Vastaavuustaulukot – valtio-oppi (1.8.2015 alkaen)
Perusopinnot
POLPOP00
2012–2015 &
2015–2018
opetussuunnitelma

Politiikan tutkimuksen perusopinnot
POLPOP01
POLPOP02
Kansainvälisen
Valtio-opin johdanpolitiikan johdantokurssi, 5 op
tokurssi, 5 op*

2010–2012
opetussuunnitelma
(ennen slk
2012 opintonsa aloittaneet)

VALTP4
Poliittiset järjestelmät, 5 op

VALTP1
Johdatus politiikan
tutkimukseen, 5 op

POLPOP03
Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen
aineistot, 5 op

POLPOP04
Poliittiset aatteet
ja ideologiat, 5 op

POLPOP05
Poliittiset
ongelmat ja niiden
muuttuvat
kontekstit, 5 op

VALTP2
Johdatus politiikan
tutkimuksen
aineistoihin ja
tieteelliseen kirjoittamiseen,
5 op

VALTP5
Poliittinen ajattelu,
5 op

VALTP3
Poliittinen
toiminta, 5 op

Lisätietoja:
*Jos uuteen tutkintorakenteeseen siirtyvällä opiskelijalla on yksi politiikan tutkimuksen perusopintojakso suorittamatta, voi hän
halutessaan korvata myös opintojaksot VALTP3 ja VALTP5 uuden opetuksen mukaisella opintojaksolla POLPOP01 Kansainvälisen
politiikan johdantokurssi.

Aineopinnot
POLVAO10

Valtio-opin menetelmät

2012–2015 & 2015–2018
opetussuunnitelma

POLVOA11 Kvalitatiiviset menetelmät, 5 op

POLVOA12 Kvantitatiiviset menetelmät, 5 op

2010–2012
opetussuunnitelma
(ennen slk 2012 opintonsa aloittaneet)

VALTA8 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät
ja aineistot, 5 op

VALTA9 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät ja
aineistot, 5 op

POLVOA20

EU:n poliittinen järjestelmä

2012–2015 &
2015–2018

POLVOA21 Integraation teoria ja EU:n
päätöksenteko, 5 op

POLVOA22 Kansallisen ja Euroopan tason
vuorovaikutus, 5 op

2010–2012

VALTA7 Eurooppa ja globalisaatio, 5 op

VALTA5 Politiikan tuotos, 5 op

POLVOA30

Poliittiset instituutiot ja päätöksenteko

2012–2015 &
2015–2018
2010–2012

POLVOA31 Poliittiset instituutiot ja prosessit, 5
op
VALTA4 Poliittiset instituutiot ja prosessit, 5 op

POLVOA32 Euroopan maiden ja Suomen poliittiset
järjestelmät, 5 op
VALTA6 Suomen poliittinen järjestelmä, 5 op

POLVOA40

Poliittinen osallistuminen

2012–2015 &
2015–2018
2010–2012

POLVOA41 Puolueet, vaalit ja poliittinen
vaikuttaminen, 5 op
VALTA3 Kansalaisyhteiskunta ja poliittinen
osallistuminen, 5 op

POLVOA50

Politiikan teoria

2012–2015 &
2015–2018
2010–2012

POLVOA51 Johdatus politiikan teoriaan, 5 op

POLVOA52 Vanhat ja uudet klassikot, 5 op

VALTA1 Politiikan teoria, 5 op

VALTA1 Politiikan teoria, 5 op

POLVOA42 Poliittinen kommunikaatio ja retoriikka, 5
op
VALTA2 Poliittinen kommunikointi ja retoriikka, 5 op

Lisätietoja:
Uuteen tutkintorakenteeseen siirtyvä opiskelija voi korvata vanhojen vaatimusten mukaisella opintojaksolla VALTA1 Politiikan
teoria JOKO opintojakson POLVOA51 Johdatus politiikan teoriaan TAI POLVOA52 Vanhat ja uudet klassikot (jos opiskelija haluaa
uudessa tutkintorakenteessa opiskella moduulin POLVOA50 osaksi valtio-opin aineopintojaan).

POLKAA99

Kandidaatintutkielma- ja seminaari

2012–2015 & 2015–2018

POLKAA99 Politiikan tutkimuksen kandidaatintutkielma ja -seminaari, 10 op

2010–2012

VALTA10 Kandidaatin seminaari ja tutkielma, 10 op

Syventävät opinnot
POLVOS10

Valtio-opin teoriat

2012–2015 & 2015–2018 opetussuunnitelma

POLVOS10 Valtio-opin teoriat, 10 op

2010–2012 opetussuunnitelma (ennen slk 2012 VALTS1 Tieteenalan yleiset teoriaopinnot, 10/15 op*
opintonsa aloittaneet)
Lisätietoja:
*Ylimääräiset 5 op siirtyvät uuden tutkintorakenteen maisteriopintojen valinnaisiin opintoihin.
Valtio-opin erikoistumisopinnot 10 op
2012–2015 & 2015–2018 opetussuunnitelma

2010–2012 opetussuunnitelma

POLVOS21 Euroopan ulkopuoliset poliittiset
järjestelmät, 10 op

VALTS2 g) Euroopan ulkopuoliset poliittiset järjestelmät (10 op) TAI f)
Globalisaatio (10 op)

POLVOS22 Euroopan unioni, 10 op

VALTS2 e) Eurooppa (10 op)

POLVOS23 Kansalaisyhteiskunta ja
poliittinen osallistuminen, 10 op

VALTS2 a) Kansalaisyhteiskunta ja poliittinen toiminta (10 op) TAI f)
Globalisaatio (10 op)

POLVOS24 Poliittinen filosofia, 10 op

VALTS2 d) Poliittinen filosofia (10 op)

POLVOS25 Poliittinen kommunikointi ja
retoriikka, 10 op

VALTS2 c) Poliittinen kommunikointi ja retoriikka (10 op)

POLVOS26 Poliittiset prosessit, 10 op

VALTS2 b) Poliittiset järjestelmät (10 op)

POLVOS27 Poliittiset järjestelmät, 10 op

VALTS2 b) Poliittiset järjestelmät (10 op)

POLVOS28 Puolueet ja vaalit, 10 op

VALTS2 b) Poliittiset järjestelmät (10 op) TAI a) Kansalaisyhteiskunta ja
poliittinen toiminta (10 op)

POLVOS30
2012–2015 &
2015–2018

Valtio-opin tutkimusmenetelmät 10 op (kaksi seuraavista)
POLVOS31
POLVOS32
POLVOS33
Käsiteanalyysi ja filoso- Empiiristen tutkimusKvalitatiiviset tutkimusfiset tutkimusmenetel- menetelmien yleismenetelmät, 5 op
mät, 5 op
esitykset, 5 op

2010–2012

VALTS4
Menetelmäopinnot
10/15 op*

VALTS4
Menetelmäopinnot
10/15 op*

VALTS4
Menetelmäopinnot
10/15 op*

POLVOS34 Kvantitatiiviset
tutkimusmenetelmät, 5 op

VALTS4
Menetelmäopinnot 10/15
op*

Lisätiedot:
*Jos opiskelija on suorittanut kolme teosta (15 op) vanhojen vaatimusten mukaisesti kohdasta VALTS4, voi hän kohdan
POLVOS30 kahden opintojakson korvaamisen lisäksi siirtää viisi opintopistettä uuden tutkintorakenteen kohtaan ’Politiikan
tutkimuksen maisteriopintojen valinnaiset opinnot’.
POLVOS40
2012–2015 & 2015–2018

Valtio-opin maisteriseminaari
POLVOS40 Valtio-opin maisteriseminaari, 10 op

2010–2012

VALTS5 Pro gradu -seminaari, 10 op/20 op*

Lisätiedot:
*10 op siirtyy lisäksi kohtaan ’Politiikan tutkimuksen maisteriopintojen valinnaiset opinnot’.

2012–2015 & 2015–2018
2010–2012

Politiikan tutkimuksen maisteriopintojen valinnaiset opinnot
Politiikan tutkimuksen maisteriopintojen valinnaiset opinnot, 40 op
VALTS3 Erikoistuminen tutkielman teemaan, 10 op
ja/tai
VALTS4 Menetelmäopinnot, 5/10 op*
ja/tai
VALTS5 Pro gradu-seminaari, 10 op/20 op*

Muut vastaavuusohjeet moduuliin POLVOS30:
- Jos opiskelija on suorittanut kohdan VALTS4 (15 op), korvaa tämä lisäksi 5 op kohdasta ‘Politiikan tutkimuksen
maisteriopintojen valinnaiset opinnot’ (ks. yllä).
- Jos opiskelija on suorittanut kohdan VALTS20, korvaa tämä lisäksi 10 op kohdasta ‘Politiikan tutkimuksen maisteriopintojen valinnaiset opinnot’ (ks. yllä).
- Lisäksi opiskelija voi korvata maisteriopintojen valinnaisia opintoja suorittamillaan ylimääräisillä valtio-opin syventävillä opinnoilla (esimerkiksi ylimääräiset valtio-opin erikoistumisopinnot).

