric Statistical Methods. Edeltävät opinnot: teoreettinen tilastotiede 1, 
todennäköisyyslaskenta A ja B. 
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SYVENTÄVÄT OPINNOT/LAUDATUR 
 
TILS110 Bayes-tilastotiede         8 op (4 ov) 
Luennot (48 h) ja harjoitukset (20 h). Sisältö: Subjektiiviset todennäköisyydet, Bayesin lause, 
normaalijakaumaan perustuva inferenssi ja Bayes-lähestymistavan perustekniikat, priorin valinta, 
uskottavuus, posteriorin konstruointi, hierarkkiset mallit, posteriorin simulointi ja MCMC, 
päätöksentekoteoria. Suoritustapa: 2 välikoetta tai loppukoe. Kirjallisuutta: Lee, P.M: Bayesian Statistics. 
An Introcuction. Gelman, A., Carlin, J.B., Stern, H.S. & Rubin, D: Bayesian Data Analysis. Edeltävät 
opinnot: Todennäköisyyslaskenta, osat A ja B. 
 
TILS140 Matemaattinen tilastotiede 2       8 op (4 ov)  
Luentoja (48 h) ja harjoituksia (20 h). Sisältö: Kurssi tarkastelee tilastoaineiston analyysin 
mallinnustyökaluja teoreettisen tilastotieteen keinoin: Tilastollinen vaihtelu; Epävarmuus; Uskottavuus. 
Lineaarinen regressio, eksponenttinen perhe, elinaikamallit, puuttuvan tiedon mallit;  Stokastiset prosessit: 
Markovin ketjut, Markovin kentät, monimuuttujainen normaalimalli, aikasarjamalli, pisteprosessimalli; 
Estimointi, luottamusvälit ja hypoteesintestaus; Lineaarinen regressiomallinnus; Suunniteltujen kokeiden 
mallinnus;  Epälineaarinen regressiomallinnus: yleistetty lineaarinen malli, semiparametrinen regressio, 
elinaikamalli; Marginaaliuskottavuus. Kirjallisuutta: Davison, A.C. (2003): Statistical models. Cambridge 
University Press. Lindsey, J.K. (2001). Parametric statistical inference. Oxford University Press. 
McCullagh, P & Nelder, J.A: A Generalized Linear Models. Chapman &  Hall. Edeltävät tiedot: 
Todennäköisyyslaskenta A ja B, Matemaattinen tilastotiede 1, R-ohjelmointi. 
 
TILS210 Elinaikamallit         6 op (3 ov) 
Luennot (32 h) ja harjoitukset (16 h). Sisältö: Kurssilla esitellään elinaika-aineiston peruskäsitteitä kuten 
välttöfunktio, vaarafunktio ja kumulatiivinen vaarafunktio. Näiden estimointia käsitellään 
luokittelemattomien, luokiteltujen ja sensuroitujen havaintojen tapauksissa. Välttöfunktioiden estimointiin 
ja vertailuun käytetään parametrittomia, semiparametrisia ja parametrisia menetelmiä (esim. 
elinaikataulukot, Kaplan-Maierin estimaatit, rank-testit, Coxin suhteellisen vaaran malli, parametriset 
mallit, jne.). Menetelmien käyttöä harjoitellaan SAS- ja R-ohjelmistojen avulla.Suoritustapa: a) välikokeet 
tai loppukoe b) kirjallisuustenttiKirjallisuutta: Kalbfleisch, J.D & Prentice, R.L.: The Statistical Analysis 
of Failure Time Data, Lee, E.T.: Statistical Methods for SurvivalData Analysis. Edeltävät opinnot: 
Matemaattinen tilastotiede 1, Todennäköisyyslaskenta A ja B. 
 
TILS220 Epidemiologian tilastolliset menetelmät      4 op (2 ov) 
Luentoja (24 h). Sisältö: Kurssi on epidemiologisten tilastoaineistojen hankinnan ja tilastollisen analyysin 
menetelmistä: Johdanto; Terveystutkimuksen osa-alueet ja epidemiologian rooli; Terveyden, sairauden ja 
riskitekijäin mittaaminen; Sairauksien esiintyvyys väestössä, riski ja sen eri merkitykset, 
esiintyvyyslukujen vakiointi; Syy-seuraustutkimus, kausaliteetti, kohorttitutkimus, tapaus-
verrokkitutkimus, sekoittuneisuus; Tutkimuksen tilastollinen analyysi, satunnaisvirheen arviointi, 
vertailuparametrien karkea estimointi, ositettu analyysi, riskin mallinnus. Kirjallisuutta: Clayton, D. & 
Hills, M. (1993). Statistical models on epidemiology. Oxford University Press. Dos Santor Silva, I: Cancer 
epidemiology. Principles and methods. IARC, Lyon, 1999. Edeltävät opinnot: Todennäköisyyslaskenta A 
ja B, Johdatus tilastolliseen data-analyysiin. 
 
TILS230 Sekamallit          6 op (3 ov)  
Luentoja (36 h) ja harjoituksia (12 h). Sisältö: lineaaristen mallien kertausta, lineaarinen sekamalli, 
estimointimenetelmät ja tilastollinen päättely, satunnaisvaikutusten ennustaminen, erityiskysymyksiä ja 
esimerkkejä, yleistetyt lineaariset sekamallit. 
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TILS240 Äärimmäisten arvojen teoria       4 op (2 ov) 
Luentoja (24 h). Sisältö: Kurssi käsittelee otosmaksimin ja kynnyksen ylittävien havaintojen 
tilastotiedettä: Äärimmäisten arvojen teorian oikeutus;  Otosmaksimi; Otosmaksimin jakaumateoria: 
Äärimmäisten arvojen teoreema, yleistetty äärimmäisten arvojen jakauma, yhtenäinen äärimmäisten 
arvojen teoreema, kynnyksen ylitys; Pisteprosessikarakteroisinti; ML-estimointi, estimoinnin tehostus, 
diagnostiikka. Kirjallisuutta: Coles, S. (2001), An introduction to statistical modeling of extreme values. 
Springer. Edeltävät opinnot: Todennäköisyyslaskenta A ja B. 
 
TILS310 Empiiriset ja laskennalliset intensiiviset tilastomenetelmät   8 op (4 ov) 
Kurssin työmuotoina ovat luennot (40 h), harjoitukset (n. 8 h). Kurssin sisältönä ovat modernit 
simulointitekniikat, MCMC-menetelmä (Markovin ketjujen simulointiin perustuva Monte Carlo -
menetelmä), bootstrap sekä EM-algoritmi. Menetelmien käytön harjoittelu tehdään R-ohjelmointikielellä, 
joiden riittäviin alkeisiin perehdytään kurssin alussa. Kurssilla perehdytään myös WinBUGS-
ohjelmistoon. Kirjallisuutta: Ripley B.D.: Stochastic simulation. Gamerman, D.: Markov chain Monte 
Carlo. Davison, A.C. & Hinkley, D.V.: Bootstrap methods and their application. 
 
TILS320 Tilastollinen data-analyysi        8 op (4 ov) 
Luentoja (48 h). Sisältö: Kurssi käsittelee laajan tilastoaineiston strukturointia, pelkistämistä ja 
parametritonta mallintamista sekä malleilla ennustamista: Johdanto: lineaarinen malli ja PNS, NN-
menetelmä, tilastollinen päätöksenteko, sileyssakotus. Lineaarinen regressio. Lineaariset 
luokittelumenetelmät: erotteluanalyysi, logistinen regressio, erottavat hypertasot.  Regularisointi: splinet, 
epäparametrinen logistinen regressio, wavelet-tasoitus. Ydinmenetelmä. Mallin hyvyys ja mallinvalinta. 
Mallin keskiarvoistaminen: Bootstrap, EM, posteriorin MCMC-simulointi. Additiiviset mallit. Tehostus. 
Neuroverkot. Tukivektorikoneet. Prototyyppimenetelmät: K-keskiarvon ryvästys, vektorikvantisointi, 
sekoitetut jakaumat. Lähinaapurimenetelmät. Ohjaamaton opetus. ICA. Kirjallisuus: Hastie, T., Tibshirani, 
R. & Friedman, J. (2001). The elements of statistical learning. Data mining, inference and prediction. 
Springer. Edeltävät opinnot: Todennäköisyyslaskenta A ja B, Johdatus tilastolliseen mallinnukseen, R-
ohjelmointi. 
 
TILS480 Parametrittomat ja robustit menetelmät 2     8 op (4 ov) 
Luennot (48 h) ja harjoitukset (20 h). Sisältö: Keskiarvotyyppiset estimaatit ja t- ja F-tyyppiset testit (yksi 
otos, kaksi otosta, varianssianalyysi- ja regressio-ongelma, klassiset monimuuttujamenetelmät) ovat 
optimaalisia normaalijakaumaoletuksen vallitessa, mutta saattavat toimia kehnosti, jos kyseinen oletus ei 
päde. Tiukasti jakaumamallioletukseen nojaavan ajattelun vaihtoehtona kurssilla tarjotaan menetelmiä, 
jotka toimivat lähes optimaalisesti oletusten vallitessa, mutta eivät ole kovin herkkiä niille (robustit 
menetelmät) tai joissa pyritään selviämään mahdollisimman vähin mallioletuksin (parametrittomat 
menetelmät). Kurssilla esitellään yleisimpiin koeasetelmiin liittyen perinteiset järjetyslukutestit vastaavine 
estimaatteineen (R-estimaatit), sekä robusteja estimointitekniikoita (M-, S- ja L-estimaatit). Robustisuus- 
(murtumispiste, influenssifunktio), tarkentuvuus- ja tehokkuusominaisuuksia sekä estimaattien varianssien 
estimointia (bootstrap) tutkitaan teoreettisesti sekä simuloimalla R-ohjelmiston avulla. Kirjallisuutta: 
Hettmansperger, T.P. & McKean, J.W.: Robust Nonparametric Statistical Methods Suoritustavat: a) 
välikokeet tai loppukoe b) kirjallisuustentti Edeltävät opinnot: teoreettinen tilastotiede 1, 
todennäköisyyslaskenta A ja B. 
 
TILS600 Spatiaalinen data-analyysi        4 op (2 ov) 
Luentoja (24 h) ja harjoitukset (8 h). Sisältö: Spatiaalinen data-analyysi on kurssi satunnaiskenttien teorian 
perusasioista, satunnaiskenttien tilastotieteestä, simuloinnista sekä sovelluksista spatiaalisten aineistojen 
analyysiin:  Spatiaalinen havaintoaineisto ja kysymyksenasettelut; Spatiaalinen prosessi; Gaussien 
satunnaiskentän simulointi;  Spatiaalinen otanta; Geostatistiikka; Alueellinen aineisto ja Markovin kentät;  
Hierarkkiset alueelliset mallit. Kirjallisuutta: Banerjee, S., Carlin, B.P., Gelfand, A.E.: Hierarchical 
modeling and analysis for spatial data. Chapman & Hall, 2003; Cressie, N.A.C: Statistics for spatial data, 
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2nd ed. Wiley, 1993; Lantuéjoul, C.: Geostatistical simulation. Springer, 2002. 
 
TILS610 Pistekuvioiden tilastollinen analyysi      4 op (2 ov) 
Luentoja (24 h) ja harjoitukset (8 h). Sisältö: Kurssi käsittelee pistekarttojen sekä pistekarttoihin liittyvän 
kvantitatiivisen mittaustiedon, “merkkien”, analysointia: Johdanto; Täydellinen spatiaalinen satunnaisuus; 
Lukumääräaineistot; Hila-aineistot; Heterogeenisuus; Pisteprosessiteoriaa; Tilastollisia tunnuslukuja 
pistekuvioille; Pisteprosessimalleja, Coxin prosessi, Gibbsin prosessi. Kirjallisuutta: Diggle, P.J. Statistical 
analysis of spatial point patters, 2nd ed., Arnold, 2003; Stoyan, D. and Stoyan, H. (1994). Fractals, random 
shapes and point fields. Wiley, 1994. Edeltävät opinnot: Todennäköisyyslaskenta A ja B, R-kurssi. 
 
TILS620 Aikasarja-analyysin jatkokurssi       4 op (2 ov) 
Luennot (24 h) ja harjoitukset (12 h). Sisältö: ARIMA-mallien teoriaa sekä niiden käytöstä 
dekomponointiin, kausitasoitukseen ja ennustamiseen. Harjoituksissa ja harjoitustyön teossa käytetään 
TRAMO/SEATS-ohjelmaa. Kirjallisuutta: Box, G.E.P, Jenkins, G.M. & Gregory, C.R. (1994): Time 
Series Analysis, Forecasing and Control. Hamilton, J.P. (1994): Time Series Analysisi. 
 
TILS630 Ekonometria          4 op (2 ov)  
Luentoja (24 h) ja demonstraatioita (12 h) Sisältö: Kurssilla syvennetään lineaaristen mallien ja aikasarja-
analyysin teoreettisten perusteiden tuntemusta ja annetaan valmiuksia näiden menetelmien käytännön 
soveltamiselle. Suoritustapa: a) Loppukoe, b) harjoitustyö tai c) kirjallisuustentti. Kirjallisuutta: Hendry, 
D. F.: Dynamic Econometrics. Greene, W. H.: Econometric Analysis. Theil, H.: Principles of 
Econometrics. Edeltävät opinnot: Tilastotieteen pakolliset aineopintojaksot 
 
TILS640 Lineaariset moniyhtälömallit       4 ov (2 ov)  
Luentoja (36 h) demonstraatioita (16 h). Kurssilla syvennetään lineaaristen mallien teoriaa ja laajennetaan 
malleja rekursiivisiin ja simultaanisiin rakenneyhtälömalleihin (moniyhtälömalleihin). Kirjallisuutta: 
Greene (1993): Econometric Analysis. Theil (1971): Principles of Econometrics. Wang, Song_Gui & 
Chow, Shein-Chung (1994): Advanced Linear Models. Theory and Applications. Wonnacott & Wonnacott 
(1979): Econometrics. 
 
TILS650 LISREL-mallit         4-6 op (2-3 ov) 
Luentoja ja seminaaritilaisuuksia (24 h), demonstraatioita (12 h). Sisältö: Kurssilla perehdytään LISREL-
malleihin ja niiden rakentamiseen. LISREL-mallit kuuluvat kovarianssirakennemalleihin ja niiden avulla 
voidaan analysoida konfirmatorisessa mielessä faktorimalleja, polkumalleja, moniyhtälömalleja sekä 
näiden mallien yhdistelyjä. Kurssilla harjaannutetaan opiskelijaa kytkemään sisällölliset tutkimusongelmat 
ja tilastollinen malliajattelu toisiinsa sekä mallien valinnassa että niiden rakentamistulosten tulkinnoissa.  
Suoritustapa:  a) Loppukoe, b) kirjallisuustentti. Kirjallisuutta: Bollen, K. A.: Structural Equations with 
Latent Variables. Leskinen, E.: Faktorianalyysi. Konfirmatoristen faktorimallien teoria ja rakentaminen. 
Jyväskylän yliopiston tilastotieteen laitoksen julkaisuja 1/1987. Marcoulides. G. A. & Schumacher, R. E. : 
Advanced Structural Equation Modeling. Issues and Techinugues. Edeltävät opinnot: 
Monimuuttujamenetelmät ja tilastotieteen pakolliset aineopintojaksot. 
 
TILS660 Otantateoria          5 op (3 ov) 
Luentoja (36 h) ja harjoituksia (12 h).Lisäinformaation käyttö otanta-asetelmissa ja estimointiasetelmissa. 
Horvitz-Thompson-estimaattori. Malliavusteinen estimointi, yleistetyt regressioestimaattorit ja 
kalibrointiestimaattorit. Estimointi perusjoukon osajoukoille. Estimaattoreiden varianssin approksimointi. 
Ohjelmasovellukset. Totaalin estimaattoreiden ominaisuuksien (harha, keskineliövirhe) simulatiivinen 
tarkastelu. Suoritustapa. a) lopputentti ja harjoitustyö tai b) kirjallisuustentti.  Kirjallisuutta: Särndal, C.-E., 
Svensson, B. & Wretman, J.: Model Assisted Survey Sampling (luvut 1-8). Lehtonen, R. & Pahkinen, E.: 
Practical Methods for Design and Analysis of Complex Surveys. Second Edition (luvut 5 ja 6). Edeltävät 
opinnot: Otantamenetelmät-kurssi ja pakolliset tilastotieteen cl- opinnot.  
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TILS680 Data ja informaatioteoria        6 op (3 ov) 
Luentoja (24h), harjoituksia (20 h), harjoitustyö. Sisältö: Informaatioteorian perusteet yhdistettynä 
tilastolliseen mallintmiseen. Informaation mittaaminen: entropia ja yhteisinformaatio. Fundamental 
theorem of information theory, Kolmogorov kompleksisuus, informaatikanava, kanavakapasiteetti ja sen 
soveltaminen. Bayesilaisen päätösteorian periaatteet ja sovellukset informaatioteoriassa. Universaali 
ennustaminen (universal prediction). Informaatioteoreettinen minimointiperiaate tilastollisessa 
mallintamisessa. Sovelluksia. Kirjallisuutta: Luentomoniste. Thomas M. Cover and Joy A. Thomas. 
Elements of Information Theory. Wiley Series in Telecommunications. John Wiley and Sons, 1991. 
 
TILS690 Harjoittelu          5 op (3 ov) 
Laitoksen hyväksymässä harjoittelupaikassa suoritetusta työharjoittelusta on mahdollista saada 
valinnainen opintojakso. Harjoittelusta on kirjoitettava raportti. 
 
TILS691 Opetusharjoittelu         4 op (2 ov)  
Opetusharjoittelussa opiskelija osallistuu tilastotieteen kurssien harjoitusten pitämiseen ja sen voi 
sisällyttää valinnaiseksi opintojaksoksi syventäviin opintoihin. 
 
TILS710 Pro gradu-seminaari        6 op (3 ov) 
Pro gradu tutkielman –tekijät osallistuvat seminaari-istuntoihin, joiden yhteydessä tutkielmia ohjataan. 
Opiskelijat pitävät esitelmän omasta tutkimusaiheestaan. 
 
TILS720 Pro gradu –tutkielma        30 op (20 ov) 
Pro gradu –tutkielman tavoitteena on perehdyttää tutkielman tekijä johonkin tilastotieteen 
ongelmakokonaisuuteen. Tutkielman aiheesta voi sopia, kun tilastotieteen syventävien opintojen 
sovellusalakohtaiset pakolliset opintojaksot on suoritettu. Tutkielman aiheen voi myös itse ehdottaa. 
Opiskelija on säännöllisesti yhteydessä työn ohjaajaan.  
 
TILS730 Kypsyysnäyte 
Kypsyysnäyte kirjoitetaan pro gradu- tai LuK-tutkielman aihepiiristä suomen tai ruotsin kielellä. 
Kypsyyskokeessa opiskelija valvotussa koetilaisuudessa osoittaa oman tieteenalansa ja äidinkielen 
hallintaa. Kirjoittamisesta on sovittava tutkielman ohjaajan kanssa. 
 
 
METODIOPINNOT  
 
TILM020 Gerometria            5 op 
Luentoja (20 h), demonstraatioita ja harjoitustöidenohjausta (10 h). Sisältö:Kurssilla perehdytään 
tilastollisten menetelmien käyttöön gerontologisissa tutkimuksissa. Kurssilla analysoidaan 
frekvenssiaineistoja (SPSS), korrelatiivisia aineistoja ja keskiarvo-aineistoja. Suoritustapa: a) harjoitustyö, 
b) loppukoe. 
 
TILM030 LISREL-mallit            5 op 
Luentoja (24 h), demonstraatioita ja harjoitustöiden ohjausta (12-16 h). Sisältö: Kurssilla perehdytään 
LISREL-malleihin ja niiden rakentamiseen sovelluspainotteisesti. LISREL-malleilla voidaan suorittaa 
monipuolisia faktorianalyyseja ja polkuanalyyseja sekä näiden yhdistelyjä. Näiden analyysien 
ryhmävertailut ovat myös mahdollisia. Kurssilla harjaannutetaan opiskelija kytkemään sisällölliset 
tutkimusongelmat ja niiden tilastollinen malliajattelu toisiinsa. Suoritustapa: a) harjoitustyö, b) loppukoe. 
Kirjallisuutta: : Bollen, K. A.: Structural Equations with Latent Variables. Leskinen, E.: Faktorianalyysi. 
Konfirmatoristen faktorimallien teoria ja rakentaminen. Jyväskylän yliopiston tilastotieteen laitoksen 
julkaisuja 1/1987. Loehlin, J.C. (1992): Latent Variable Models.  
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TILM040 Pitkittäisaineistojen analyysi         5 op 
Luentoja ja seminaaritilaisuuksia (24 h), demonstaarioita ja harjoitustöiden ohjausta (12 h). Sisältö: 
Opintojaksolla perehdytään tilastollisten menetelmien käyttöön pitkittäistutkimuksissa. Erityisesti 
tarkastellaan malleja, joilla voidaan yhdistää eri mittauskerroilla saadut aineistot toisiinsa. Tällaisista 
malleista perehdytään kovarianssirakennemalleihin, MANOVA-malleihin, simplex-malleihin ja 
kasvukäyrämalleihin. Kurssilla painotetaan sisällöllisten tutkimusongelmien ja tilastollisten malliajattelun 
yhteyttä toisiinsa sekä mallien valinnasta että niiden rakentamistulosten tulkinnoissa. Kirjallisuutta: 
Duncan, T.E, Duncan, S.C, Strycker, L.A, Li, F. & Alpert, a. (1999): An Introduction to Latent Variable 
Growth Curve Modeling. Crowder, M.J. (1990). Analysis of Repeated Measures. Nummenmaa, T. 
Konttinen, R, Kuusinen,J ja & Leskinen, E.: Tutkimusaineiston analyysi. 
 
TILM050 Mittaamisen teoria          5 op 
Luentoja ja seminaaritilaisuuksia (24 h), demonstaarioita ja harjoitustöiden ohjausta (12 h). Sisältö. 
Kurssilla tarkastellaan mittausmalleja, joiden teorian pohjalta konstruoidaan skaaloja sekä analysoidaan 
niiden reliabiliteettia ja validiteettia. Myös osiotason reliabiliteetti- ja validiteettianalyyseihin perehdytään. 
Kirjallisuutta: Bollen, K.A (1998): Structural Equations with Latent Variables. Lord, F.M & Novic, M.R 
(1968): Statistical Theory of Mental Test Scores. 
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KOULUTUSOHJELMAT 
 
NAISTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA JA OPINTOKOKONAISUUS 
 
Naistutkimus on tieteenala, joka tarjoaa välineitä sukupuolisesti jäsentyneiden ilmiöiden analysointiin. Naistutkimus 
on muotoutunut yhteiskunnallisen naisliikkeen myötä ja klassinen yliopistollinen oppineisuus tulevat siinä 
kosketuksiin sukupuolisiin epäoikeudenmukaisuuksiin liittyvien ajankohtaisten kysymysten kanssa. 
 Naistutkimuksen opinnot ovat kaikille avoimia. Naistutkimuksessa voi suorittaa perusopinnot (approbatur) 
25op (15ov), aineopinnot (cum laude) 35op (21ov), ja syventäviä (laudatur) sekä jatko-opintoja. Naistutkimuksen 
perusteet (NAOP101, 5op) voi suorittaa myös yleisopintojaksona.  
 Jyväskylän yliopiston naistutkimuksen syventävissä opinnoissa erityisinä painopistealueina ovat 
feministinen teoria ja filosofia, feministinen poliittinen ajattelu sekä lesbo- ja queer-tutkimus. Opettajina ja ohjaajina 
toimivat Jyväskylän naistutkimuksen opettajat ja tutkijat sekä vierailevat tuntiopettajat. Opintoihin sisältyy myös 
kansainvälistä opettaja- ja opiskelijavaihtoa. 
 Naistutkimuksen opiskelussa huomiota kiinnitetään erityisesti sukupuoliajattelun käsitteellisiin kysymyksiin 
ja sukupuolikysymyksistä argumentoinnin rakenteisiin. Paitsi harjaantumista työelämässä vaadittavaan analyysi- ja 
argumentointitaitoon, naistutkimuksen opinnot antavat teoriapainotteisuudellaan hyvän perustan myös jatko-
opinnoille.  
 Opintokokonaisuudesta ja naisopinnoista toimitetaan vuosittain uusiutuva erillinen naistutkimuksen opinto-
opas, jota saa opintoasiaintoimistosta, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta sekä naistutkimuksen 
assistentilta. Katso myös naistutkimuksen kotisivut: http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/yksikot/naistutkimus/  
 
PERUSOPINNOT, 25 op (15ov) 
NAOP101 Johdatus naistutkimukseen    5op (3ov)  
NAOP102 Klassikot       5op (3ov)  
NAOP103 Nykyklassikot      5op (3ov)  
NAOP201-208 Valinnaiset modulit 1-2    10op (6ov)   
AINEOPINNOT, 35op (21ov)  
NAOA102 Klassikot 2      5op (3ov) 
NAOA103 Nykyklassikot 2      5op (3ov) 
NAOA201-209 Valinnaiset modulit 3-6    20op (12ov)  
NAOA300 Seminaari       5op (3ov)  
SYVENTÄVÄT OPINNOT 120op (44ov)  
NAOS101 Feministinen ajattelu ja aikamme kysymyksiä  10op (3ov)  
NAOS102 Sukupuoli ja seksuaalisuus historiassa   10op (3ov) 
NAOS103 Ajankohtaispraktikum (vapaaehtoinen)   10op (3ov)  
NAOS301-302 Pro gradu seminaarit I-II (NAO MO)   20op (6ov) 
NAOS310 Tutkielman aiheeseen liittyvä kirjallisuus (NAO MO) 10op (3ov) 
NAOS320 Pro gradu, (NAO MO)     40op (20ov)  
NAOS302-303 Pro gradu seminaarit III-IV (NAO MO, vap.eht.) 20op (6ov) 
NAOS399 Maturiteetti      0op (0ov)  
NAOS400-699 Valinnaiset modulit I-III     30op (9ov) 
NAOS800 Vapaaehtoinen työharjottelu    5 op (3 ov)  
JATKO-OPINNOT 90op (30ov)  
NAOJ101 Naistutkimuksen ajankohtaisia keskusteluja  15op (5ov)  
NAOJ201 Oman tutkimusalueen kirjallisuus    15op (5ov) 
NAOJ301-302 Jatko-opintoseminaarit I-II    7,5op + 5,5op (5ov + 5ov) 
NAOJ400 Feministinen teoria     15op (5ov)  
NAOJ500 Feministinen poliittinen teoria    15op (5ov) 
NAOJ600 Lesbo- ja queer tutkimus     15op (5ov) 
* NAO MO = Naistutkimuksen maisteriopintojen ohjelman opiskelijoille tarkoitetut kurssit 
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NAISTUTKIMUKSEN OPINTOKOKONAISUUDEN KURSSIKUVAUKSET 
 
Perusopinnot, 25 op(15ov)  
Perusopinnot koostuvat viidestä 5op (3ov) laajuisesta modulista, joista kaksi on valinnaisia. Tutustuminen 
naistutkimukseen ja sen erityiskysymyksiin on hyvä aloittaa johdanto- ja klassikkoluennoilla tai 
tenttimällä niiden kirjapaketit. Luentojen seuraamista kuitenkin suositellaan, sillä se helpottaa sekä 
perusopintojen että aineopintojen klassikkokirjapakettien tenttimistä. Myös valinnaisia moduleja voi 
suorittaa kursseina. 
 
NAOP101 Johdatus naistutkimukseen       5op (3ov) 
TAVOITE: Perehtyminen naistutkimukseen tieteenalana: sen historiaan, keskeisiin ongelmiin, 
peruskäsitteisiin ja nykysuuntauksiin. 
SUORITUSTAPA: Luennot 24h (suositellaan) tai kirjatentti.  
Kirjatenttiin luetaan seuraava teos: 
* Koivunen, Anu & Marianne Liljeström (toim.) 1996. Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen.  
 
NAOP102 Klassikot          5op (3ov) 
TAVOITE: Tutustuminen feminismin historiaan ja ajatteluperinteeseen 1790-luvulta 1970-luvulle 
klassikoiden avulla. 
SUORITUSTAPA: Luennot12h, pienryhmät ja kirjatentti (luentotentin yhteydessä). Kohdan voi suorittaa 
myös pelkästään kirjatenttinä. Luentoa kuitenkin suositellaan: se kattaa myös aineopintojen Klassikot 2 
(NAO C81) kohdan kirjat ja auttaa olennaisesti sen tenttimistä. 
Valitaan kaksi kirjaa, jotka tentitään luentotentin yhteydessä. Mikäli kohta suoritetaan kokonaan 
kirjatenttinä, tentitään kolme kirjaa. 
* Mill, John Stuart 1851/1981. Naisen asema tai Woolf, Virginia 1929/1980. Oma huone. 
* Friedan, Betty 1963/1967. Naisellisuuden harhat tai Mitchell, Juliet 1966/1973. Naisliike. 
* Firestone, Shulamith 1974. TheDialectic of Sex.  
 
NAOP103 Nykyklassikot         5op (3ov) 
TAVOITE: Tutustuminen uusimman feministisen teorian keskeisiin kysymyksiin. 
SUORITUSTAPA: Luennot 12h, pienryhmät ja kirjatentti (luentotentin yhteydessä). Kohdan voi suorittaa 
myös pelkkänä kirjatenttinä. Luentoa kuitenkin suositellaan. Se kattaa myös aineopintojen Nykyklassikot 
2 (NAOA103) kohdan artikkelipaketin ja auttaa olennaisesti sen tenttimistä. 
Nykyklassikot 1 -artikkelipaketti, jossa esitellään tämän päivän feministisistä ajattelijoista Judith Butler, 
Luce Irigaray ja Teresa de Lauretis. Lukupaketti sisältää näitä ajattelijoita esitteleviä kirjoituksia, sekä 
heidän itsensä kirjoittamia artikkeleita. Paketti on Body-kirjastossa ja Mattilanniemen kirjastossa 
lukusalikappaleena, sen voi myös ostaa MaA rakennuksen Kampuskirjan myyntipisteestä. 
 
Mikäli kohta suoritetaan kokonaan kirjatenttinä, tentitään: 
* Nykyklassikot 1 - artikkelipaketti 
* Anttonen, Anneli, Kirsti Lempiäinen ja Marianne Liljeström (toim.) 2000. Feministejä. Aikamme 
ajattelijoita. 
 
NAOP201-208 Valinnaiset modulit 1-2      5 + 5op (3 + 3ov) 
TAVOITE: Perehtyminen naistutkimuksen keskeiseen kirjallisuuteen sekä kriittisen ja analyyttisen luku- 
ja kirjoitusvalmiuden harjoittaminen.  
SUORITUSTAPA: Kirjatentti, essee tai kurssi. Kursseilla edellytetään aktiivista osallistumista, johon 
sisältyy tekstien analysoimista, niistä keskustelua sekä omien tekstien kirjoittamista. Kursseja suositellaan.  
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Valitaan kaksi moduleista NAOP201-208. 
 
NAOP201 Feministinen teoria        5op (3ov) 
* de Lauretis, Teresa 2004. Itsepäinen vietti.  
* Braidotti, Rosi 1991. Riitasointuja. 
 
NAOP202 Feministinen politiikka        5op (3ov) 
* Sulkunen, Irma 1987. Naisten järjestäytyminen ja kaksijakoinen kansalaisuus. Teoksessa Alapuro et 
al.(toim.) Kansa liikkeessä, 157-172. 
* Bergqvist, Christina et al. (toim.) 2001. Tasa-arvoiset demokratiat? Sukupuoli ja politiikka 
pohjoismaissa 
* Phillips, Anne (toim.) 1998. Feminism and Politics, 1-158. 
 
NAOP203 Lesbo- ja queer-tutkimus        5op (3ov) 
* Hekanaho, Pia-Livia (toim.) 1996. Uusin silmin. Lesbinen katse kulttuuriin, sivut 38 -114, 165-192, 241-
291. 
* Jagose, Annamarie 1996. Queer Theory. 
* Charpentier, Sari 2001. Sukupuoliusko. 
 
NAOP204 Naiset Suomen historiassa        5op (3ov) 
* Anttonen, Anneli, Lea Henriksson & Ritva Nätkin (toim.) 1994. Naisten hyvinvointivaltio. 
* Apo, Satu, Anu Pylkkänen, Maria Lähteenmäki, Jaana Kuusipalo, Raija Julkunen, Anna-Maija Lehto, 
Paavo Nikula, Katarina Eskola & Aili Nenola 1999. Suomalainen nainen. 
* Tolonen, Tarja (toim.)1999. Suomalainen koulu ja kulttuuri. 
 
NAOP205 Yhteiskunta ja sukupuoli       5op (3ov) 
* Korvajärvi, Päivi & Merja Kinnunen (toim.) 1996. Työelämän sukupuolistavat käytännöt. 
* Julkunen, Raija 1992. Hyvinvointivaltio käännekohdassa tai  Holli, Saarikoski, Sana (toim.) 2002 Tasa-
arvopolitiikan haasteet. 
* Nätkin, Ritva 1997. Kamppailu suomalaisesta äitiydestä. 
 
NAOP206 Naiset maailmassa        5op (3ov) 
* Gandhi, Leela 1998. Postcolonial Theory. A Critical Introduction.  
* Airaksinen, Jaana ja Tuula Ripatti (toim.) 1999. Rotunaisia ja feminismejä. Nais- ja kehitystutkimuksen 
risteyskohtia. 
* Rojola, Lea et al. 2000. Gayatri Chakravorty Spivak ja väärinlukemisen politiikat. Teoksessa Anttonen, 
Lempiäinen ja Liljeström (toim.) Feministejä, aikamme ajattelijoita, 295-318. 
 
NAOP207 Naiset kulttuurissa        5op (3ov) 
* Walters, Suzanna Danuta 1995. Material Girls. Making Sense of Feminist Cultural Theory. 
* Rossi, Leena-Maija 2003. Heterotehdas. Televisiomainonta sukupuolituotantona.  
* Koivunen, Anu 1995. Isänmaan moninaiset äidinkasvot. Suomalainen sotavuosien naisten elokuva 
sukupuoliteknologiana. 
 
NAOP208 Sukupuoli ja väkivalta        5op (3ov) 
* Jokinen, Arto 2000. Panssaroitu maskuliinisuus. Mies, väkivalta ja kulttuuri. 
* Jones, Ann 1994. Next Time She’ll Be Dead. Battering & How to Stop It. 
* Näre, Sari ja Suvi Ronkainen (toim.) 2005. Väki, valta ja väkivalta. 
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Aineopinnot, 35op (21ov) 
Aineopinnoissa syvennetään naistutkimuksen keskeisen kirjallisuuden tuntemusta ja opetuksessa korostuu 
opiskelijan metodisten valmiuksien kehittäminen. Erityisesti aineopintojen valinnaisten modulien 
kursseilla harjoitetaan kriittisen tekstintulkinnan kykyä, analyysimetodien hallintaa ja itsenäistä 
kirjoittamista. Kursseja järjestään mahdollisuuksien mukaan kaikista moduleista, ja niitä suositellaan. 
Aineopinnot on mahdollista suorittaa myös kirjatentteinä. Aineopinnoissa on jo mahdollisuus perehtyä 
naistutkimuksen syventävien opintojen painopistealueisiin (feministinen teoria, feministinen poliittinen 
teoria, queer- ja lesbotutkimus).  
 
NAOA102 Klassikot 2        5op (3ov) 
TAVOITE: Syventävä tutustuminen feminismin historiaan ja ajatteluperinteeseen perehtymällä kolmeen 
1790-1980 -luvulla ilmestyneeseen klassikkoteokseen. 
SUORITUSTAPA: Kirjatentti. Klassikkokurssi -luennon (NAO A81) suorittaminen edesauttaa 
huomattavasti NAO C81 -kohdan tenttimistä, luentosarjaa suositellaan suoritettavaksi ennen tenttiä. 
 
Tentitään kolme kirjaa, yksi kustakin kohdasta: 
* Olympe de Gouges 1791. Déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne tai 
Wollstonecraft, Mary 1792. Vindication of the Rights of Women tai 
Engels, Friedrich 1884. Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä tai 
Kollontai, Aleksandra 1922.  Naisen asema taloudellisessa yhteiskuntakehityksessä. 
* de Beauvoir, Simone 1949. Toinen sukupuoli tai 
Mead, Margaret 1950. Sukupuoli ja luonne kolmessa primitiivisessä yhteiskunnassa.  
* Brownmiller, Susan 1975. Against Our Will. Men, Women and Rape tai 
Rich, Adrienne 1977. Of Woman Born.  
 
NAOA103 Nykyklassikot 2    5op (3ov) 
TAVOITE: Syventävä tutustuminen uusimman feministisen teorian keskeisiin kysymyksiin 
nykyklassikkojen avulla. 
SUORITUSTAPA: Kirjatentti. Nykyklassikot –luennon (NAO A82) suorittaminen edesauttaa 
huomattavasti NAO C82 -kohdan tenttimistä, luentosarjaa suositellaan suoritettavaksi ennen tenttiä. 
Tentitään Nykyklassikot 2 -artikkelipaketti, jossa esitellään tämän päivän feministisistä ajattelijoista 
Adriana Cavarero, Elizabeth Grosz, Donna Haraway, Julia Kristeva, Gayle Rubin ja Joan Scott. 
Lukupaketti sisältää näitä ajattelijoita esitteleviä kirjoituksia sekä heidän itsensä kirjoittamia artikkeleita. 
Paketti on Body-kirjastossa ja Mattilanniemen kirjastossa lukusalikappaleena, sen voi myös ostaa MaA 
rakennuksen Kampuskirjan myyntipisteestä. 
 
NAOA201-209 Valinnaiset modulit 3-6                   5 + 5+ 5 + 5op (3+3 + 3 + 3ov) 
TAVOITE: Syventävä perehtyminen naistutkimuksen keskeiseen kirjallisuuteen, sekä kriittisen ja 
analyyttisen luku- ja kirjoitusvalmiuden harjoittaminen. 
SUORITUSTAPA: Kurssi, essee tai kirjatentti. Kursseilla edellytetään aktiivista osallistumista, johon 
sisältyy tekstien analysoimista, niistä keskustelua sekä omien tekstien kirjoittamista. Kursseja suositellaan. 
 
Valitaan neljä moduleista NAOA201-209 
 
NAOA201 Feministinen teoria    5op (3ov) 
* Butler, Judith 1990. Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. 
* Haraway, Donna 1999. How Like a Leaf: An Interview with Thurza Nichols Doodeve. 
* Pulkkinen Tuija 1998. Postmoderni politiikan filosofia, 158-239. 
 
NAOA202 Feministinen poliittinen teoria   5op (3ov) 
* Scott, Joan 1996. Only Paradoxes to Offer. French Feminists and the Rights of Men. 
* Butler, Judith & Joan Scott (toim.)1992. Feminists Theorize the Political. Sivut 3-21 [Butler], 280-296  
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[Cornell], 341-368 [McClure], 369 -384 [Mouffe], 445-463 [Flax] ja 464-475 [Singer].  
* Phillips, Anne (toim.) 1998. Feminism and Politics, 161-460. 
 
NAOA203 Lesbo- ja queer-tutkimus    5op (3ov)) 
* Abelove, Barale & Halperin (toim.) 1993. The Lesbian and Gay Studies Reader. Sivut  3-61 [Gayle 
Rubin, Eve Kosofsky Sedgwick], 227-254 [Adrienne Rich], 294-338 [Sue-Ellen Case, Judith Butler, 
Marjorie Garber], 397-415 [Joan Scott] ja 432-452 [Martha Vicinus]. 
* Juvonen, Tuula 2002. Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. 
 
NAOA204 Historian sukupuoli    5op (3ov) 
* Scott, Joan 1999. Gender and the Politics of History. 
* Faderman, Lillian 1981. Surpassing the Love of Men. 
 
NAOA205 Yhteiskunta ja sukupuoli    5op (3ov) 
* Adkins, Lisa 2003. Revisions: Gender and Sexuality in Late Modernity.   
* Anttonen, Anneli 1997. Feminismi ja sosiaalipolitiikka. 
* Jokinen, Eeva 1996. Väsynyt äiti. 

 
NAOA206 Nainen maailmassa       5op (3ov) 
* Loomba, Ania 1998. Colonialism/Postcolonialism. 
* Ahmed, Sara 2000. Strange Encounters: Embodied Others in Post-Coloniality. 
* Spivak, Gayatri Chakravorty 1996. Maailmasta kolmanteen. 
 
NAOA207 Sukupuolijärjestelmä kulttuurissa     5op (3ov) 
* Nenola, Aili ja Senni Timonen 1990. Louhen sanat. Kirjoituksia kansanperinteen naisista tai 
Apo, Satu 1995. Naisen väki. Tutkimuksia suomalaisten kansanomaisesta kulttuurista ja ajattelusta. 
* Whiteley, Sheila 2000. Women and Popular Music. Sexuality, Identity and Subjectivity.  
* Bordo, Susan 1995. Unbearable Weight. Feminism, Western Culture and the Body. 
 
NAOA208 Sukupuoli ja väkivalta       5op (3ov) 
* Husso, Marita 2003. Parisuhdeväkivalta. Lyötyjen aika ja tila. 
* Dobash & Dobash (toim.) 1998. Rethinking Violence Against Women. 
* Kappeler, Susanne 1995. The Will to Violence. 
 
NAOA209 Feministinen mediatekstianalyysi     5op (3ov) 
* Brunsdon, D’Acci & Spigel (toim.) 1997. Feminist Television Criticism. A reader. 
* Carter, Branston & Allan (toim.) 1998. News, gender and power. 
* Halonen, Irma Kaarina 2002. Sukupuolen paikkoja median ikämatriisissa. Tiedotustutkimus 3/2002, 
2-15. 
 
NAOA300 Seminaari        5op (3ov) 
TAVOITE: Valmiuksien luominen itsenäisen tutkimuksen tekemiseen.  
Seminaarissa tutustutaan naistutkimuksellisiin metodeihin ja esitystapoihin. Sen kuluessa laaditaan 
tutkimussuunnitelma sekä suppea tutkielma, jotka esitetään. Seminaarissa edellytetään aktiivista 
keskusteluun osallistumista.  
SUORITUSTAPA: Seminaariin osallistuminen, tutkimussuunnitelman ja tutkielman kirjoittaminen. 
Oheislukemistona:  

• Marianne Liljeström (toim.) 2004. Feministinen tietäminen. Keskusteluja metodologiasta 
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Syventävät opinnot, 120op (44ov) 
 
Naistutkimuksen syventävät opinnot ovat kaikille vapaita, seuraavin rajoituksin: tutkintovaatimusten 
kohdat Tutkielman aiheeseen liittyvä kirjallisuus (NAOS310), Pro gradu seminaarit (NAOS301-304) ja 
Pro gradu tutkielman kirjoittaminen (NAOS320) on tarkoitettu vain Naistutkimuksen maisteriopintojen 
ohjelmaan valituille opiskelijoille (näiden kurssien kohdalla suluissa merkintä NAO MO). Sekä 
naistutkimusta sivuaineena opiskelevat että maisteriopintojen ohjelmaan valitut voivat suorittaa 
syventävien opintojen yksittäisiä kursseja ilman määrättyä järjestystä.  
 Naistutkimuksen syventävissä opinnoissa vahvistetaan feministisen ajattelun, sukupuolen ja 
seksuaalisuuden aihepiirin tuntemusta sekä hiotaan opiskelijan metodisia kykyjä harjoittamalla kriittisen 
lukemisen, analysoinnin, jäsentämisen, keskustelun ja kirjoittamiseen taitoja. Syventäviä opintoja on 
mahdollista suorittaa kirjatentteinä, mutta sekä kaikille yhteisistä moduleista (NAOS101 – NAOS102) että 
valinnaisista moduleista (NAOS400-699) järjestetään kursseja, joita suositellaan. 
 Naistutkimuksen syventävien opintojen painopistealueet ovat feministinen teoria (NAOS400-499), 
feministinen poliittinen teoria (NAOS500-599) sekä lesbo- ja queer-tutkimus (NAOS600-699), joihin 
valinnaiset modulit tarjoavat mahdollisuuden erikoistua. Halutessaan opiskelija voi suorittaa esimerkiksi 
kaikki kurssit feministisen teorian alueelta tai valita kokonaisuuden, jossa on sekä feminististä teoriaa, 
feminististä poliittista teoriaa että queer- ja lesbotutkimusta. 
 Maisteriopintojen ohjelmassa opiskeleville keskeisin osa syventäviä opintoja on pro gradu -
tutkielma, jonka suunnittelu aloitetaan ensimmäisenä lukukautena ja jota edistetään pro gradu 
seminaareissa. Ohjelmaan valittujen opinnot alkavat henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisella 
yhdessä professorin kanssa. Opinnoista 30op on mahdollista suorittaa vaihto-opiskelijana. 
 
NAOS101 Feministinen ajattelu ja aikamme kysymyksiä   10op (3ov) 
TAVOITE: Tarkennetaan käsitystä feministisen ajattelun käytännöllisestä merkityksestä. 
SUORITUSTAPA: Kurssi tai kirjatentti 
* Nousiainen, Kevät & Pylkkänen, Anu 2001. Sukupuoli ja oikeuden yhdenvertaisuus.  
* Cornell, Drucilla 1995. The Imaginary Domain: Abortion, Pornography and Sexual    Harrassment. 
* Trinh, T. Minh-Ha 1989. Woman, Native, Other. Writing Postcoloniality and Feminism.  
* Célestin, Roger, Eliane DalMolin ja Isabelle de Coutivron 2003. Beyond French Feminisms. 
 
NAOS102  Sukupuoli ja seksuaalisuus historiassa    10op (3ov) 
TAVOITE: Tutustuminen sukupuolen ja seksuaalisuuden historian keskeiseen kirjallisuuteen. 
SUORITUSTAPA: Kurssi tai kirjatentti 
* Laqueur, Thomas 1990. Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud. 
* Foucault, Michel 1998. Seksuaalisuuden historia.  
* Pulkkinen, Tuija 1999. Seksistä sukupuoleen. Eroon seksistä pohjoismaisittain eli Foucault- käännösten 
politiikka. Tiede ja edistys 1/99, 61-64.] 
 
NAOS103 Ajankohtaispraktikum (vapaaehtoinen)   10op (3ov) 
TAVOITE: Sukupuolinäkökulman käytön sekä puhe- ja väittelytaidon harjoittaminen. Ajankohtais-
praktikum kokoontuu viikottain analysoimaan menneen viikon mediatarjontaa sukupuolikriittisestä 
näkökulmasta.   
SUORITUSTAPA: Aktiivinen osallistuminen keskusteluun ja keskustelumateriaalin valintaan. Lisäksi 
kirjoitetaan essee.  
 
NAOS301 Pro gradu seminaari I (NAO MO)     10op (3ov) 
TAVOITE: Pro gradu -tutkielman tavoitteiden selkiyttäminen ja työn edistäminen kirjoitusvaiheeseen.  
Keskustelutaidon kehittäminen oman sekä muiden tekeillä olevien opinnäyte-töiden rakenteeseen ja  
tavoitteisiin liittyvistä ratkaisuista.  
SUORITUSTAPA: Aktiivinen osallistuminen seminaarikeskusteluun. Kirjallisuuskatsauksen esittäminen 
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tutkielman aiheesta. Tutkimussuunnitelman esittäminen.  
 
NAOS302 Pro gradu seminaari II (NAO MO)      10op (3ov) 
TAVOITE: Pro gradu -tutkielman kirjoittaminen. Keskustelu- ja kirjoitustaidon kehittäminen, sekä 
perehtyminen kirjoittamisen tyylin, viittaamisen, argumentoinnin, jäsentämisen jne. käytänteisiin. 
SUORITUSTAPA: Aktiivinen osallistuminen seminaarikeskusteluun. Pro gradu -tutkielman 
sisällysluettelon ja sopivan kokoisen tutkielman osan esittäminen seminaarissa.   
 
NAOS310 Tutkielman aiheeseen liittyvä kirjallisuus (NAO MO)   10op (3ov) 
TAVOITE: Tutkielman aihepiiriin liittyvän kirjallisuuden hallinnan syventäminen. 
SUORITUSTAPA: Kirjatentti. Tentittävät teokset sovitaan työn ohjaajan kanssa. 
 
NAOS320 Pro gradu (NAO MO)       40op (20ov) 
TAVOITE: Hyvin jäsennelty, tekijänsä ajattelua ja perehtyneisyyttä esille tuova 
tutkielma naistutkimuksellisesta aiheesta.   
SUORITUSTAPA: Tutkielman kirjoittaminen on itsenäistä työtä, jota pro gradu -seminaarit 
ja henkilökohtainen ohjaus tukevat.  
 
NAOS303-304 Pro gradu seminaarit III-IV (NAO MO, vapaaehtoinen)  20op (6ov) 
TAVOITE: Pro gradu -tutkielman viimeistely. Mikäli tutkielma ei ole valmistunut jo pro gradu seminaari 
II:n aikana, opiskelijalle on mahdollista osallistua vapaaehtoisesti  pro gradu-seminaareihin III ja IV 
tutkielman  loppuun saattamiseksi. 
SUORITUSTAPA: Pro gradu -tutkielman osien esitteleminen seminaarissa. Aktiivinen osallistuminen 
keskusteluun.  
 
NAOS399 Maturiteetti/ yhteiskuntatieteiden maisteri (NAO MO)   0op (0ov) 

TAVOITE: Maturiteetin eli kypsyysnäytteen tarkoituksena on osoittaa, että opiskelija hallitsee äidinkielen 
täydellisesti ja on perehtynyt tutkimaansa aihepiiriin. Maturiteetti kirjoitetaan tutkielman aihepiiriin 
liittyvästä aiheesta.  

SUORITUSTAPA: Kirjoituskoe ohjaajan kanssa sovitusta aiheesta. YTK-tutkinnon suorittaneiden ei enää 
tarvitse suorittaa toista maturiteettikoetta. Maturiteetin kirjoittamisohjeet saa tästä oppaasta.  
 
NAOS400-699 Valinnaiset modulit I-III       30op (9ov) 
TAVOITE: Syventävä perehtyminen naistutkimuksen opintojen painopistealueiden kirjallisuuteen sekä 
kriittisen ja analyyttisen luku-, puhe- ja kirjoitusvalmiuden kehittäminen. 
SUORITUSTAPA: Kurssit ja/tai kirjatentit. 
 
NAOS401 Feministinen teoria I     10op (3ov) 
* Butler, Judith 1993. Bodies that Matter. On the Discursive Limits of “Sex”. 
* Hutchings, Kimberly 2003. Hegel and Feminist Philosophy.  
* Oliver, Kelly 1995. Womanizing Nietzsche. 
 
NAOS402 Feministinen teoria II    10op (3ov) 
* Irigaray, Luce (toim. Margaret Whitford) 1991. The Irigaray Reader. 
* Battersby, Christine 1998. The Phenomenal Woman.  
* Cavarero, Adriana 2000. Relating Narratives. Storytelling and Selfhood.  
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NAOS403 Feministinen teoria III    10op (3ov) 
* Braidotti, Rosi 2002. Metamorphoses. Towards a Materialist Theory of Becoming. 
* Gatens, Moira 1996. Imaginary Bodies. Ethics, Power and Corporeality. 
* Ahmed, Sara 1998. Differences that Matter: Feminist Theory and Postmodernism.  

 

NAOS501 Feministinen poliittinen teoria I   10op (3ov) 
* Okin, Susan Moller  1979. Women in Western Political Thought. 
* Pateman, Carole 1988. The Sexual Contract.  
* Pulkkinen, Tuija 2000. Postmoderni politiikan filosofia. 
 
NAOS502 Feministinen poliittinen teoria II   10op (3ov) 
* Dietz, Mary 2002. Turning Operations: Feminism, Arendt, and Politics.  
* Cornell, Drucilla 1998. At the Heart of Freedom. Feminism, Sex & Equality. 
* Landes, Joan B. (toim.) 1998. Feminism, the Public and the Private, ss. 45-132  [Dietz; Benhabib; 
Honig], 135-163 [Landes], 277-301 [Berlant], 314-337 [Fraser], 421-495 [Young; Brown; Phillips]. 
* Pulkkinen, Tuija 2002. Hannah Arendt ja identiteetti. Modernia vai postmodernia ajattelua? Tiede ja 
edistys 1/02, 1-15. 
 
NAOS503  Feministinen poliittinen teoria III   10op (3ov) 
* Benhabib, Seyla,  Judith Butler, Nancy Fraser and Drucilla Cornell 1994. Feminist Contentions: A 
Philosophical Exchange. 
* Young, Iris Marion 1990. Justice and the Politics of Difference. 
* Brown, Wendy 2001. Politics out of History.  
 
NAOS601 Lesbo- ja queer-tutkimus I    10op (3ov) 
* Faderman, Lillian 1992. Odd Girls and Twilight Lovers. 
* Nestle, Joan (toim.)1992. The Persistent Desire. A Femme-Butch Reader. 
* Weston, Kath 1991. Families we choose. Lesbians, Gays, Kinship. 
* Butler, Judith 2002. Is Kinship Always Already Heterosexual? differences 13 (1) 2002. 
 
NAOS602 Lesbo- ja queer-tutkimus II   10op (3ov) 
* Sedgwick, Eve Kosofsky 1990. Epistemology of the Closet. 
* Halberstam, Judith 1998. Female Masculinity. 
* Halperin, David 1995. Saint=Foucault. 
 
NAOS603 Lesbo- ja queer-tutkimus III   10op (3ov) 
* de Lauretis, Teresa 1994. Practice of Love.  
* Kaskisaari, Marja 1995. Lesbokirja: vieras, minä ja moderni. 
* Löfström, Jan 1999. Sukupuoliero agraarikulttuurissa. 
* Sorainen, Antu 1998. The power of confession. The role of criminal law and court practices in the 
production of knowledge concerning sexuality between women. Finland in the 1950's. Teoksessa Jan 
Löfström (toim.) Scandinavian Homosexualities: Essays on Gay and Lesbian Studies. 
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NAOS800 Vapaaehtoinen valtionhallinnon harjoittelu  5op (3ov) 
SISÄLTÖ: Perehtyminen naistutkimuksen tieteenalaopintoja vastaaviin työtehtäviin. 
SUORITUSTAPA: Naistutkimuksen maisteriopintojen vaiheessa on mahdollista suorittaa 1-3 kk kestävä 
valtionhallinnon harjoittelu naistutkimuksen professorin hyväksymässä harjoittelupaikassa. Harjoittelusta 
kirjoitetaan loppuraportti, joka jätetään naistutkimuksen professorille (1) kuukauden kuluessa harjoittelun 
päättymisestä. Tarkemmat ohjeet raportin laatimisesta saa amanuenssilta, jonka kanssa harjoittelusta on 
sovittava ENNEN harjoittelun aloittamista. 
 
 
JATKO-OPINNOT 90op (30ov) 
 
Jatko-opintojen moduleiden sisällöstä sovitaan naistutkimuksen professorin kanssa. Sovittaessa otetaan 
huomioon opiskelijan henkilökohtainen opinto-suunnitelma.  
 
NAOJ101 Naistutkimuksen ajankohtaisia keskusteluja   15op (5ov) 
NAOJ200 Oman tutkimusalueen kirjallisuus     15op (5ov) 
NAOJ301-302 Jatko-opintoseminaarit I-II   7,5op+7,5op(5+5ov) 
NAOJ400 Feministinen teoria      15op (5ov) 
NAOJ500 Feministinen poliittinen teoria     15op (5ov) 
NAOJ600 Lesbo- ja queer-tutkimus     15op (5ov) 
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KULTTUURIPOLITIIKAN KOULUTUSOHJELMA 
 
YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO (120 op/40 ov) ERIKOISTUMISALANA 
KULTTUURIPOLITIIKKA 
 
Kulttuuripolitiikan koulutusohjelma 
 
Kulttuuripolitiikan koulutusohjelma antaa tieteelliset perustiedot kulttuurin ja kulttuuripolitiikan 
tulkitsemiseen kansainvälisessä toimintaympäristössä. Ohjelma kouluttaa analysoimaan ja tulkitsemaan 
kulttuurisia merkityksiä sosiaalisessa, poliittisessa, taloudellisessa ja teknologisessa kehityksessä. 
Ohjelman painopisteinä ovat Suomen ja kansainvälisen kulttuuri- ja taidepolitiikan sisällöt ja käytännöt, 
kulttuuriin osallistumisen ja kansalaisuuden kysymykset, taiteen ja teknologian välisen suhteen tarkastelu 
sekä talouden ja hallinnon kulttuurisen luonteen ymmärtäminen. 
  
Koulutusohjelma on tarkoitettu yhteiskunta-/sosiaalipolitiikan, valtio-opin, sosiologian ja filosofian 
pääaineopiskelijoille kandidaatin tutkinnon jälkeisenä yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon johtavana 
kokonaisuutena. Myös muut pääaineet ovat pohjasuorituksina mahdollisia, mutta opiskelu 
koulutusohjelmassa edellyttää siirtymistä edellä mainittuihin opintoihin. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian 
laitoksen tieteenalat valmistavat näin kulttuuripolitiikan koulutusohjelmalle käsitteellisen ja metodologisen 
pohjan. 
 
Koulutusohjelman suorittaminen edellyttää kulttuuripolitiikan opintojen lisäksi pääaineiden opintoja. 
Tutkinto tuottaa jatkokoulutuskelpoisuuden yhteiskuntatieteissä. Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä pro 
gradu-tutkielma Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön (CUPORE) projekteissa. 
 
Koulutusohjelma jatkuu kulttuuripolitiikan tohtoriohjelmana. Ohjelmaan liittyy tohtoriseminaari ja 
opintoja kulttuuripolitiikassa sekä yhteiskuntatieteissä ja tieteenfilosofiassa. Sosiaalitieteiden 
valtakunnallisen tutkijakoulun (SOVAKO) alla toimii Kulttuuripolitiikan ohjelma, jota toteutetaan yhdessä 
Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen kanssa. 
 
Kulttuuripolitiikan koulutukseen kuuluu opiskelija- ja opettajavaihtoa ulkomaisten yliopistojen kanssa. 
Koulutusohjelmalla on omat opiskelija- ja opettajavaihtoa koskevat sopimukset Maastrichtin, Barcelonan 
ja Tallinnan pedagogisen yliopistojen kanssa. Myös muiden alan koulutusyksiköiden kanssa järjestetään 
opiskelijavaihtoa kulttuurialan koulutusorganisaatioiden eurooppalaisten verkostojen kautta (ENCATC, 
European Network of Cultural Administration Training Centres ja CIRCLE, Cultural Information and 
Research Centres Liaison in Europe), joiden jäsen kulttuuripolitiikka on. 
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Maisterintutkintoon johtavan kulttuuripolitiikan koulutusohjelman rakenne  
 
Maisterintutkintoon johtava kulttuuripolitiikan koulutusohjelma edellyttää pohjaopintoina 
kandidaatintasoisia (180 op) opintoja, joihin kuuluvat mm. pääaineopinnot lähialoilta, 
kandidaatintutkielma, sivuaineopinnot, yleis- ja kieliopinnot sekä mahdolliset muut opinnot. 
Integroidun pääaineen laudatur-opintojen laajuus on 120 op. 
 
Kulttuuripolitiikan opinnot vähintään 120 op 

 
 

 
 

 

Kulttuuripolitiikan valinnaiset opinnot vähintään 24 op 
 
KUPS100 Kansainvälinen kulttuuripolitiikka II (6 op) 
KUPS110 Maahanmuuttajat, monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka (6 op) 
KUPS120 Kulttuuripoliittinen maantiede (6 op) 
 
KUPS130 Kulttuurin taloustiede (6 op) 
KUPS140 Kulttuurin organisoituminen ja talouden dynamiikat (6 op) 
 
KUPS150 Kulttuuriteollisuus ja media (6 op) 
KUPS160 Taiteet, yhteisöt ja teknologia (6 op) 
 
KUPS170 Sosiokulttuurinen toiminta (6 op) 
KUPS180 Yhdyskuntasuunnittelu ja kulttuuri (6 op) 
KUPS181 Maaseutukulttuurin pääomat (6 op) 
 
KUPS190 Kulttuuripolitiikan nykysuuntauksia (6 op) 
 
KUPS300 Ulkomailla suoritetut opinnot 
 
KUPS400 Työharjoittelu (6 op) 

Kulttuuripolitiikan pakolliset opinnot 84 op 
KUPS010 Johdatus kulttuuripolitiikkaan (6 op) 
KUPS020 Kulttuuripolitiikka tutkimuskohteena (6 op)  
KUPS030 Kulttuuripolitiikan historiat (6 op) 
KUPS040 Kulttuuri ja kansalaistoiminta (6 op)  
KUPS050 Kansainvälinen kulttuuripolitiikka I (6 op)  
KUPS070 Kulttuuripolitiikan pro gradu-seminaari I (7 op) 
KUPS080 Kulttuuripolitiikan pro gradu-seminaari II (7 op) 
KUPS090 Kulttuuripolitiikan pro gradu (40 op) 
KUPS091 Maturiteetti (0 op) 

Pakolliset opinnot liittyen omaan pääaineeseen vähintään 12 op  
 
Yhteiskuntatieteen metodologiset opinnot oman pääaineen vaatimusten mukaisesti  
Yhteiskuntatieteen teoreettiset opinnot oman pääaineen vaatimusten mukaisesti  
KUPS500 Muut pääainetta tukevat opinnot (jos tarpeen) 
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Maisteritutkintoon johtavan kulttuuripolitiikan koulutusohjelman rakenne ennen vuotta 2004 
aloittaneille 
 
Maisterintutkintoon johtava kulttuuripolitiikan koulutusohjelma edellyttää pohjaopintoina 
kandidaatintasoisia (180 op/120 ov) opintoja, joihin kuuluvat mm. pääaineopinnot lähialoilta, 
kandidaatintutkielma, sivuaineopinnot, yleis- ja kieliopinnot sekä mahdolliset muut opinnot. 
Integroidun pääaineen laudatur-opintojen laajuus on vähintään 120 op/40 ov. Opintojen rakenne on 
seuraavanlainen: 
 

Kulttuuripolitiikan pakolliset opinnot: 
 
KUPS010 Johdatus kulttuuripolitiikkaan (6 op/3 ov) 
KUPS070 Kulttuuripolitiikan laudaturseminaari I (7 op/3 ov) 
KUPS080 Kulttuuripolitiikan laudaturseminaari II (7 op/3 ov) 
KUPS090 Kulttuuripolitiikan pro gradu (40 op/20 ov) 
KUPS091 Maturiteetti (0 op/0 ov) 
 

 
Pakolliset opinnot liittyen omaan pääaineeseen: 
 
Yhteiskuntatieteen metodologiset opinnot  
Yhteiskuntatieteen teoreettiset opinnot  
Yleis- ja kieliopinnot oman pääaineen vaatimusten mukaisesti 
 

 
Kulttuuripolitiikan valinnaiset opinnot noin 24 op/9–11 ov  
 
KUPS100 Kansainvälinen kulttuuripolitiikka II (6 op/3 ov) 
KUPS110 Maahanmuuttajat, monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka (6 op/ 
3 ov) 
KUPS120 Kulttuuripoliittinen maantiede (6 op/3 ov) 
 
KUPS130 Kulttuurin taloustiede (6 op/3 ov) 
KUPS140 Kulttuurin organisoituminen ja talouden dynamiikat (6 op/3 ov) 
 
KUPS150 Kulttuuriteollisuus ja media (6 op/3 ov) 
KUPS160 Taiteet, yhteisöt ja teknologia (6 op/3 ov) 
 
KUPS170 Sosiokulttuurinen toiminta (6 op/3 ov) 
KUPS180 Yhdyskuntasuunnittelu ja kulttuuri (6 op/3 ov) 
KUPS181 Maaseutukulttuurin pääomat (6 op/3 ov) 
 
KUPS190 Kulttuuripolitiikan nykysuuntauksia (6 op/3 ov) 
 
KUPS300 Ulkomailla suoritetut opinnot 
 
KUPS400 Työharjoittelu (6 op/3 ov) 
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Tärkeää!  
 

 Opintoviikkopohjaista tutkintorakennetta seuraavan eli vanhan koulutusohjelman (ks. yllä) 
mukaan opintoja suorittavien (eli ennen vuotta 2004 aloittaneiden) tulisi suorittaa opinnot 
31.7.2008 mennessä. 

 Kaikkien opiskelijoiden on mahdollista siirtyä uuden tutkintoasetuksen mukaiseen 
järjestelmään (eli opintopistepohjaiseen tutkintorakenteeseen) heti näin halutessaan jättämällä 
anomus tiedekuntaan. Tällöin opiskelija siirtyy noudattamaan uusia opintovaatimuksia (ks. 
sivu 129) 

 

KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJAKSOT SISÄLTÖINEEN 
 
Kulttuuripolitiikan pakolliset opinnot 
 
Kulttuuripolitiikan koulutusohjelmassa opiskelevien opiskelijoiden tulee sisällyttää seuraavat opintojaksot 
opintoihinsa: 
 
KUPS010 Johdatus kulttuuripolitiikkaan (6 op) 
KUPS020 Kulttuuripolitiikka tutkimuskohteena (6 op)  
KUPS030 Kulttuuripolitiikan historiat (6 op)  
KUPS040 Kulttuuri ja kansalaistoiminta (6 op)  
KUPS050 Kansainvälinen kulttuuripolitiikka I (6 op)  
KUPS070 Kulttuuripolitiikan pro gradu-seminaari (laudaturseminaari) I (7 op) 
KUPS080 Kulttuuripolitiikan pro gradu-seminaari (laudaturseminaari) II (7 op) 
KUPS090 Pro gradu-tutkielma (40 op) 
KUPS091 Maturiteetti (0 op) 
 
Edellä mainitut opintojaksot suoritetaan seuraavien vaatimusten mukaan: 
 
KUPS010 Johdatus kulttuuripolitiikkaan     6 op  
 
Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat kulttuuripolitiikan peruskäsitteisiin ja 
tulkintoihin sekä antaa perustiedot Suomen kulttuuripolitiikan toimintajärjestelmästä ja sen ajankohtaisista 
kehityssuunnista osana kansallista ja kansainvälistä muutosta.  
Suoritustapa: Syyslukukaudella järjestettävä luento ”Johdatus kulttuuripolitiikkaan” oheismateriaaleineen 
(jaetaan luennolla) ja kirjatentti. Luentotentin yhteydessä tentitään teokset: MILLER, TOBY: Cultural 
Policy ja AHPONEN, PIRKKOLIISA & KANGAS, ANITA (eds.): Construction of Cultural Policy.  
 
 
KUPS020 Kulttuuripolitiikka tutkimuskohteena    6 op 
 
Sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia lähestyä kulttuuripolitiikkaa koskevia 
tutkimuskysymyksiä yhteiskuntatieteen näkökulmasta. Jakson sisällöllisinä painopisteinä ovat kulttuurin 
sosiaalinen rakentuminen ja jakautuminen kulttuuripolitiikan kontekstissa, kulttuurin ja politiikan suhde, 
kulttuuripolitiikka sääntelynä ja hallintana sekä kulttuuri julkisen tilan merkityksellistäjänä.  
Suoritustapa: Luento ja kirjatentti tai kirjatentti. 
 

1. BOURDIEU, PIERRE: The field of cultural production: essays on art and literature  tai 
BOURDIEU, PIERRE: Rules of Art. 
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2. McQUIGAN, JIM: Rethinking Cultural Policy tai  
LYOD, DAVID & THOMAS, DAN: Culture and the State.  
 
3. Valitaan yksi kohta (a-h) seuraavista: 
 

a) GEERTZ, CLIFFORD: The Interpretation of Cultures: selected essays. 
b) BURCHELL, GRAHAM; GORDON, COLIN; MILLER, PETER (toim.): The Foucault 

Effect. Studies in Governmentality with two lectures by and an interview with Michel 
Foucault.  

c) ARENDT, HANNAH: Between Past and Future.  
d) VATTIMO, GIANNI: Läpinäkyvä yhteiskunta ja MAFFESOLI, MICHEL: Maailman mieli. 

Yhteisöllisen tyylin muodoista. 
e) BAUMAN, ZYGMUNT: Culture as Praxis ja BECKER, HOWARD : Art Worlds. 
f) BENNETT, TONY: Culture. A Reformer’s Science.  
g) LUHMANN, NIKLAS: Die Kunst der Gesellschaft (myös engl. kielinen versio käy) 
h) HABERMAS, JÜRGEN: The Theory of Communicative Action, Vol. 2: Lifeworld and 

systems: a critique of functionalist reason. 
 
 
KUPS030 Kulttuuripolitiikan historiat      6 op 
 
Sisältö: Opintojakso tarkastelee valtion ja muiden valtainstituutioiden roolia taiteen, kulttuurin ja 
sivilisaatiokäsityksen historiallisessa kehyksessä. Opintojakso perehdyttää erilaisiin näkemyksiin 
kulttuuriperinnön, tradition ja historian merkityksestä sekä kulttuuripolitiikan hallinnonalan historiaan. 
Suoritustapa: Luento ja kirjatentti tai kirjatentti. 
 
1.WILLIAMS, RAYMOND: Culture. 
 
2. ELIAS, NORBERT: The Civilizing Process. The History of Manners. (vol 1) tai  
HOBSBAWM, E. J. (ed.): Invention of Tradition.  
 
3.Valitaan yksi kohta (a-e) seuraavista: 

a) AHEARNE, JEREMY (ed.): French Cultural Policy Debates. A Reader. 
b) HUGOSON, ROLF: Vad är kulturpolitik? En fråga om retorik. 
c) Suomen kulttuuripolitiikan historiaprojektin julkaisuja (SOKKA, SAKARIAS ja 

HELMINEN, MINNA) 
d) SEVÄNEN, ERKKI: Taide instituutiona ja järjestelmänä: Modernin taide-elämän 

historiallis-sosiologiset mallit. 
e) TUOMIKOSKI-LESKELÄ, PAULA: Taide ja politiikka: Kansanedustuslaitoksen 

suhtautuminen taiteen edistämiseen Suomessa. 
 

4. PICK, JOHN & ANDERTON, MALCOM: Building Jerusalem. Art, Industry and the British 
Millennium tai 
BERESON, RUTH: The Operatic State. 
 
 
KUPS040 Kulttuuri ja kansalaistoiminta        6 op 

 
Sisältö: Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijoille teoreettisia käsitteitä ja näkökulmia tarkastella 
kansalaisuutta sekä osallistumisen eri muotoja kulttuurin ja taiteen kansalaistoiminnan lähtökohdista käsin. 
Opintojakso tutustuttaa opiskelijat kolmannen sektorin tutkimukseen kulttuuripolitiikan välittämänä; 
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taiteen ja kulttuurin yhdistyskenttää tarkastellaan mm. osana kansalaisyhteiskuntaa sekä markkinoiden ja 
julkisen sektorin välistä toimintatilaa. 
Suoritustapa: Luento ja kirjatentti tai kirjatentti. 
 
1.Valitaan yksi kohta (a-d) seuraavista: 

a) MEREDYTH, DENISE & MINSON, JEFFREY (eds.): Citizenship and Cultural 
Policy.  
b) STEVENSON, NICK (ed.): Culture and Citizenship.  
c) ISIN, ENGIN F & WOOD, PATRICIA K: Citizenship & Identity. 
d) DELANTY, GERARD: Citizenship in a Global Age. Society, Culture, Politics. 

 
2. HÄNNINEN, SAKARI; KANGAS, ANITA; SIISIÄINEN, MARTTI (toim.): Mitä yhdistykset 
välittävät – tutkimuskohteena kolmas sektori. 
 
3. Valitaan yksi kohta (a-c) seuraavista: 

a) WIJKSTRÖM, FILIP & LUNDSTRÖM, TOMMY: Den Ideella Sektorn. 
Organisationerna i det civila samhället.  
b) GIDRON, BENJAMIN & KRAMER, RALPH M & SALAMON, LESTER (eds.): 
Government and the third sector. Emerging Relationships in Welfare States.  
c) LAGERSPETZ, MIKKO & TRUMMAL, AIRE & RUUTSOO, REIN & RIKMANN, 
ERLE: Non-Profit Sector and the Consolidation of Democracy. Studies on the 
Development of Civil Society in Estonia. 

 
4.Valitaan yksi kohta (a-c) seuraavista: 

a) DI MAGGIO, PAUL J: Nonprofit Enterprise in the Arts: Studies in Mission and      
Constraint.  
b) BIRNKRAUT, GESA: Ehrenamt in kulturellen Institutionen im Vergleich   zwischen 
den USA und Deutchland. (Väitöskirja) 
c)EYERMAN, RON & JAMISON, ANDREW: Music and Social Movements.  
Mobilizing traditions in the twentieth century. 

 
 
KUPS050 Kansainvälinen kulttuuripolitiikka I    6 op 
 
Sisältö: Kansainvälisen kulttuuripolitiikan opetus laajentaa aikaisempien opintokokonaisuuksien kuvaa 
kulttuuripolitiikan peruspremisseistä ja instituutioista. Sen kohteena ovat toisaalta kansainvälisen 
kulttuuripolitiikan synnyn ja institutionaalisen kehityksen kuvaukset ja analyysit (KUPS050), toisaalta 
nykyisen kansainvälisen kulttuuripolitiikan käynnissä olevat muutosprosessit ja keskeiset teemat 
(KUPS100). 
 
Tässä opintojaksossa KUPS050 keskitytään kansainvälisen kulttuuripolitiikan syntyyn ja sen 
institutionaaliseen kehitykseen. Kansainvälinen kulttuuripolitiikka määritellään perinteisessä kehikossaan, 
jolloin se nähdään kansainvälisen kulttuuriyhteistyön ja kansallisten kulttuuripolitiikkojen vertailevan 
tutkimuksen kautta. Institutionaalisen kehityksen kuvaus käsittää kansainvälisten järjestöjen (UNESCO, 
Euroopan neuvosto, EU) kulttuuripoliittiset ensiaskeleet ja näiden keskeisten alueellisten ja bilateraalisten 
yhteistyömuotojen kuvauksen. Analyysi kohdentuu kansainvälisten organisaatioiden toimintaan ja 
keskinäiseen työnjakoon, kansainvälisten kulttuurialan regiimien muodostumiseen ja ylikansallisiin 
integraatioprosesseihin sekä uusiin kulttuuriyhteistyön muotoihin (verkostot). 
 
Suoritustapa: Luento ja kirjatentti tai kirjatentti. 
 
1.GROSJEAN, ETIENNE: 40 years of Cultural Co-operation 1954–1994 ja HOGGART, RICHARD: An 
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Idea and Its Servants. UNESCO from within. 
 
2.RATZENBÖCK, VERONICA (ed.): Cultural Policy in Europe – European Cultural Policy? Nation-
State and Transnational Concepts (ss. 1–87)   
  
3.ACHENSON, KEITH & MAULE, CHRISTOPHER: Convention on Cultural Diversity (JCE 28:243–
256, 2004) ja sitä seuraavat kommentit: BENHAMOU, FRANCOIS (JCE 28:236–266, 2004) ja 
IAPADRE, LELIO (JCE 28:267–273, 2004) ja VAN DER PLOEG, FREDERICK (JCE 28:257–261, 
2004). 
 
 
KUPS070 Kulttuuripolitiikan pro gradu-seminaari (laudaturseminaari) I  7 op 
 
Sisältö: Tutkielman kohteeseen, kysymyksenasetteluun, aineistoon ja kirjoitusprosessiin johdattavan 
tutkimussuunnitelman tekeminen.  
Suoritustapa: Kevätlukukauden mittainen seminaari, jossa esitetään pro gradu-työn kirjallinen 
tutkimussuunnitelma. 
 
 
KUPS080 Kulttuuripolitiikan pro gradu-seminaari (laudaturseminaari) II   7 op 
 
Sisältö: Tutkielman kysymyksenasettelun, aineiston ja tutkimuksen toteutuksen tarkempi muovaaminen.  
Suoritustapa: Syyslukukauden mittainen seminaari. Seminaarissa kirjoitettaan esitelmä, jossa esitetään 
alustava kuvaus pro gradu-työn sisällöstä tai sen osasta.  
 
 
KUPS090 Pro gradu-tutkielma      40 op 
 
Sisältö: Kirjoitetaan opinnäytetyö, joka osoittaa tekijän kyvyn itsenäiseen tutkimukseen ja asioiden 
esittämiseen jäsennellysti ja hallitusti. Tekijän mahdollisuus jatko-opintoihin pohjautuu pro gradu-työn 
arviointiin. 
Suoritustapa: Tarkemmat ohjeet laitoksen graduoppaasta. 
 
 
KUPS091 Maturiteetti       0 op 
Sisältö ja suoritustapa: Katso tiedekunnan ohjeet.  
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Kulttuuripolitiikan pakolliset opinnot ennen vuotta 2004 aloittaneille 
 
Kulttuuripolitiikan koulutusohjelmassa opiskelevien opiskelijoiden tulee sisällyttää seuraavat opintojaksot 
opintoihinsa: 
 
KUPS010 Johdatus kulttuuripolitiikkaan (6 op/3 ov) 
KUPS070 Kulttuuripolitiikan pro gradu-seminaari (laudaturseminaari) I (7 op/3 ov) 
KUPS080 Kulttuuripolitiikan pro gradu-seminaari (laudaturseminaari) II (7 op/3 ov) 
KUPS090 Pro gradu-tutkielma (40 op/20 ov) 
KUPS091 Maturiteetti (0 op/0 ov) 
 
Opintokohtien kuvaukset ja vaatimukset on ilmoitettu edellisessä alaluvussa 2.1. (ks. edellä). 
 
Kulttuuripolitiikan valinnaiset opinnot kaikille 
 
Edellä mainittujen opintojaksojen lisäksi opiskelijat valitsevat vähintään 24 op (syksyllä 2005 aloittavat) 
tai noin 9-11 ov (ennen vuotta 2005 aloittaneet) seuraavista opintojaksoista: 
 
KUPS100 Kansainvälinen kulttuuripolitiikka II (6 op/3 ov) 
KUPS110 Maahanmuuttajat, monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka (6 op/3 ov) 
KUPS120 Kulttuuripoliittinen maantiede (6 op/3 ov) 
 
KUPS130 Kulttuurin taloustiede (6 op/3 ov) 
KUPS140 Kulttuurin organisoituminen ja talouden dynamiikat (6 op/3 ov) 
 
KUPS150 Kulttuuriteollisuus ja media (6 op/3 ov) 
KUPS160 Taiteet, yhteisöt ja teknologia (6 op/3 ov) 
 
KUPS170 Sosiokulttuurinen toiminta (6 op/3 ov) 
KUPS180 Yhdyskuntasuunnittelu ja kulttuuri (6 op/3 ov) 
KUPS181 Maaseutukulttuurin pääomat (6 op/3 ov) 
 
KUPS190 Kulttuuripolitiikan nykysuuntauksia (6 op/3 ov) 
 
KUPS300 Ulkomailla suoritetut opinnot 
 
KUPS400 Työharjoittelu (6 op/3 ov) 
 
Opinnot voivat koostua kirjatenttipaketeista tai lukukausittain järjestettävistä luennoista. Edellä 
mainittujen valinnaisten opintojaksojen sisällöt ja tutkintovaatimukset ovat seuraavat: 
 
 
KUPS100 Kansainvälinen kulttuuripolitiikka II   6 op (3 ov) 
 
Sisältö: Kansainvälisen kulttuuripolitiikan opetus laajentaa aikaisempien opintokokonaisuuksien kuvaa 
kulttuuripolitiikan peruspremisseistä ja instituutioista. Sen kohteena ovat toisaalta kansainvälisen 
kulttuuripolitiikan synnyn ja institutionaalisen kehityksen kuvaukset ja analyysit (KUPS050), toisaalta 
nykyisen kansainvälisen kulttuuripolitiikan käynnissä olevat muutosprosessit ja keskeiset teemat 
(KUPS100). 
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Tässä opintojaksossa KUPS100 keskitytään uuden kansainvälisen kulttuuripolitiikan keskeisiin teemoihin 
ja niiden edellyttämiin toimintakentän muutoksiin. Keskeisiä teemoja ovat kulttuuriulottuvuuden 
hyväksyminen keskeiseksi kehitystekijäksi, informaatioyhteiskuntaideologian ja kansainvälisen 
kulttuuriyhteistyön vuorovaikutus, kansainvälisen kaupan vapautumisen kulttuuriset ja kulttuuripoliittiset 
vaikutukset ja tekijänoikeudet globalisoituvassa maailmassa.  
 
Suoritustapa: Luento ja kirjatentti tai kirjatentti.  
 
1.HAMELINK, CEES: The Politics of World Communication tai  
SMIERS, JOOST: Arts Under Pressure. 
 
2.RUGGIE, JOHN GERARD: Constructing the World Policy. Essays on International Institutionalisation 
tai 
FEATHERSTONE, KEVIN & RADAELLI, CLAUDIO M.: The Politics of Europeanization. 
 
3.HARRISON, LAWRENCE & HUNTINGTON, SAMUEL B. (eds,): Culture Matters. How values shape 
human process? tai 
KING ANTHONY: Culture, Globalisation and the World System. 
 
 
KUPS110 Maahanmuuttajat, monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka 6 op (3 ov) 
 
Sisältö: Opintojakso perehdyttää opiskelijat maahanmuuttajiin ja monikulttuurisuuteen kytkeytyvän 
kulttuuripolitiikan keskeisiin tutkimuksiin ja käsitteisiin. Tekstit johdattavat lukijansa kriittiseen etnisen ja 
kulttuurisen erilaisuuden tutkimiseen, ymmärtämiseen ja jäsentämiseen globalisoituvassa maailmassa.  
Opintojakson keskeisiä aiheita ovat kysymykset (i) etniskulttuurisen identiteetin merkityksestä tämän 
päivän paikaltaan siirtyvissä yhteisöissä ja niiden kohtaamisissa, (ii) yhteiskunnallisten policy-käytäntöjen 
tavoitteista ja vaikutuksista, sekä (iii) vähemmistökulttuurien yhteiskunnallisesta osallistumisesta. 
 
Suoritustapa: Seminaari ja kirjatentti tai kirjatentti. 
 
1.REX, JOHN: Ethnic Minorities in the modern nation state tai 
REX,  J. & SINGH, G: Governance of Multicultural Societies. 

  
2.LEHTONEN, MIKKO & LÖYTTY, OLLI: Erilaisuus.  
 
3.HALL, STUART: Identiteetti. 
 
4.BRAH, AVTAR: Cartographies of Diaspora tai 
BARKER, CHRIS: Television, Globalisation and Cultural Identity. 
 
 
KUPS120 Kulttuuripoliittinen maantiede       6 op (3 ov) 
 
Sisältö: Opintojakso perehdyttää opiskelijat alueellisen kulttuuripolitiikan keskeiseen käsitteistöön ja 
muutospaineisiin sekä tarkastelemaan aluetta politiikan kohteena ja kehyksenä. Keskeisiä käsitteitä ovat 
mm. alueyhteisö, alueidentiteetti, keskus-periferia-suhde, perinneteollisuus ja maiseman politiikka.  
Suoritustapa: Luento ja kirjatentti tai kirjatentti. 
1. KEATING, MICHAEL: Culture, Institutions and economic development: a study of eight European 
regions tai 
KEATING, MICHAEL: State and Regional Nationalism. Territorial politics and the European state. 
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2. PAASI, ANSSI: Territories, boundaries and consciousness: the changing geographies of the 
Finnish-Russian border. 
  
3. HÄYRYNEN, SIMO: Kansakunnan ja maakunnan välissä: Pohjois-Karjalan alueyhteisön 
rakentuminen kulttuuripoliittisen edunvalvonnan keskus/periferia-suhteessa tai 
MÄKINEN JARMO: Säätiö ja maakunta – maakuntarahaston järjestelmät ja verkostot. 
 
4. ANDERSON, BENEDICT: Imagined communities. Reflections on the origin and spread of 
nationalism tai 
PRESTON, P. W: Political / cultural identity. Citizens and nations in a global era. 
 
 
KUPS130 Kulttuurin taloustiede     6 op (3 ov) 
 
Sisältö: Opintojakso tutustuttaa opiskelijan lähinnä uusklassisen taloustieteen näkökulmaan taiteen ja 
kulttuurin kentän tutkimuksessa. Tavoitteena on perehdyttää opiskelija ymmärtämään taloustieteen 
teoreettisen ja käsitteellisen viitekehyksen perusperiaatteet kulttuuristen ilmiöiden tutkimuksessa. 
Teoreettisten ja kriittistenkin pohdintojen lisäksi kurssikirjoissa sovelletaan taloustieteellistä viitekehystä 
useisiin kulttuuri-instituutioihin ja prosesseihin. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy hahmottamaan 
taloustieteen selitysmallien erityisyyden suhteessa sosiologisten ja historiallisten lähestymistapoihin 
tarjoamiin tulkintoihin.   
Suoritustapa: Luento ja kirjatentti tai kirjatentti. 
 
1. KLAMER, ARJO (ed.): The Value of Culture – On the relationship between economics and arts. 
2. THROSBY, DAVID: Economics and Culture. 
 
3. Valitaan yksi kohta (a-d) seuraavista: 

a) TOWSE, RUTH: Creativity, Incentive and Reward: an economic analysis of copyright 
and culture in the Information Age tai  
TOWSE, RUTH (ed.): Copyright in the Cultural Industries. 
b) HEILBRUN, JAMES & GRAY, CHARLES M: The economics of art and culture – An 
American perspective. 
c)  FREY, BRUNO S: Arts & Economics analysis & cultural policy. 
d) BAUMOL, WILLIAM J & BOWEN, WILLIAM W.G: Performing Arts: Economic 
Dilemma ja 
MÄKINEN, JARMO: Baumol's Disease and the Nordic Welfare Politics - Explanations and 
Inter-pretations of the Cost and Productivity Development of Finnish Symphony Orchestras. 
 Artikkeli aikauslehdessä Nordisk kulturpolitisk tidskrift (3/1998, ss.7-32). 
 
 

KUPS140 Kulttuurin organisoituminen ja talouden dynamiikka   6 op (3 ov) 

Sisältö: Kurssi perehdyttää opiskelijat ymmärtämään ja analysoimaan kulttuurisia organisoitumisen 
muotoja osana taloudellista toimintaa sekä organisoimista ja johtamista kulttuurisina käytänteinä. Kurssi 
avaa myös näkökulmia kulttuuriseen sisällön tuotantoon, elämysten tuotantoon sekä kulutuksen 
kulttuurisiin käytänteisiin.  
Suoritustapa: Luento ja kirjatentti tai kirjatentti. 
 
1. DU GAY, Paul & PRYKE, MICHAEL (eds.): Cultural Economy. Cultural analysis and commercial 
life. Culture, Representation and Identities.  
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2. LURY, CELIA: Consumer Culture. 
 
3. UUSITALO, LIISA: Kuluttaja virtuaalimarkkinoilla. 
 
4. CHONG, DERRICK:  Arts Management: Critical Perspectives on a New Sub-discipline 
 
 
KUPS150 Kulttuuriteollisuus ja media     6 op (3 ov) 
 
Sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tarkastella kulttuuriteollisuutta sekä 
kriittisesti että empiirisesti. Ilmiötä voi lähestyä filosofian kautta, taloustieteisiin liittyvin ottein (kulttuurin 
eri tuotannonalat ja niiden rakenne; mediajärjestelmän talous sekä rakenne ja säätely) tai mediasosiologian 
kautta (yleisö- ja kulutustutkimus). Jakso antaa käsityksen kulttuuriteollisuuden, median ja teknologian 
toisiinsa liittyvästä ongelma-alueesta sekä sen tutkimuksessa keskeisistä teemoista ja otteista.  
Suoritustapa: Luento ja kirjatentti tai kirjantentti. 
 
1. ADORNO & HORKHEIMER: Dialectic of Enlightenment. 
 
2. LOISA, RAIJA-LEENA: The Polysemous Contemporary Concept – The Rhetoric of the Cultural 
Industry. 
 
3. CAVES, RICHARD: Creative Industries tai 
KELLNER, DOUGLAS: Mediakulttuuri. 
 
4. Valitaan yksi kohta (a-c) seuraavista: 

a) MEYER, THOMAS: Media Democracy. How the Media Colonize Politics.  
b) COLLINS, RICHARD & MURRONI, CHRISTINA: New Media, New Policies. Media 
and Communication Strategies for the Future. 
c) CROTEAU, DAVID & HOYNES WILLIAM: Media / Society – Industries, Images and 
Audiences. 

 
 
KUPS160 Taiteet, yhteisöt ja teknologia      6 op (3 ov) 
 
Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan teknologian merkitystä uusien ja perinteisten taiteenmuotojen 
sekä erilaisten yhteisöjen ja verkostojen rakentumisessa ja toiminnassa. Keskiössä ovat 1990-luvulla 
syntyneet uudet informaatio- ja kommunikaatioteknologiat ja niiden kautta uudenlaiset jäsennykset 
taiteista ja tekijänoikeuksista, yhteisöistä, arjesta ja kulttuuripolitiikasta. 
 
Suoritustapa: Luento ja kirjatentti tai kirjatentti. 
 
1. BENJAMIN, WALTER: The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction 
http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/benjamin.htm  ja 
RUTSKY, R. L: High Techne: Art and Technology from the Machine Aesthetic to the Posthuman  tai 
MORLEY, D:  Home Territories: Media, Mobility, and Identity. 
 
2. LESSIG LAWRENCE: Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down 
Culture and Control Creativity tai 
LESSIG, LAWRENCE: Code and other laws of cyberspace. 
 
3. CASTELLS, MANUEL: The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business 
and Society  ja 

http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/benjamin.htm
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TERRANOVA, TIZIANA: Network Culture. Politics for the Information Age. 
 
4. HEALY, KIERAN: Digital Technology and Cultural Policy   
 http://www.princeton.edu/~artspol/workpap/WP19%20-%20Healy.pdf
 
 
KUPS170 Sosiokulttuurinen toiminta       6 op (3 ov) 
 
Sisältö: Opintojakso perehdyttää opiskelijat sosiokulttuurisen toiminnan peruskäsitteisiin ja käytäntöihin 
sekä toimintaan liittyvään arviointiin estetiikan, etnometodologian, toimintatutkimuksen ja 
arviointitutkimuksen näkökulmista. Kurssi toteutetaan yhdessä Jyväskylän yliopiston sosiaalityön 
koulutusohjelman kanssa. 
Suoritustapa: Luento, työseminaari ja kirjatentti tai kirjatentti. 
 
1.Valitaan yksi kohta (a-c) seuraavista: 

a) ILMONEN, KAJ & JOKINEN, KIMMO: Luottamus modernissa maailmassa.  
b) FREIRE, PAULO: Pedagogy of Hope.  
c) LEHTONEN, HEIKKI: Yhteisö ja 
MAFFESOLI, MICHEL: Maailman mieli: yhteisöllisen tyylin muodoista. 
 

2.KURKI, LEENA: Sosiokulttuurinen innostaminen ja toinen(a-b) seuraavista: 
a) JOR, FINN: The demystification of culture: animation and creativity. 
b) JOR, FINN: Socio-cultural animation.  

3. Valitaan yksi kohta (a-c) seuraavista: 
a) BARROW, C. J: Social Impact Assessment – an Introduction. 
b) STRINGER, ERNEST T: Action Research. 
c) HERITAGE, JOHN: Garfinkel and ethnomethodology. 
  

4. SCHUSTERMANN, RICHARD: Taide, elämä ja estetiikka: pragmatistisen filosofian näkökulma 
estetiikkaan ja joku seuraavista (a-e): 

a) SUUTELA, HANNA (toim.): Kassandra - matka yli kulttuurirajojen.  
b) BÄCKLUND, PIA & SCHULMAN, HARRY (toim.): Kunnostusta ja kuntokävelyä, 
asukastiloja ja aikamatkoja. Onnistuiko Helsingin lähiöprojekti?  
c) LACY, SUZANNE (ed.): Mapping the Terrain: New Genre Public Art. 
d) LIIKANEN, HANNA-LIISA: Taide kohtaa elämän: Arts in Hospital -hanke ja 
kulttuuritoiminta itäsuomalaisten hoitoyksiköiden arjessa ja juhlassa. 
e) COMMUNITY ARTS NETWORK: perehtyminen artikkeleihin laitoksella olevan 
listan mukaan  ja  RELLSTAB, URSULA: Culture - a way forward: Culture and 
neighbourhoods: an action-research project in urban Europe. 
 
 

KUPS180 Yhdyskuntasuunnittelu ja kulttuuri     6 op (3 ov) 

 
Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan yhdyskuntasuunnittelun ja kulttuurin kohtaamista, tutkitaan 
kulttuurivetoisen kaupunkiuudistuksen teoriaa ja käytäntöjä sekä analysoidaan kulttuurisuunnittelun 
sovelluksia. 
Suoritustapa: Kirjatentti tentaattorilla olevan listan mukaan tai luentosarja 

http://www.princeton.edu/~artspol/workpap/WP19 - Healy.pdf
http://jykdok.csc.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20040503160314&PID=13355&SA=The+demystification+of+culture+animation+and+creativity
http://jykdok.csc.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20040504104912&PID=9576&SA=Socio-cultural+animation
http://jykdok.csc.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20040504104912&PID=9576&SA=Socio-cultural+animation
http://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SEQ=20040504102531&PID=23863&SA=Rellstab,+Ursula
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KUPS181 Maaseutukulttuurin pääomat       6 op (3 ov) 
 
Sisältö ja suoritustapa: Kurssi toteutetaan yhteistyössä Rural Studies yliopistoverkoston kanssa. Katso 
opintojakson sisältö: http://www.mtkk.helsinki.fi/rural
 
 
KUPS190 Kulttuuripolitiikan nykysuuntauksia     6 op (3 ov) 
 
Sisältö ja suoritustapa: Luentopassi ja kirjatentti tai luentosarja teemaan liittyen. 
 
 
KUPS300 Ulkomailla suoritetut opinnot 
 
Sisältö ja suoritustapa: Ulkomailla esim. opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot. 
 
 
KUPS400 Työharjoittelu     6 op (3 ov) 
 
Sisältö: Kulttuurialan käytännön työtehtäviin perehtyminen.  
Suoritustapa: Noin 3 kuukautta kestävä työskentely kulttuurialan tehtävissä kotimaassa tai ulkomailla sekä 
portfolio. Työharjoitteluun voi saada ns. harjoittelutukea. Tarkemmat ohjeet ovat saatavissa 
kulttuuripolitiikan koulutusohjelman johtajalta, jonka kanssa harjoittelusta on myös sovittava ennen 
harjoittelun alkamista.  
 

PÄÄAINEEN EDELLYTTÄMÄT OPINTOJAKSOT 
 
Vuonna 2005 ja sen jälkeen aloittaville 
 
Pääaineiden (yhteiskuntapolitiikka, sosiologia, valtio-oppi ja filosofia) edellyttämät opintojaksot ovat 
kulttuuripolitiikan koulutusohjelmassa opiskeleville seuraavat:  
 
 
Yhteiskuntapolitiikka 
 
YKPS110 Aikalaisanalyyseja, teostentti    4 op tai  
YKPS310 Teoriahistoria, teostentti    4 op  
YKPS330 Klassisia perinteitä, teostentti     4 op  
YKPS220 Kvantitatiivinen metodiikka, luento ja teostentti  2 op  
YKPS210 Kvalitatiivinen metodiikka, luento ja harjoitukset  2 op  
 
Sosiologia 

SOSS110 Sosiologian nykysuuntauksia    7 op  
SOSS120 Tutustuminen klassikoihin    5 op  
SOSS210 Kvalitatiivisten menetelmien syventävä kurssi  2 op  
SOSS220 Kvantitatiivisten menetelmien syventävä kurssi  2 op  

http://www.mtkk.helsinki.fi/rural
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Valtio-oppi 

 
VALS110 Politiikan teoria II    8 op  
VALS200 Poliittinen kieli II        8 op  
 
Filosofia 

 
FILS110 Filosofian historia III    4 op  
FILS400 Erityisala syventäen     6 op  
FILS520 Johdatus tutkimusaiheen valintaan   2 op  
 
 
Ennen vuotta 2005 aloittaneet 
 
Yhteiskuntapolitiikka 
 
YKPS110 Aikalaisanalyyseja, teostentti    4 op (2 ov) 
tai  
YKPS310 Teoriahistoria, teostentti    4 op (2 ov) 
YKPS330 Klassisia perinteitä, teostentti     4 op (2 ov)  
YKPS220 Kvantitatiivinen metodiikka    2 op (1 ov)  
YKPS210 Kvalitatiivinen metodiikka    2 op (1 ov)  
 
Maisterin tutkintoa varten yhteiskuntapolitiikkaa pääaineena opiskelevalla tulee olla suoritettuna myös 
yleis- ja kieliopintoja vähintään 30 op (17 ov): 
 
Yleisopinnot 15 op: 

• Pakolliset 13 op (8 ov): YTKY001 Opintojen suunnittelu, opintoympäristö ja korkeakoululaitos 2 
op (1 ov), TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op (4 ov), TILP350 SPSS-kurssi 2 op (1 ov), 
ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä 3 op (2 ov). 

• Valinnaiset: valitaan yleisopintojen kursseista 
 
Kieliopinnot 15 op (9 ov): 

• Pakolliset 12 op (4 ov): Äidinkielen viestintä 3 op (1 ov), toinen kotimainen kieli: ruotsin kielen 
kurssi 3 op (1 ov), Ensimmäinen vieraskieli 6 op (2ov) TAI ensimmäinen vieraskieli 3 op (1 ov) ja 
toinen vieraskieli 3 op (1 ov) (saksan, englannin, venäjän, ranskan, espanjan, italian, latinan tai 
muu tiedekunnan hyväksymä kielikurssi) 

• Valinnaiset: valitaan kielikeskuksen tarjoamista kursseista 
 
Sosiologia 
 
SOSS110 Sosiologian nykysuuntauksia    7 op (2 ov)  
SOSS120 Tutustuminen klassikoihin    5 op (3 ov)  
SOSS210 Kvalitatiivisten menetelmien syventävä kurssi  2 op (1 ov)  
SOSS220 Kvantitatiivisten menetelmien syventävä kurssi  2 op (1 ov)  
 
Maisterin tutkintoa varten sosiologiaa pääaineena opiskelevalla tulee olla suoritettuna yleis- ja 
kieliopintoja vähintään 30 op (17 ov): 
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Yleisopinnot 15 op (8 ov): 

• Pakolliset: YTKY001 Opintojen suunnittelu, opintoympäristö ja korkeakoululaitos 2 op (1 ov), 
TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op (4 ov), TILP350 SPSS-kurssi 2 op (1 ov), FILY019 
Tieteellisen toiminnan perusteet (tai vastaavia yleistieteellisiä opintoja) 3 op (2 op) 

• Valinnaiset: valitaan yleisopintojen kursseista 
 
Kieliopinnot 15 op (9 ov): 

• Pakolliset 12 op (4 ov): Äidinkieli kirjoitusviestintä 3 op (1 ov), toinen kotimainen kieli: ruotsin 
kielen kurssi 3 op (1 ov), ensimmäinen vieras kieli 6 op (2 ov) TAI ensimmäinen vieraskieli 3 op 
(1 ov) ja toinen vieraskieli 3 op (1 ov) (saksan, englannin, venäjän, ranskan, espanjan, italian, 
latinan tai muu tiedekunnan hyväksymä kielikurssi) 

• Valinnaiset: valitaan kielikeskuksen tarjoamista kursseista 
 
Valtio-oppi 
 
VALS110 Politiikan teoria II    8 op (4 ov) 
VALS200 Poliittinen kieli II        8 op (4 ov) 
 
Maisterin tutkintoa varten valtio-oppia pääaineena opiskelevalla tulee olla suoritettuna yleis- ja 
kieliopintoja 30 op (14 ov): 
 
Yleisopinnot 15 op (5 ov): 

• Pakolliset: YTKY001 Opintojen suunnittelu, opintoympäristö ja korkeakoululaitos 2 op (1 ov), 
FILY019 Tieteellisen toiminnan perusteet 3 op (2 ov), FILY023 Argumentaation ja retoriikan 
perusteet 4 op (2 ov) 

• Huom. Kulttuuripolitiikan koulutusohjelman opiskelijoille, pääaineena valtio-oppi, suosittelemme 
lisäksi tilastollisia metodiopintoja esim. TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi  

 
Kieliopinnot 15 op (9 ov): 

• Pakolliset 12 op (4 ov): Äidinkieli kirjoitusviestintä 3 op (1 ov), toinen kotimainen kieli: ruotsin 
kielen kurssi 3 op (1 ov), ensimmäisen vieraan kielen kurssi 3 op (1 ov), toinen vieraskieli (saksan, 
englannin, venäjän, ranskan, espanjan, italian, latinan tai muu tiedekunnan hyväksymä kielikurssi) 
3 op (1 ov) 

• Valinnaiset: valitaan kielikeskuksen tarjoamista kursseista 
 
Filosofia 
 
FILS110 Filosofian historia III    4 op (2 ov) 
FILS400 Erityisala syventäen    6 op (3 ov) 
FILS520 Johdatus tutkimusaiheen valintaan   2 op (1 ov) 
 
Maisterin tutkintoa varten filosofiaa pääaineena opiskelevalla tulee olla suoritettuna yleis- ja kieliopintoja 
vähintään 30 op (18 ov): 
 
Yleisopinnot 15 op (9 ov): 

• Pakolliset: YTKY001 Opintojen suunnittelu opintoympäristö ja korkeakoululaitos 2 op (1 ov), 
FILY023 Argumentaation ja retoriikan perusteet 4 op (2 ov) 

• Valinnaiset: valitaan yleisopintojen kursseista 
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Kieliopinnot 15 op (9 ov): 
• Pakolliset 12 op (4 ov): Äidinkielen viestintä 3 op (1 ov), toinen kotimainen kieli: ruotsin kielen 

kurssi 3 op (1 ov), ensimmäinen vieras kieli 6 op (2 ov) TAI ensimmäinen vieras kieli 3 op (1 ov) 
ja toinen vieras kieli (saksan, englannin, venäjän, ranskan, espanjan, italian, latinan tai muu 
tiedekunnan hyväksymä kielikurssi) 3 op (1 ov) 

• Valinnaiset: valitaan kielikeskuksen tarjoamista kursseista 
 

OPINTOJEN OHJEELLINEN AJOITUSSUUNNITELMA 
 
Syksyllä 2005 aloittavat 
 
Opinnot kulttuuripolitiikan koulutusohjelmassa kestävät keskimäärin kaksi lukuvuotta. Oheisessa 
taulukossa on esitetty ohjeellinen ajoitussuunnitelma, jota suositellaan opiskelijoiden 
henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) laatimisen tueksi syksyllä 2005 aloittaville. Ennen 
vuotta 2005 aloittaneet noudattavat tekemiään HOPSeja. 
 
jaksotus 
alkaen 
lv. 05-06 

syksyn 1. 
jakso   
1.9.-21.10. 

syksyn 2. 
jakso 
24.10.-
20.12. 

kevään 1. 
jakso 
9.1. – 10.3. 

kevään 2. 
jakso 
13.3.-19.5. 

kesä 
22.5.-30.6. 

op:t 
yht. 

I vuoden 
opiskelijat 
 
 

KUPS010  
- kult.pol. 
opintoja 
oman 
valinnan 
mukaan 
- oman 
pääaineen 
opinnot 
- pääainetta 
tukevat 
opinnot 
 

KUPS010 
KUPS020 
- kult.pol. 
opintoja 
oman 
valinnan 
mukaan 
- oman 
pääaineen 
opinnot 
- pääainetta 
tukevat 
opinnot 
 

KUPS070 
- kult.pol. 
opintoja 
oman 
valinnan 
mukaan 
- oman 
pääaineen 
opinnot 
- pääainetta 
tukevat 
opinnot 

KUPS070 
KUPS050 
- kult.pol. 
opintoja 
oman 
valinnan 
mukaan 
- oman 
pääaineen 
opinnot 
- pääainetta 
tukevat 
opinnot 

- valinnaisia 
opintoja 
(esim. 
KUPS400) 
 

noin 
60-70 

II vuoden 
opiskelijat 

KUPS080 
KUPS030 
- kult.pol. 
opintoja 
oman 
valinnan 
mukaan 

KUPS080 
KUPS040 
- kult.pol. 
opintoja 
oman 
valinnan 
mukaan 

KUPS090 
- kult.pol. 
opintoja 
oman 
valinnan 
mukaan 
(esim. 
KUPS300) 

KUPS090 
KUPS091 
- kult.pol. 
opintoja 
oman 
valinnan 
mukaan 
(esim. 
KUPS300) 

- valinnaisia 
opintoja 
(esim. 
KUPS400) 

noin 
50-60 

III vuoden 
opiskelijat 

(KUPS300) 
(KUPS090) 

(KUPS300) 
(KUPS090) 
(KUPS091) 

   
 
 

 

YTM 
tutkinto 

     120 
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SOSIAALIGERONTOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA 
 
MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUSOHJELMA 
Koulutusohjelman tarkoituksena on kouluttaa ikä- ja ikääntymiskysymyksiin suuntautuneita tutkijoita, 
opettajia ja muita ammatti-ihmisiä. Väestörakenteen vanheneminen, suomalaisen yhteiskunnan 
ikääntyminen, edellyttää asiantuntemusta ja tutkimustoimintaa, jossa tarkastellaan mm. työvoiman 
ikääntymisen seurauksia, yhteiskunnan palvelu- ja ikärakenteen välistä suhdetta, ikäryhmien välisiä 
suhteita ja vuorovaikutusta, alue- ja elinympäristöjä ikääntymisen näkökulmasta, vanhuspoliittisten 
ratkaisujen vaikutusta yhteiskuntaan ja ikääntyvien elämään sekä iän, elämänvaiheiden ja vanhenemisen 
kulttuuristen merkitysten muuttumista. 

Sosiaaligerontologian koulutusohjelma (oppiaineesta riippuen pakollisia pääaineopintoja 85-93 op/40-
43 ov) on tarkoitettu kandidaatin tutkinnon tai sitä vastaavat opinnot (180 op/120 ov) suorittaneille, joilla 
on pääaineena ollut sosiologia, sosiaali-, yhteiskuntapolitiikka tai sosiaalityö. Myös muut pääaineet ovat 
mahdollisia, mutta ne edellyttävät siirtymistä sosiologian, yhteiskuntapolitiikan tai sosiaalityön opintoihin 
sekä sovittavalla tavalla täydentäviä opintoja. Niistä ja korvaavuuksista on neuvoteltava 
sosiaaligerontologian professorin kanssa.  

Koulutusohjelmassa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (120 op/40 ov) voidaan tehdä erikoistuen 
sosiaaligerontologiaan pääaineena joko sosiologia, yhteiskuntapolitiikka tai sosiaalityö. Kokonaistutkinto 
edellyttää näiden oppiaineiden vaatimusten mukaisia yleisopintoja sekä sivuaineopintoja. Tutkinto tuottaa 
jatkokoulutuskelpoisuuden valitun pääaineen alueella. 

Mikäli koulutusohjelmaan hyväksytyllä ei ole entuudestaan opintosuorituksia sosiaaligerontologiaan 
liittyen (esim. monitieteisen gerontologian perusopintokokonaisuutta tai sosiaaligerontologian 
opintojaksoja) tulee maisterin tutkintoon sisällyttää 25 opintopisteen verran sovittavia täydentäviä 
sosiaaligerontologian sisältö- ja menetelmäopintoja. Niistä sovitaan sosiaaligerontologian professorin 
kanssa. 

Tarkempaa tietoa koulutusohjelmaan hausta ja opinnoista antaa sosiologian yksikön sosiaaligerontologian 
professori. 
Sosiaaligerontologian koulutusohjelman rakenne ja opintojaksot oppiaineittain 
PÄÄAINEENA SOSIOLOGIA 
Pakolliset opinnot 85 op (40 ov) 
SOSS110  Sosiologian nykysuuntauksia 7 op (2 ov) 
SOSS120  Tutustuminen klassikoihin 5 op (3 ov) 
SOGS130  Johdatus tutkimusaiheen valintaan (ikätutkimus) 3 op (2 ov) 
SOSS210  Kvalitatiivisten menetelmien syventävä kurssi 2 op (1 ov) 
SOSS220  Kvantitatiivisten menetelmien syventävä kurssi 2 op (1 ov) 
SOSS230  Sosiologian metodit III, teostentti 4 op (2 ov) 
SOGS400  Perehtyminen sosiologiseen ikätutkimukseen III, teokset 6 op (3 ov) 
SOGS610  Laudaturseminaari I 8 op (3 ov) 
SOGS620  Laudaturseminaari II 8 op (3 ov) 
SOGS700  Pro gradu -tutkielma (ikätutkimus) 40 op(20 ov) 
SOGS710  Sosiaaligerontologian maturiteetti 0 op (0 ov) 
 
Vapaaehtoiset opintojaksot: 
SOGS800  Harjoittelu 6-10 op 
SOGS810  Ylimääräiset sosiaaligerontologian opinnot 2-20 op 
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PÄÄAINEENA YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 
Pakolliset opinnot 91 op (43 ov) 
YKPS100 Johdatus yhteiskuntapolitiikan maisteriopintoihin, luento  3 op (1 ov) 
YKPS110 Aikalaisanalyyseja        4 op (2 ov) 
SOGS130 Johdatus tutkimusaiheen valintaan (ikätutkimus),    3 op (2 ov) 
YKPS210 Kvalitatiivinen metodiikka (SOSS210)    2 op (1 ov) 
YKPS220 Kvantitatiivinen metodiikka (SOSS220)    2 op (1 ov) 
YKPS230 Tutkimusharjoitukset       3 op (1 ov) 
SOGS400 Perehtyminen sosiologiseen ikätutkimukseen III, teokset  6 op (3 ov) 
SOGS610 Laudaturseminaari I       8 op (3 ov) 
SOGS620 Laudaturseminaari II       8 op (3 ov) 
SOGS700 Pro gradu -tutkielma (ikätutkimus)     40 op (20 ov) 
SOGS710 Sosiaaligerontologian maturiteetti     0 op (0 ov) 
YKPS720  Teoriahistoria        4 op (2 ov) 
YKPS730  Normatiivisia perusteita      4 op (2 ov) 
YKPS740  Klassisia perinteitä       4 op (2 ov) 
 
Vapaaehtoiset opintojaksot: 
SOGS800 Harjoittelu        6-10 op 
SOGS810 Ylimääräiset sosiaaligerontologian opinnot    2-20 op 
 
PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ 
Pakolliset opinnot 93 op (41 ov) 
STOS100  Hyvinvointipalvelut III, luento     3 op (1 ov) 
STOS110 Hyvinvointipalvelut III, kirjallisuus     3 op (1 ov) 
SOGS130 Johdatus tutkimusaiheen valintaan (ikätutkimus)   3 op (2 ov) 
STOS160 Käytännöt III        10 op (3 ov) 
STOS210 Kvantitatiivinen metodiikka II, luento    2 op (1 ov) 
STOS220 Kvalitatiivinen metodiikka II, luento     2 op (1 ov) 
STOS240 Sosiaalityön tutkimuksen metodisia suuntia, kirjallisuus  6 op (2 ov) 
SOGS400 Perehtyminen sosiologiseen ikätutkimukseen III, teokset  6 op (3 ov) 
SOGS610 Laudaturseminaari I       8 op (3 ov) 
SOGS620 Laudaturseminaari II       8 op (3 ov) 
SOGS700 Pro gradu -tutkielma (ikätutkimus)     40 op (20 ov) 
SOGS710 Sosiaaligerontologian maturiteetti     0 op (0 ov) 
STOS730 Päättöseminaari       2 op (1 ov) 
 
Vapaaehtoiset opintojaksot: 
SOGS810  Ylimääräiset sosiaaligerontologian opinnot   2-20 op 
 
Sosiaalityön koulutuksesta annetun asetuksen mukaan sosiaalityön opiskelijoiden pro gradu tutkielman 
tulee liittyä sosiaalityön alueeseen. 
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Sosiaalityön opinnot 16 op (9 ov) 
Sosiaaligerontologian koulutusohjelmassa opiskelevilla on myös mahdollisuus valita sosiaalityön opintoja 
16 op:n verran Vaikka nämä opinnot eivät anna asetuksen (272/2005) mukaista pätevyyttä sosiaalityön 
virkoihin, luovat opintojaksot kattavan kuvan sosiaalityön nykykentästä. Sosiaaligerontologian 
koulutusohjelmassa sosiaalityön opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:  
STOP100 - STOP110  Sosiaalityön perusteet     5 op (3 ov) 
STOA100 - STOA120 Asiantuntijuus ja työmenetelmät    8 op (4 ov) 
STOA150   Vuorovaikutustaidot      4 op (2 ov) 
 
SOSIAALIGERONTOLOGIAN OPINTOJAKSOJEN SISÄLTÖKUVAUKSET 
Sosiologian, yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön oppiaineopintojen opintojaksojen osalta ks. ko. aineiden 
tutkintovaatimukset. 
SOGS130 Johdatus tutkimusaiheen valintaan (ikätutkimus)   3 op (2 ov) 
SUORITUSMUOTO Lukukauden mittainen seminaari, jossa ideoidaan ja rajataan kunkin 
tutkimusongelma järkeviin mittoihin. Mikäli tutkimusongelma on riittävän täsmentynyt, kohdan voi 
suorittaa kirjallisesti seminaarin vetäjän kanssa sovittavalla tavalla.  
 
 
SOGS400 Perehtyminen sosiologiseen ikätutkimukseen III, teokset  6 op (3 ov) 
SUORITUSMUOTO Kolmen pro gradutyön aiheeseen liittyvän kirjan suoritus, joko tenttimällä tai 
kirjoittamalla esseitä. Kirjoista sovitaan pro gradu-työn ohjaajan kanssa. Luettelo mahdollisesta 
kirjallisuudesta löytyy sosiaaligerontologian internet-sivuilta. Kirjallisuuden voi suorittaa myös 
osallistumalla erikoisalojen kursseille. Myös suoritustavasta sovitaan ohjaajan kanssa. 
 
 
SOGS610 Laudaturseminaari I     8 op (3 ov) 
SOGS620 Laudaturseminaari II     8 op (3 ov) 
SUORITUSMUOTO Jakso suoritetaan osallistumalla kahden lukukauden ajan seminaariin. Seminaareihin 
ei voi osallistua ennen SOGS130 suorittamista. Seminaareihin ei ole välttämätöntä osallistua peräkkäisinä 
lukukausina.  
 
 
SOGS700 Pro gradu -tutkielma tai sivuaineen tutkielma                    40 op (20 ov) 
Tutkielman valmistaminen on pääosin itsenäistä työtä, jota harjoitusaine, seminaarit ja henkilökohtainen 
ohjaus tukevat. Tutkielman valmistumisen jälkeen on hyvä varautua tekemään siitä artikkeli tai 
artikkeliluonnos tai esittelemään sen tekemisen vaiheita ja tuloksia opintojen aiemmassa vaiheessa 
oleville.  
 
 
SOGS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri   0 op  (0 ov) 
Ks. tiedekunnan yleiset ohjeet. 
Maturiteetti voidaan suorittaa siinä vaiheessa, kun tutkielma on jätetty tarkastukseen. Maturiteetti 
arvostellaan hyväksytyksi tai hylätyksi sisällön osalta. Maturiteetti ei vaikuta pro gradu -tutkielman 
arvosanaan. Jos maturiteetti on suoritettu kandidaatin tutkinnon yhteydessä, ei sitä tarvitse enää suorittaa. 
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SOGS800 Harjoittelu     6-10 op 
TAVOITTEENA on perehtyminen ammattikäytäntöön. Harjoitteluun tulee sisältää sellaisia tehtäviä, joita 
varten sosiaaligerontologian opinnoissa on annettu tietoja ja taitoja. Ensisijaisia ovat tutkimus-, selvitys- ja 
suunnittelutehtävät ja niihin liittyvä tiedottaminen. Myös sosiaaligerontologian opettaminen eri 
koulutusasteilla (opistossa, ammatillisessa korkeakoulussa tai vastaavassa) voidaan lukea harjoitteluun 
kuuluvaksi. Harjoittelun tavanomainen pituus on 2-3 kuukautta. Harjoittelu on suunnattu 
sosiaaligerontologian syventävien opintojen vaiheessa oleville. Harjoittelun voi suorittaa valtion 
harjoittelutukijärjestelmän puitteissa tai normaalissa työsuhteessa harjoitteluun soveltuvassa työtehtävässä. 
Myös palkaton työsuhteen kaltainen työskentely esimerkiksi vapaaehtoisjärjestön palveluksessa voidaan 
hyväksyä. Harjoittelusta on etukäteen sovittava yksikön harjoittelua ohjaavan henkilön kanssa ja 
harjoittelun päätyttyä siitä on laadittava kirjallinen selonteko. Opintojakso on vapaaehtoinen. 
 
 
SOGS810 Ylimääräiset sosiaaligerontologian opinnot  2-20 op 
SUORITUSMUOTO Jaksot voi suorittaa osallistumalla järjestettäviin vierailuluentoihin, erikoisaloista 
järjestettäviin kursseihin, yliopiston tutkimusyksiköiden järjestämään opetukseen, kirjoittamalla esseitä tai 
suorittamalla ylimääräisiä kirjatenttejä. Ylimääräiset sosiaaligerontologian opintojaksot ovat 
vapaaehtoisia.  
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OPINTOKOKONAISUUDET 
 
CONTEMPORARY ISSUES IN HUMAN DEVELOPMENT –programme, 15 cr  
 
 The Contemporary Issues in Human Development -programme offers courses on a variety of topics 
related to aspects of human development throughout the life-cycle. Visiting teachers from different 
academic institutions collaborating with the Department of Psychology will lecture on biological, 
neurological, individual, relational, and social aspects of human development. Precursors of both 
healthy and deviant development, and developmental risk factors, will be dealt with. Courses on 
different modalities of rehabilitation and counselling will be offered. 
  
The programme comprises of five modules (3 cr each) totalling 15 credits. All tuition is given in 
English. The content of the modular courses will vary annually according to the expertise of currently 
visiting professors. Students may opt to take the full programme or singular courses. Details of the 
course titles, dates and codes on the web pages of the Department of Psychology. 
 
The programme is open to all registered or visiting students. One year of studies in psychology is a 
prequisite. 
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ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 
 
Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus on rakennettu oppiainetta peruskouluissa ja lukioissa 
opettavien koulutukseen. Elämänkatsomustietoa suositellaan sivuaineeksi erityisesti opettajanpätevyyden 
hankkiville opiskelijoille. Jyväskylässä filosofian yksikkö on yksin vastuussa elämänkatsomustiedon 
opintokokonaisuudesta.  
 
Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä elämänkatsomustiedon cum laude approbatur -
opintokokonaisuus vastaa maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.98/986) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia 
opetettavan aineen opintoja elämänkatsomustiedossa. 
  
 
APPROBATUR (PERUSOPINNOT) 25 op (15 ov) 
EKTP100 Johdatus elämänkatsomustietoon     3 op (1 ov) 
EKTP110 Filosofian historia ja maailmankatsomus    4 op (2 ov) 
EKTP120 Sekulaarin humanismin perusteet     4 op (3 ov) 
EKTP310 Hyvä elämä ja etiikka I      4 op (2 ov) 
EKTP320 Yhteiskunta, kulttuuri ja identiteetti I     4 op (3 ov) 
EKTP330 Uskonnot maailmassa ja uskonnon filosofia I   6 op (4 ov) 
 
CUM LAUDE APPROBATUR (PERUSOPINNOT) 35 op (20 ov) 
 
EKTA110 Nykyfilosofia ja humanismi      4 op (2 ov) 
EKTA120 Uskontokritiikin klassikko ja kommentaari    4 op (2 ov) 
EKTA200 Tiede ja maailmankuva      5 op (3 ov) 
EKTA310 Hyvä elämä ja etiikka II      3 op (2 ov) 
EKTA320 Yhteiskunta, kulttuuri ja identiteetti II    4 op (2 ov) 
EKTA330 Uskonnot maailmassa ja uskonnonfilosofia II   4 op (2 ov) 
EKTA340 Uskontojen tutkimus, klassikko     3 op (2 ov) 
EKTA400 Elämänkatsomustiedon opettaminen     3 op (2 ov) 
EKTA500 Elämänkatsomustiedon opettamisen seminaari   5 op (3 ov) 
 
 
ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPINTOJAKSOT  
 
APPROBATUR (PERUSOPINNOT) 
 
EKTP100 Johdatus elämänkatsomustietoon     3 op (1 ov) 
TAVOITE Perehtyminen elämänkatsomuksen ja elämänkatsomustiedon käsitteisiin sekä 
elämänkatsomustieto-oppiaineen perusteisiin. 
OPETUSMUOTO Mahdollinen luento 
SUORITUSTAPA Luennon kertaus tai kirjatentti.  
Suoritetaan teokset: 
ELO, HEINLAHTI & KABATA, Hyvän elämän katsomustieto 
ELO-SIMOLA, Arvot, hyveet ja tieto 
 
 
EKTP110 Filosofian historia ja maailmankatsomus    4 op (2 ov) 
TAVOITE Perehtyminen joihinkin filosofian historiassa esitettyihin, maailmankatsomuksen kannalta 
katsottuna, keskeisiin kysymyksiin. 
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OPETUSMUOTO Mahdollinen luento 
SUORITUSTAPA Luennon kertaus tai kirjatentti.  
Suoritetaan teokset: 
SIHVOLA: Toivon vuosituhat 
HAMILTON: Living Philosophy 
 
 
EKTP120 Sekulaarin humanismin perusteet     4 op (3 ov) 
TAVOITE Perehtyminen sekulaarin humanismin ydinkysymyksiin ja traditioon. 
OPETUSMUOTO Mahdollinen luento 
SUORITUSTAPA Luennon kertaus tai kirjatentti.  
Suoritetaan teokset: 
NORMAN, On humanism ja 
VON WRIGHT, Humanismi elämänasenteena 
 
 
EKTP310 Hyvä elämä ja etiikka I       4 op (2 ov) 
TAVOITE Perehtyminen eräisiin etiikan, vastuullisuuden ja globaalin oikeudenmukaisuuden 
kysymyksiin. 
OPETUSMUOTO Mahdollinen luento 
SUORITUSTAPA Luennon kertaus ja/tai kirjatentti 
Suoritetaan teokset: 
VON WRIGHT, Hyvän muunnelmat 
COMTE-SPONVILLE: Pieni kirja suurista hyveistä 
 
 
EKTP320 Yhteiskunta, kulttuuri ja identiteetti     4 op (3 ov) 
TAVOITE Perehtyminen eräisiin yhteiskunnasta, kulttuurista ja identiteetistä filosofiassa, uskonnoissa 
ja yhteiskuntatieteissä esitettyihin ajatuksiin  
OPETUSMUOTO Mahdollisia luentoja 
SUORITUSTAPA Luennonkertaus ja/tai kirjatentti 
Suoritetaan teokset: 
SIHVOLA, Maailmankansalaisen etiikka 
PITKÄNEN & TELARANTA (TOIM.), Ovi parempaan maailmaan 
 
 
EKTP330 Uskonnot maailmassa ja uskonnonfilosofia I    6op (4 ov) 
TAVOITE Perehtyminen maailman uskontojen perusteisiin, traditioihin, oppijärjestelmiin ja 
harjoittamisen muotoihin sekä uskonnonfilosofian keskeisiin kysymyksiin 
OPETUSMUOTO Mahdollisesti luentoja 
SUORITUSTAPA Luennonkertaus tai kirjatentti 
HYRY-PITKÄNEN (toim.), Uskonnot maailmassa (1999 tai uudempi painos) ja 
HELENIUS, KOISTINEN & PHILSTRÖM (TOIM.), Uskonnonfilosofia 
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CUM LAUDE APPROBATUR (AINEOPINNOT) 
 
 
EKTA110 Nykyfilosofia ja humanismi      4 op (2 ov) 
TAVOITE Perehtyminen eräisiin nykyfilosofiassa esitettyihin humanistisiin teorioihin tai humanismin 
kritiikkiin 
OPETUSMUOTO Mahdollisesti luentoja 
SUORITUSTAPA Luentojen kertaus ja/tai kirjatentti 
Kaksi seuraavista teoksista: 
FROMM, Man for Himself 
HABERMAS, The Future of Human Nature 
HARVA, Homo Humanus 
HEIDEGGER, ”Kirje humanismista” ja maailmankuvien aika 
SARTRE, Existentialism and Humanism 
 
 
EKTA120 Uskontokritiikin klassikko ja kommentaari    4 op (2 ov) 
TAVOITE Perehtyminen uskontokritiikin klassikkoon ja klassikosta kirjoitettuun tulkintaan. 
OPETUSMUOTO Mahdollisesti luentoja. 
SUORITUSTAPA Luentojen kertaus ja/tai kirjatentti. 
Yksi seuraavista kohdista: 
A. FEUERBACH, The Essence of Christianity ja 
HARVEY, Feuerbach and the Interpretation of Religion 
B. NIETZSCHE, Anti-Kristus tai NIETZSCHE, Moraalin alkuperästä ja 
NEHAMAS, Nietzsche; Life as Literature 
C. FREUD, Totem and Taboo (on suom.) ja 
BINGAMAN, Freud and Faith 
D. RUSSELL, Bertrand Russell on God and Religion (Seckel toim.) ja 
HIMANEN, Bertrand Russellin haaste 
E. HUME, The natural History of Religion tai Dialogues Concerning Natural Religion ja  
GASKIN, Hume's Philosophy of Religion 
 
 
EKTA200 Tiede ja maailmankuva       5 op (3 ov) 
TAVOITE Perehtyminen tieteenfilosofian keskeisiin kysymyksiin sekä maailmankuvien syntymiseen. 
OPETUSMUOTO Mahdollisesti luentoja 
SUORITUSTAPA Luentojen kertaus ja/tai kirjatentti  
Suoritetaan teokset: 
NAUGLE, Worldview (sivut 1-185) 
DEWITT, Worldviews (sivut 1-200) 
 
 
EKTA310 Hyvä elämä ja etiikka II       3 op (2 ov) 
TAVOITE Perehtyminen erilaisiin hyvää elämää koskeviin filosofisiin käsityksiin sekä näiden 
käsityksien omakohtaiseen erittelyyn. 
OPETUSMUOTO Mahdollisesti luentoja 
SUORITUSTAPA Luentojen kertaus ja/tai kirjatentti 
Toinen seuraavista teoksista: 
SINGER, How are we to live? 
GRAYLING, What is good? 
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EKTA320 Yhteiskunta, kulttuuri ja identiteetti II    4 op (2 ov) 
TAVOITE Perehtyminen erilaisiin käsityksiin yhteiskunnan, kulttuurin ja identiteetin 
muotoutumisesta 
OPETUSMUOTO Mahdollisesti luentoja. 
SUORITUSTAPA Luentojen kertaus tai kirjatentti 
Toinen seuraavista teoksista: 
GUIGNON, On being authentic 
LEHTONEN & LÖYTTY (TOIM.), Erilaisuus 
 
 
EKTA330 Uskonnot maailmassa ja uskonnonfilosofia II    4 op (2 ov) 
TAVOITE Perehtyminen maailman uskontojen perusteisiin, traditioihin, oppijärjestelmiin ja 
harjoittamisen muotoihin sekä uskonnonfilosofian keskeisiin kysymyksiin 
OPETUSMUOTO Kirjallisuus  
SUORITUSTAPA Kirjatentti 
Yksi kummastakin kohdasta: 
A. 
KETOLA ET AL. (toim.): Näköaloja uskontoon (1998 painos tai uudempi) tai 
PESONEN (toim.): Uskontotieteen ikuisuuskysymyksiä (1998 painos tai uudempi) tai 
MCGUIRE, Religion: the Social Context 
B. 
MCGRATH, Science and religion tai 
PIHLSTRÖM, Usko, järki ja ihminen 
 
 
EKTA340 Uskontojen tutkimus, klassikko     3 op (2 ov) 
TAVOITE Perehtyminen uskontojen tutkimuksen klassikkoon 
OPETUSMUOTO Mahdollisesti luentoja 
SUORITUSTAPA Luentojen kertaus ja/tai kirjatentti: 
DOUGLAS, Puhtaus ja vaara tai 
DURKHEIM, Uskontoelämän alkeismuodot tai  
WEBER, Maailmanuskonnot ja länsimainen rationaalisuus, ja WEBER, Protestanttinen etiikka ja 
kapitalismin henki tai  
WESTERMARCK, Kristinusko ja moraali   
 
EKTA400 Elämänkatsomustiedon opettaminen     3 op (2 ov) 
TAVOITE Perehtyminen eräisiin elämänkatsomustiedon opettamisen kannalta katsoen keskeisiin 
kasvatusfilosofisiin kysymyksiin sekä ihmisoikeuksien historiaan ja ihmisoikeuskasvatukseen. 
OPETUSMUOTO Mahdollisesti luentoja 
SUORITUSTAPA Luentojen kertaus ja/tai kirjatentti. 
KOTKAVIRTA (TOIM.), Filosofia koulunpenkillä ja 
ELO et al. (TOIM.), Ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja 
 
EKTA500 Elämänkatsomustiedon opettamisen seminaari   5 op (3 ov) 
TAVOITE Seminaarissa kerrataan elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden keskeisiä sisältöjä 
sekä pohditaan elämänkatsomustiedon ja sen opettamisen luonnetta. 
SUORITUSTAPA Yhden lukukauden aktiivinen osanotto seminaariharjoituksiin ja 
kurssisuunnitelman esittäminen lukion tms. elämänkatsomustiedon opetussuunnitelman perusteiden 
pohjalta. 
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SOSIAALIGERONTOLOGIAN OPINTOKOKONAISUUS (25op/15 ov)  
 
Sosiaaligerontologian opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden keskittyä 
sosiaaligerontologian, sosiologisen ikätutkimuksen, perusteisiin. Opintokokonaisuudessa tarkastellaan niin 
elämänkulkua ja eri ikä- ja elämänvaiheita kuin myös ikääntyvää suomalaista yhteiskuntaa. 
Opintojaksoissa selvitetään muun muassa, mitä ikä on, millaisia merkityksiä iällä ja ikääntymisellä on 
yksilö- ja yhteiskuntatasolla sekä miten ikää käytetään perusteena erilaisille toiminnoille yhteiskunnassa.   
Sosiaaligerontologian opintokokonaisuus on kaikille avoin ja sen voi ottaa osaksi kandidaatin- tai 
maisterin tutkintoa. Opintokokonaisuus toimii tarvittaessa sovittavalla tavalla myös täydentävinä opintoina 
tultaessa kandidaatin tutkinnon jälkeiseen sosiaaligerontologian koulutusohjelmaan eli 
sosiaaligerontologian maisteri-opintoihin. 

Opintokokonaisuus (25 op/15 ov) koostuu seuraavista opintojaksoista: 
SOGP100 Perehtyminen sosiologiseen ikätutkimukseen I    5 op (3 ov) 
SOGP110 Suomalaista ikätutkimusta       3 op (2 ov) 
SOGP120 Johdatus ikääntyvään suomalaiseen yhteiskuntaan    5 op (3 ov) 
SOGA200 Ikätutkimuksen teoria- ja tutkimusseminaari     5 op (3 op) 
SOGA300 Ikäryhmät ja elämänkulku      2 op (1 ov) 
SOGA400 Perehtyminen sosiologiseen ikätutkimukseen II    5 op (3 ov) 
 
 
SOGP100  Perehtyminen sosiologiseen ikätutkimukseen I    5 op (3 ov) 
SUORITUSMUOTO Jakson voi suorittaa kahdella tavalla,  
joko 
1. Suorittamalla luentosarjan ”Lapsuudesta vanhuuteen” (24 tunnin luentosarja) ja tekemällä luennoilla 
sovittavat tehtävät 
tai 
2. tenttimällä teoksen: 
SANKARI A.& JYRKÄMÄ, J. (toim) Lapsuudesta vanhuuteen : Iän sosiologiaa  
sekä kaksi teosta seuraavista a-d): 
a) LEHTINEN A-R: Lasten kesken. Lapset toimijoina päiväkodissa 
b) PUURONEN V.: Johdatus nuorisotutkimukseen 
c) KANGAS I & NIKANDER P.: Naiset ja ikääntyminen 
d) JULKUNEN R.: Kuusikymmentä ja työssä 
Mikäli opintojakso on suoritettu monitieteisen gerontologian perusopintoihin (ks. koodi terveystieteiden 
laitoksen vaatimuksista) suoritetaan sosiaaligerontologian opintokokonaisuutta varten korvaavia opintoja 
opintojakson tentaattorin kanssa sovittavalla tavalla.  
 
 
SOGP110  Suomalaista ikätutkimusta       3 op (2 ov) 
SUORITUSMUOTO Kirjallisuuskuulustelu.  
Suoritetaan kaksi teosta seuraavista: 
LALLUKKA K.: Lapsuusikä ja ikä lapsuudessa: tutkimus 6-12-vuotiaiden sosiokulttuurisesta ikätiedosta 
AAPOLA S.: Murrosikä ja sukupuoli: julkiset ja yksityiset ikämäärittelyt 
KUJALA E.: Sodan pojat: sodanaikaisten pikkupoikien lapsuuskokemuksia isyyden näkökulmasta 
VAKIMO S.: Paljon kokeva, vähän näkyvä: tutkimus vanhaa naista koskevista kulttuurisista käsityksistä 
ja vanhan naisen elämänkäytännöistä 
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SOGP120  Johdatus ikääntyvään suomalaiseen yhteiskuntaan   5 op (3 ov) 
SUORITUSMUOTO Kirjallisuuskuulustelu. 
Tentitään seuraavat teokset: 
SANKARI, A.: Ikääntyviä tietoyhteiskunnassa. Kulttuuriset ajattelutavat ja sosiaalinen tila 
KARISTO, A. (toim.): Suuret ikäluokat 
VALTIONEUVOSTON KANSLIA: Ikääntyminen voimavarana. Tulevaisuusselonteon liiteraportti 5. 
 
 
SOGA200  Ikätutkimuksen teoria- ja tutkimusseminaari    5 op (3 ov) 
SUORITUSMUOTO Seminaari (24 tuntia), jossa perehdytään ikätutkimuksen teorioihin sekä 
tutkimusotteisiin ja -menetelmiin kirjallisuuden, artikkeleiden ja alustusten kautta. Jos seminaaria ei 
järjestetä, jakson voi suorittaa sosiaaligerontologian professorin kanssa sovittavalla tavalla. 
 
 
SOGA300  Ikäryhmät ja elämänkulku       2 op (1 ov) 
SUORITUSMUOTO Lukupiiri, jossa suoritetaan seuraava teos 
Myös kirjallisuuskuulustelu ja esseellä suorittaminen on mahdollista jakson tentaattorin kanssa sovittavalla 
tavalla.  
ATCHLEY R.C.: Social Forces and Aging. An Introduction to Social Gerontology 
 
 
SOGA400  Perehtyminen sosiologiseen ikätutkimukseen II    5 op (3 ov) 
SUORITUSMUOTO Jakson voi suorittaa kahdella tavalla.  
Joko 
1. Suorittamalla luentosarjan ” Syventäviä näkökulmia ikään, ikääntymiseen ja yhteiskuntaan” (24 
tunnin luentosarja) ja laatimalla luentopäiväkirjan (2 op/1 ov), sekä tenttimällä kaksi teosta seuraavista 
(3 op/2 ov): 
a) JAMIESON A. & VICTOR C.: Researching ageing and later life: the practice of social gerontology 
b) ESTES & BIGGS & PHILLIPSON C.: Social theory, social policy and ageing: A critical 
introduction 
c) HOCKEY J. & ALLISON J.: Social identities across the life course  
tai 
2. tenttimällä teokset: 
a) JAMIESON A. & VICTOR C.: Researching ageing and later life: the practice of social gerontology 
b) ESTES & BIGGS & PHILLIPSON C.: Social theory, social policy and ageing : A critical 
introduction 
c) HOCKEY J. & ALLISON J.: Social identities across the life course 
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Jyväskylän yliopistossa oppiaineena olevaa yhteiskuntatiedettä voisi luonnehtia johdannoksi 
nyky-yhteiskunnan rakenteisiin ja toimintaan. Välineinä ovat aluksi politiikan tutkimuksen ja taloustieteen 
käsitteet ja analyysimallit. Aineopinnoissa näitä täydennetään muiden yhteiskuntatieteiden opinnoilla, niin 
että opinnot tarjoavat yleisnäkemyksen politiikan, talouden ja yhteiskunnan toimintaan ja 
yhteiskuntatieteellisiin näkökulmiin.  
 
Yhteiskuntatiede tarjoaa perustiedot siitä, millainen on poliittinen järjestelmä ja kansalaisyhteiskunta, 
millaisia ovat kansalais- ja etujärjestöt, millaista on sosiaalipolitiikka ja miten talous toimii. Entisestään 
painottuvat kansalaistaidot ja poliittisen vaikuttamisen keinot. Verrattuna yhteiskuntatieteiden 
aineopintoihin yhteiskuntatieteen kokonaisuus on soveltava ja praktisempi. Tämä ei tarkoita kriittisestä tai 
teoreettisesta lukutavasta luopumista eikä kuvailevaa järjestelmäesittelyä, jonka sisältö vanhentuisi 
jokaisessa käänteessä. Kokonaisuuden tarkoitus on juuri ilmiötasoisten muutosten arviointikyky kriittisen 
lukutaidon avulla. Tavoitteena on kriittisen lukutaidon ja arvioivan kansalaistaidon opettaminen. 
 
Yhteiskuntatiede koostuu kahdesta opintokokonaisuudesta: Perusopinnoista (approbatur 
opintokokonaisuus), joka on laajuudeltaan vähintään 25 opintopistettä ja Aineopinnoista (cum laude 
approbatur opintokokonaisuus), joka on laajuudeltaan vähintään 35 opintopistettä, jolloin 
yhteiskuntatieteen opintojen kokonaislaajuus on vähintään 60 opintopistettä (39 ov). Yhteis-
kuntatieteen opinnot suoritetaan pääasiassa opintojakso kerrallaan. 
 
Yhteiskuntatieteen approbatur (25 op/16 ov) tarjoaa perustiedot poliittisesta järjestelmästä ja kansalaisen 
vaikutusmahdollisuuksista ja oikeuksista sekä Suomessa että Euroopan Unionissa, sekä taloustiedon 
perusteet. Approbatur-opinnot ovat kaikille avoimia ilman erityistä hakua.  
 
Yhteiskuntatieteen cum laude (35 op/23 ov) koostuu valinnaisista ja vapaaehtoisista 
yhteiskuntatieteiden ja taloustieteiden kokonaisista opintojaksoista. Pakollisena kaikille kuuluu cum laude 
-opintoihin proseminaari (8 op/5 ov). Proseminaari edellyttää kykyä soveltaa yhteiskuntatieteiden 
metodeja. Seminaarissa harjoitellaan politiikan sekä politiikan tutkimuksen kriittistä lukutapaa. Cum 
laude-opintoihin hyväksytään opiskelijat haun kautta. (Katso tarkemmin tiedekunnan sivuilta 
sivuainehaku) 
 
 
YHTEISKUNTATIEDE SIVUAINEENA 
 
Yhteiskuntatiede soveltuu tukiaineeksi moniin muihin aineyhdistelmiin, sillä se tarjoaa laaja-alaiset 
perustiedot yhteiskunnan poliittisista, sosiaalisista, normatiivisista ja taloudellisista rakenteista ja toimin-
noista. 
 
Koulujen opetussuunnitelmat tulevat muuttumaan niin, että yhteiskuntaopista tulee erillinen oppiaine 
jonka voi valita reaalikokeen aineeksi. Samalla sen opetus irtautuu historian opetuksesta niin että 
yhteiskuntaoppia voivat opettaa myös muut kuin historian opettajat. Yhteiskuntatieteen opetus vastaa 
tähän tarpeeseen, ja tarjoaa yhteiskuntaopin tuleville opettajille pätevöitymismahdollisuuden. 

YHTEISKUNTATIEDE 
 
YHTEISKUNTATIEDE OPPIAINEENA 
 



 
 

156

 
Yhteiskuntatieteen cum laude approbatur -opintokokonaisuus vastaa opetustoimen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (n:o 986/14.12.98) mukaisia vähintään 60 opintopisteen (35 
opintoviikon) laajuisia opetettavan aineen opintoja yhteiskuntaopissa. 
 
Yhteiskuntaopin opettajan pätevyyden voi saavuttaa suorittamalla valtio-opista tai kansan-taloustieteestä 
cum laude approbatur opintokokonaisuuden ja sen lisäksi toisesta approbatur opintokokonaisuuden. 
Valtio-opin laudatur yhdessä kansantaloustieteen approbaturin kanssa antaa pätevyyden opettaa 
yhteiskuntaoppia ensimmäisenä opetettavana aineena. 
Yhteiskuntatieteen opetusta annetaan eri laitoksilla, mutta valtio-opin yksiköllä on vastuu opetuksen 
koordinoinnista. 
 
YHTEISKUNTATIETEEN OPINTOKOKONAISUUDET 
 
APPROBATUR (PERUSOPINNOT) (25 op/16 ov) 
Pakollisia opintoja: 
YKTP100 Valtio-opin perusteet, luento (VALP100)  2 op (1 ov) 
YKTP200 Kansantaloustieteen peruskurssi (KTTP110)  9 op (5 ov) 
Nämä opintojaksot ovat esivaatimuksena muille yhteiskuntatieteen opinnoille. 
 
Pakollisten opintojen lisäksi opiskelija valitsee valinnaisista ja vapaaehtoisista opinnoista 
kokonaisia opintojaksoja niin, että kokonaispistemääräksi tulee vähintään 25 op. 
Valinnaisia ja vapaaehtoisia opintoja: 
YKTP110 Valtio-opin perusteet, kirjat (VALP110)  3 op (2 ov) 
YKTP300 Näkökulmia suomalaiseen yhteiskuntaan (SOSP300)  6 op (5 ov) 
YKTP410 Poliittiset liikkeet ja instituutiot (VALP410)  5 op (3 ov) 
YKTP420 Euroopan unionin poliittinen järjestelmä (VALP420) 5 op (3 ov) 
YKTP510 Suomi maailmantaloudessa (KTTP120)  5 op (3 ov) 
YKTP900  Täydennysopintopisteitä voi suorittaa myös luentopassilla tai  
 erillisellä luentosarjalla.  Näistä on lisätietoa yhteiskuntatieteen kotisivuilla. 
 
CUM LAUDE APPROBATUR (AINEOPINNOT) (35 op/23 ov) 
Valinnaisia ja vapaaehtoisia opintoja: 
Näistä opinnoista opiskelija valitsee kokonaisia opintojaksoja niin, että kokonaispistemääräksi tulee 
vähintään 35 op (sis. pakollisen proseminaarin 8 op (5 ov)). 
YKTA100 Johdatus naistutkimukseen (NAOP101)  5 op (3 ov) 
YKTA130 Poliittiset liikkeet ja demokratia I (VALA130)  7 op (3 ov) 
YKTA140 Hyvinvointipalvelut I, kirjallisuus (STOP140)  3 op (2 ov) 
YKTA200 Poliittinen kieli I (VALA200)   7 op (3 ov) 
YKTA310 Maailmanpolitiikka II (VALA310)   7 op (3 ov) 
YKTA320 Yhteiskuntafilosofia ja poliittinen filosofia I (FILP320) 3 op (2 ov) 
YKTA330 Sosiaalitutkimuksen aikalaisraportteja Suomesta, 
  teostentti (YKPP310)    2 op (1 ov) 
YKTA410 Sosiaaliturva, teostentti (YKPP410)   3 op (2 ov) 
YKTA710 Julkistalouden perusteet (KTTP710)  5 op (3 ov) 
YKTA720 Oppihistoria (KTTP720)   4 op (2 ov) 
YKTA730 Integraation taloustiede (KTTP610)   4 op (2 ov) 
 
Pakollinen opintojakso: 
YKTA620 Yhteiskuntatieteen proseminaari   8 op (5 ov) 
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YKTA900  Täydennysopintopisteitä voi suorittaa myös luentopassilla tai erillisellä luentosarjalla. 

Näistä on lisätietoa yhteiskuntatieteen kotisivuilla. 
 
HUOM! Yhteiskuntatieteen opintokokonaisuudet koostetaan valtio-opin, taloustieteen ja muiden 
oppiaineiden opintojaksoista.  Opintojakson voi käyttää vain yhteen opintokokonaisuuteen.  Tämän 
johdosta on yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanin päätöksellä todettu, että valtio-oppia tai 
kansantaloustiedettä pää- tai sivuaineenaan lukevat eivät voi suorittaa yhteiskuntatieteen 
opintokokonaisuuksia (approbatur tai cum laude approbatur). 
 
 
YHTEISKUNTATIETEEN OPINTOJAKSOT: 
 
APPROBATUR 
 
 
YKTP100 Valtio-opin perusteet, luento (VALP100)     2 op (1 ov) 
SISÄLTÖ: Tutustuminen valtio-opin tutkimusalaan, keskeisiin käsitteisiin ja tieteenalahistoriaan sekä 
alustava tutustuminen politiikan tutkimuksen tieteellisiin lähestymistapoihin. 
SUORITUSTAPA: Luento, tentti ja muut luennoitsijan määräämät tehtävät.  
 
 
YKTP200 Kansantaloustieteen peruskurssi (KTTP110)     9 op (5 ov) 
SISÄLTÖ: Kurssilla perehdytään kansantaloustieteen peruskäsitteisiin, tutkimusmenetelmiin ja keskeisiin 
teorioihin. Opintojakso jakaantuu mikrotaloustieteeseen, jossa tarkastellaan yksittäisten talousyksiköiden 
toimintaan ja makrotaloustieteeseen, jossa tarkastellaan kokonaistaloudellisia ilmiöitä ja riippu-
vuussuhteita. Kurssilla esitellään kansantaloustieteen peruskäsitteitä sekä tarkastellaan kansantalouden 
ilmiöiden mittaamista ja näiden mallittamista. 
SUORITUSTAPA: ks. opetusohjelma 
KIRJALLISUUS: 
Begg D. & Fischer S. & Dornbusch R., Economics, luvut 1-13, 20-28. 
Pekkarinen J. & Sutela P., Kansantaloustiede. 
 
 
YKTP110 Valtio-opin perusteet, kirjat (VALP110)     3 op (2 ov) 
SISÄLTÖ: Tutustuminen politiikan teoriaperintöön vanhojen ja uusien klassikoiden avulla. 
SUORITUSTAPA: Kirjatentti. 
Kaikki vaadittavat teokset suoritetaan samanaikaisesti. 
KIRJALLISUUS: 
1. Kanerva, J. (toim.): Platonista Bakuniniin: politiikan teorian klassikoita (1992) ja 
2. Yksi seuraavista: 
Aristoteles: Politiikka 
Locke: Tutkielma hallitusvallasta 
Marx: Kommunistisen puolueen manifesti 
Platon: Valtio. Sarjassa Teokset, osa IV 
Rousseau J-J.: Yhteiskuntasopimuksesta 
Cicero: Puhetaidosta: Brutus 
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YKTP300 Näkökulmia suomalaiseen yhteiskuntaan (SOSP300)  6 op (5 ov) 
SUORITUSTAPA: Kirjatentti. 
Tentitään kaksi pakollista kirjaa ja kaksi vaihtoehdoista a-f. 
Kirjatentti suoritetaan yhdellä kertaa. Korvaavia luentoja saatetaan järjestää. 
KIRJALLISUUS: pakolliset ja valinnaiset kirjat 
Kaikille pakolliset kirjat 3 op (3 ov): 
Karisto, A., Takala, P., Haapola, I.: Matkalla nykyaikaan. Elintason ja sosiaalipolitiikan muutos 
Jokinen, K. & Saaristo, K.: Suomalainen yhteiskunta. 
(Jos jompikumpi on tentitty muussa yhteydessä, silloin Heiskala, R. (toim.): Miten Suomi muuttui 
kilpailukykytaloudeksi?) 
Valitse kaksi kohtaa seuraavista a-f 3 op (2 ov): 
a) Blom, R.: Tietotyö ja työelämän muutos JA  
Julkunen, R., Nätti, J., Anttila, T.: Aikanyrjähdys  
b) Heiskala, R. (toim.) Miten Suomi muuttui kilpailukykytaloudeksi? 
c) Ilmonen, K. & Siisiäinen, M. (toim.): Uudet ja vanhat liikkeet 
d) Konttinen, E.: Perinteisesti moderniin 
e) Ruostetsaari, I.: Valta muutoksessa 
f) Ruuskanen, P.: Verkostotalous ja luottamus 
 
 
YKTP410 Poliittiset liikkeet ja instituutiot (VALP410)     5 op (3 ov) 
SISÄLTÖ: Perehtyminen Suomen valtiolliseen järjestelmään juridisesta, historiallisesta ja poliittisesta 
näkökulmasta. Tutustuminen yhteiskunnallisiin ja poliittisiin liikkeisiin ja niiden yhteyteen poliittiseen 
järjestelmään. Opintojakso perehdyttää myös siihen, mikä on EU:n merkitys Suomen poliittisessa 
järjestelmässä. 
SUORITUSTAPA: Kirjatentti.  
Kaikki vaadittavat teokset suoritetaan samanaikaisesti. 
KIRJALLISUUS:  
1. Alapuro, R., Liikanen, I., Smeds, K. & Stenius, H.: Kansa liikkeessä  
2. Pekonen, K.: Politiikka urbaanissa betonilähiössä  
3. Saukkonen, P.: Paikkana politiikka   
4. Suomen Perustuslaki (2000) 
 
 
YKTP420 Euroopan unionin poliittinen järjestelmä (VALP420)   5 op (3 ov) 
SISÄLTÖ: Opintojakso perehdyttää Euroopan alueen poliittisen integroitumisen historiaan, Euroopan 
idean syntymiseen ja kehittymiseen, kansallisuuden merkitykseen sekä Euroopan unionin uusiin haastaviin 
kysymyksiin. 
SUORITUSTAPA: Kirjatentti. 
KIRJALLISUUS: 
1. Delanty, G.: Inventing Europe. Idea, Identity, Reality. 
2. Keränen, M. (toim.): Kansallisvaltion kielioppi 
3. Raunio, T. & Tiilikainen, T. (toim.): Euroopan rajat. Laajentuva Euroopan unioni. 
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YKTP510 Suomi maailmantaloudessa (KTTP120)     5 op (3 ov) 
SISÄLTÖ: Kurssilla perehdytään Suomen kansantalouden rakenteeseen, instituutioihin ja rooliin 
maailmantaloudessa sekä tutustutaan kansantaloutemme lähimenneisyydessä tapahtuneeseen kehitykseen 
ja tulevaisuuden mukanaan tuomiin kehittymismahdollisuuksiin.  
SUORITUSTAPA: ks. opetusohjelma 
KIRJALLISUUS (soveltuvin osin): 
Kiander, J. & Vartia, P., Suuri lama: Suomen 1990-luvun kriisi ja talouspoliittinen keskustelu. 
Loikkanen, H. A., Pekkarinen, J. & Vartia, P., Kansantaloutemme – rakenteet ja muutos, kolmas uudistettu 
painos. 
Pekkarinen, J. & Vartiainen, J., Suomen talouspolitiikan pitkä linja. 
Vartia, P. & Ylä-Anttila, P., Kansantalous 2021. 
 
Edeltävät opinnot: Kansantaloustieteen peruskurssi 
 
 
CUM LAUDE APPROBATUR 
 
YKTA100 Johdatus naistutkimukseen (NAOP101)     5op (3ov) 
TAVOITE: Perehtyminen naistutkimukseen tieteenalana: sen historiaan, keskeisiin ongelmiin, 
peruskäsitteisiin ja nykysuuntauksiin. 
SUORITUSTAPA: Luennot 24h (suositellaan) tai kirjatentti.  
Kirjatenttiin luetaan seuraava teos: 
Koivunen, A. & Liljeström, M. (toim.) 1996. Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen. 
 
 
YKTA130  Poliittiset liikkeet ja demokratia I (VALA130)    7 op (3 ov) 
SISÄLTÖ: Perehtyminen demokratiateorioihin ja poliittisiin liikkeisiin 
SUORITUSTAPA: Kirjatentti TAI essee. Kaikki vaadittavat teokset suoritetaan samanaikaisesti. 
KIRJALLISUUS: 
Kolme teosta seuraavista: 
1. Dahl, R.A.: On Democracy 
2. Setälä, M.: Demokratian arvo 
3. Patomäki, H. & Teivainen, T.: Globaali demokratia 
4. Ankersmit, F.:Political Representation 
5. Vogt, H.: Between Utopia and Disillusionment  
 
 
YKTA140 Hyvinvointipalvelut I, kirjallisuus (STOP140)    3 op (2 ov) 
1. Kari, M. & Pakaslahti, J.: EU - Suomen Sosiaaliturvajärjestelmä. 
Lisäksi valitaan yksi teos seuraavista: 
2. Anttonen, A. & Sipilä, J.: Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. 
3. Jaakkola, J. ym. (toim.): Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: 
suomalaisen sosiaaliturvan historia (Teoksesta valitaan Satkan ja Pulman artikkelit). 
4. Kosonen, P. & Simpura, J. (toim.): Sosiaalipolitiikka globalisoituvassa maailmassa. 
5. Heikkilä, M. & Roos, M. (toim.): Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus 2005. 
6. Kautto, M. ym. (toim.): Nordic Social Policy: Changing Welfare States. 
7. Kautto, M. ym. (toim.): Nordic Welfare State in the European Context. 
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YKTA200 Poliittinen kieli I (VALA200)       7 op (3 ov) 
SISÄLTÖ: Opintojakso perehdyttää erityyppisiin tutkimusotteisiin, joiden avulla tekstejä ja visuaalisia 
ilmiöitä voidaan tulkita poliittisesti. 
SUORITUSTAPA: Kirjatentti tai essee. Valitaan kolme kirjaa seuraavista: 
Käsitehistoria 

1. Koselleck, R.: Vergangene Zukunft (1979) tai Futures Past (2004). Second revised ed. 
2. Finnish Yearbook of Political Thought, numerot 1, 3 ja 6 (käsitehistoriaan johdattavat jaksot) 

Retoriikka 
3. Perelman, C.: Retoriikan valtakunta 
4. Heradsveit, D. & Björgo, T.: Politisk kommunikation. Introduktion till semiotik och retorik 

Diskurssianalyysi 
5. Winther Jörgensen, M. & Phillips, L.: Diskursanalys som teori och metod 
6. Neumann, I.B.: Mening, materialitet och makt. En introduktion till diskursanalys. 

Kuva-analyysi 
7. Seppänen, J.: Katseen voima 
8. Diers, M.: Schlagbilder. Zur politischen Ikonographie der Gegenwart. 

Narratologia 
9. Kearney, R.: On Stories (Thinking in Action) 
10. Czarniawska, B.: Narratives in Social Science Research 

 
 
YKTA310 Maailmanpolitiikka II (VALA310)      7 op (3 ov) 
SISÄLTÖ: Maailmanpolitiikan käsitteistöä 
SUORITUSTAPA: Kirjatentti, essee tai mahdollisen luennon yhteydessä sovittavalla tavalla. Kaikki 
vaadittavat teokset suoritetaan samanaikaisesti. 
KIRJALLISUUS: 
1. Kaksi ajankohtaista teosta seuraavista: 
Harle, V. & Moisio, S. (toim.): Muuttuva geopolitiikka 
Penttinen, E.: Corporeal Globalization 
Hansen, L. & Waever, O. (toim.): European Integration and National Identity 
Shapiro, M.: Violent Cartographies 
2. Yksi klassikko seuraavista: 
von Clausewitz, C.: Vom Kriege (vuoden 1998 suomennos kelpaa, vanhemmat eivät) 
Hobbes, T.: Leviathan 
Smith, A.: An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth of Nations 
 
 
YKTA320 Yhteiskuntafilosofia ja poliittinen filosofia I (FILP320)   3 op (2 ov) 
TAVOITE: Perehtyminen yhteiskuntafilosofian ja poliittisen filosofian peruskysymyksiin sekä 
keskeisiin teorioihin. 
SUORITUSTAPA: Luennon kertaus tai kirjatentti. 
Suoritetaan teokset: 
A. Feinberg: Social Philosophy ja 
B. Kanerva (toim.): Platonista Bakuniniin, politiikan teorian klassikoita tai 
Saastamoinen: Eurooppalainen liberalismi  
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YKTA330 Sosiaalitutkimuksen aikalaisraportteja Suomesta, 

teostentti (YKPP310)       2 op (1 ov) 
SUORITUSTAPA: Kirjatentti 
Tentitään kaksi seuraavista: 

1. Waris, H.: Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin pitkänsillan pohjoispuolelle (Weilin+Göös 
1932/73) 

2. Siipi, J.: Ryysyrannasta hyvinvointivaltioon (Tammi 1967) 
3. Kortteinen, M.: Lähiö (Otava 1980) 
4. Ahponen, P-L. & Järvelä, M.: Maalta kaupunkiin, pientilalta tehtaaseen (WSOY 1983) 
5. Roos, JP.: Suomalainen elämä (SKS 1987) 
6. Anttonen, A., Henriksson, R. & Nätkin, R. (toim.): Naisten hyvinvointivaltio (Vastapaino 1994) 
7. Pantzar, M.: Kuinka teknologia kesytetään (Tammi 1996) 
8. Kortteinen, M. & Tuomikoski, H.: Työtön (Tammi 1998) 
9. Roos, JP. & Hoikkala, T. (toim.): Elämänpolitiikka (Gaudeamus 1998) 
10. Lepola, O.: Ulkomaalaisesta suomenmaalaiseksi (SKS 2000)  
11. Sauramo, P. (toim.): Kriisistä nousuun – miten kävi kansalaisille? (Edita 2002) 
12. Heiskala, R. & Luhtakallio, E. (toim.): Uusi jako - Kuinka Suomesta tuli kilpailukyky-

yhteiskunta? (Gaudeamus 2005) 
 
 
YKTA410 Sosiaaliturva, teostentti  (YKPP410)      3 op (2 ov) 

1. Kiander, J. & Lönnqvist, H.: Hyvinvointivaltio ja talouskasvu (WSOY 2002) 
2. Julkunen, R.: Suunnanmuutos (Vastapaino 2001) 

 
 
YKTA710 Julkistalouden perusteet (KTTP710)      5 op (3 ov) 
SISÄLTÖ: Kurssilla perehdytään julkisen sektorin mikrotaloudellisiin ongelmiin sekä tavoitteisiin ja 
vaikutusmahdollisuuksiin taloudessa. Kurssilla esitellään julkisen sektorin ja julkishyödykkeen käsitteet, 
julkisten menojen ja tulojen määräytyminen, hyvinvoinnin taloustieteen ongelmat, verotuksen ongelmat ja 
kohtaanto. Kurssilla pohditaan Suomen julkisen sektorin kehitystä ja yleensäkin julkisen sektorin 
merkitystä kansantaloudessa. 
SUORITUSTAPA: ks. opetusohjelma 
KIRJALLISUUS: 
Stiglitz, J.: Economics of Public Sector, luvut 1, 3-6, 8-10, 16-18, 20, 28 
Tuomala, M.: Julkistalous, Gaudeamus 
 
 
YKTA720 Oppihistoria (KTTP720)       4 op (2 ov) 
SISÄLTÖ: Kurssilla tutustutaan kansantaloustieteen teorioiden, kuten merkantilismi, fysiokratia, 
kansantaloustieteen klassikot, uusklassikot sekä nykyaikaisten teorioiden kehityshistoriaan. 
SUORITUSTAPA: ks. opetusohjelma 
KIRJALLISUUS:  
Ekelund, R. B. & Hebert, R. F.: A History of Economic Theory and Method, 3rd Edition tai Påhlsson Syll 
L.: De ekonomiska teoriernas historia. 
 
Edeltävät opinnot: Kansantaloustieteen peruskurssi 
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YKTA730 Integraation taloustiede (KTTP610)       4 op (2 ov) 
SISÄLTÖ: Opintojakso perehdyttää taloudellisen integraation teoriaan ja syvenevän Euroopan 
integraation taloudellisiin vaikutuksiin. Kurssi esittelee hyödyke-, tuotannontekijä- ja rahamarkkinoiden 
integraation, optimivaluutta-alue teorian perusteet ja niiden taloudelliset vaikutukset. Tarkastelun kohteena 
on myös jäsenvaltioiden talouden kannalta keskeisiä EU politiikkalohkoja. Erityinen huomio kurssilla on 
integraation merkitys aluekehityksen kannalta, jolloin tarkastellaan Euroopan aluekehitystä, integraation 
aluetaloudellisia vaikutuksia ja muutosvoimia sekä EU:n aluepolitiikkaa.   
SUORITUSTAPA: ks. opetusohjelma 
KIRJALLISUUS: 
McDonald, F. &  Dearden, S.: European Economic Integration, 3rd Ed., luvut 1,3,5,8,11. 
Widgren, M.: Euroopan Integraation talous ja politiikka, Taloustieto Oy, luvut 1,2,3 sekä luvut 5, 6, 7, 8 
soveltuvin osin.  
Armstrong, H. & Taylor, J.: Regional Economics and Policy, 3rd Ed., luku 11.  
Tervo H., Aluepolitiikan edellytykset yhdentyvässä Euroopassa, Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2/02.  
 
Edeltävät opinnot: Kansantaloustieteen peruskurssi 
 
 
YKTA620 Yhteiskuntatieteen proseminaari, (pakollinen)    8 op (5 ov) 
SISÄLTÖ: Opintojaksossa perehdytään valtio-opin tutkimusotteisiin ja harjoitellaan politiikan sekä 
politiikan tutkimuksen kriittistä lukutaitoa. 
EDELTÄVÄT OPINNOT: Proseminaari suoritetaan cum laude -opintojen loppuvaiheessa.  
SUORITUSTAPA: Monimuotoinen seminaarityöskentely, jonka aikana opiskelija tekee kirjallisen 
esityksen tai muun soveltavan työn jostain politiikan tai yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kannalta 
relevantista aiheesta. Kirjallisen esityksen lähtökohtana tulee olla jokin selvästi määritelty 
tutkimusongelma, jonka valaisemiseen esitys keskittyy. Seminaarin vetäjä antaa tarkemmat ohjeet 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Työskentely tapahtuu ryhmissä, ja se edellyttää intensiivistä 
paneutumista. Siksi aikaa on varattava riittävästi. Aiheeseen johdattavaa kirjallisuutta on seuraava: 
1.  Lehtonen, M.: Merkitysten maailma 
2.  Heikkinen, V., Hiidenmaa, P., Tiililä, U.: Teksti työnä, virka kielenä 
3.  Seppänen, J.: Katseen voima. Kohti visuaalista lukutaitoa 
4.  Marsh, D., Stoker, G. (toim.): Theory and Methods in Political Science 
5. Palonen, K., Summa, H. (toim.): Pelkkää retoriikkaa 
 
Vastuuyksikkö: valtio-oppi 
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