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Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko

SIVUAINEOPISKELIJOILLE

31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot korvaavat tutkintovaatimusten
2014–17 mukaisia opintoja tämän taulukon mukaisesti. Korvaavuustaulukko pätee niihin
opintokokonaisuuksiin, jotka suoritetaan valmiiksi tutkintovaatimuskauden 2014–17 aikana.
Korvaavuuksista päätetään tapauskohtaisesti taulukon ohjeita soveltaen niin, että oppiaineen
ydinsisällöt päätyvät jokaiseen siirtymävaiheessa suoritettavaan opintokokonaisuuteen.

Pääperiaatteet:

Perusopintokokonaisuuksien on oltava vähintään 25 opintopisteen ja sivuaineen
aineopintokokonaisuuksien vähintään 35 opintopisteen laajuisia. Taulukkoa sovelletaan siten,
ettei suoritettavan opintokokonaisuuden laajuus poikkea ohjelaajuudesta yli viidellä
opintopisteellä. Laajaa sivuainetta (60 op) suoritettaessa aineopintojen laajuutta voidaan
tarkistaa, jos perusopinnot on tutkintovaatimusten uudistamisen seurauksena suoritettu yli 25
opintopisteen laajuisina. Esimerkki: jos opiskelija suorittaa perusopinnot 29 opintopisteen
laajuisena, voidaan hänen suorittamansa aineopinnot tietyissä tapauksissa hyväksyä hieman alle
35 opintopisteen laajuisina. Tällaisista poikkeusmenettelyistä sovitaan aina erikseen yleisen
valtio-opin amanuenssin kanssa.

Huom! Yli kymmenen vuotta vanhat opintojaksot tulkitaan vanhentuneiksi, ja niitä ei voi käyttää
korvaamaan uusia opintojaksoja.



YLEISEN VALTIO-OPIN PERUSOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE 25 op

Jos perusopintojen kokonaisuus on suoritettu kaikilta osin 31.8.2014 mennessä, ei täydentäviä
opintojaksoja tarvitse suorittaa.

Jos perusopintokokonaisuus ei ole täysin valmis 31.8.2014 mennessä, opintoja jatketaan
tutkintovaatimusten 2014–17 mukaisesti, kuitenkin siten, että ennen 31.8.2014 suoritettu
opintojakso Y110 Poliittisen ajattelun perusteet (6 op) liitetään perusopintoihin. Tällöin Y110
Poliittisen ajattelun perusteet (6 op) korvaa yhden (opiskelijan valitseman) seuraavista
opintojaksoista:

790H210 Julkisen hallinnon tutkimus (5 op)
790P115 Poliittisten järjestelmien vertaileva tutkimus (5 op, kirjallisuus)
790M205 Maailmanpolitiikan teoriasuuntaukset (5 op)

UUSI OPINTOJAKSO VANHA OPINTOJAKSO
790Y101 Johdatus valtio-oppiin (5 op) Y101 Johdatus valtio-oppiin (7 op)

790Y105 Suomen poliittinen järjestelmä ja EU
(5 op)

Y105 Suomen poliittinen järjestelmä ja EU (6
op)

790H210 Julkisen hallinnon tutkimus (5 op) H115 Hallinnon teoria ja tutkimus (6 op)
tai Y110 Poliittisen ajattelun perusteet (6 op)

790P115 Poliittisten järjestelmien vertaileva
tutkimus (5 op, kirjallisuus)

P115 Poliittisten järjestelmien tutkimus (6 op)
tai Y110 Poliittisen ajattelun perusteet (6 op)

790M205 Maailmanpolitiikan
teoriasuuntaukset (5 op)

M115 Maailmanpolitiikan keskeisiä kysymyksiä
(6 op) Tai Y110 Poliittisen ajattelun perusteet
(6 op)
Y110 Poliittisen ajattelun perusteet (6 op)

YLEISEN VALTIO-OPIN AINEOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE 35 op

Jos aineopintojen kokonaisuus on suoritettu kaikilta osin 31.8.2014 mennessä, ei täydentäviä
opintojaksoja tarvitse suorittaa.

Jos aineopintokokonaisuus ei ole täysin valmis 31.8.2014 mennessä, opintoja jatketaan
tutkintovaatimusten 2014–17 mukaisesti. Jos Y110 Poliittisen ajattelun perusteet (6 op) on
suoritettu osana perusopintoja ennen 31.8.2014, suoritetaan aineopinnoissa yksi ylimääräinen
linjakohtainen valinnainen opintojakso korvaamaan jaksoa 790Y110 Poliittisen ajattelun
perusteet (5 op).

UUSI OPINTOJAKSO VANHA OPINTOJAKSO
790Y110 Poliittisen ajattelun perusteet (5 op) Jokin valinnainen yleisen valtio-opin



aineopintotasoinen opintojakso (5 op, vain
mikäli Y110 Poliittisen ajattelun perusteet (6
op) on suoritettu osana perusopintoja ennen
31.8.2014. Muussa tapauksessa suoritetaan
ko. opintojakso tutkintovaatimusten 2014-17
mukaisesti)

790Y201 Yleisen valtio-opin tutkimuksen
metodologia (5 op)

Y201 Valtio-opin tutkimuksen metodologia (5
op)

HALLINNON JA ORGANISAATIOIDEN TUTKIMUKSEN LINJA

Jos aineopinnot on suoritettu kaikilta osin 31.8.2014 mennessä, ei täydentäviä opintojaksoja
tarvitse suorittaa.

Jos aineopintokokonaisuus ei ole kokonaisuudessaan suoritettu 31.8.2014 mennessä, jatketaan
uusien tutkintovaatimusten mukaisesti. Aineopinnot suoritetaan loppuun siten, että hallinnon ja
organisaatioiden tutkimuksen linjakohtaisia opintojaksoja tulee olemaan yhteensä viisi (tai kuusi,
jos jakso Y110 Poliittisen ajattelun perusteet (6 op) on suoritettu perusopintojen yhteydessä).
Suoritettavat opintojaksot ovat ensisijaisesti hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjan
tutkintovaatimusten 2014–17 pakollisia opintojaksoja. Valinnaisista opintojaksoista kaksi voi olla
myös muiden linjojen opintojaksoja, jos tätä mahdollisuutta ei ole jo käytetty 31.8.2014
mennessä.

790H230 Policy- ja arviointitutkimus (5 op) H230 Policy-, toimeenpano- ja
arviointitutkimus (6 op)

790H220 Instituutiot, talous ja demokratia (5
op)

H240 Julkisen sektorin poliittinen talous tai
jokin ennen 31.8.2014 suoritettu hallinnon ja
organisaatioiden tutkimuksen linjan
valinnainen opintojakso (6 op)

790H205 Hallinnon ja organisaatioiden
tutkimuksen lähestymistavat (5 op)

H210 Hallinnon, organisaatioiden ja
instituutioiden tutkimus (6 op)

790H210 Julkisen hallinnon tutkimus (5 op) Jokin ennen 31.8.2014 suoritettu hallinnon ja
organisaatioiden tutkimuksen linjan
valinnainen opintojakso (6 op)

790H215 Organisaatioteoria ja -tutkimus (5
op)

H220 Kansainvälinen instituutio- ja
organisaatiotutkimus (6 op) tai jokin ennen
31.8.2014 suoritettu hallinnon ja
organisaatioiden tutkimuksen linjan
valinnainen opintojakso (6 op)

790H260 Muissa yliopistoissa suoritetut
hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen
opinnot (5-15 op)

H260 Muissa yliopistoissa suoritetut hallinnon
ja organisaatioiden tutkimuksen linjan opinnot
(0-12 op)



MAAILMANPOLITIIKAN TUTKIMUKSEN LINJA

Jos aineopinnot on suoritettu kaikilta osin 31.8.2014 mennessä, ei täydentäviä opintojaksoja
tarvitse suorittaa.

Jos aineopintokokonaisuus ei ole kokonaisuudessaan suoritettu 31.8.2014 mennessä,
suoritetaan myös uusi opintojakso 790M215 Kansainväliset ja globaalit instituutiot (5 op).

Jos Y110 Poliittisen ajattelun perusteet (6 op) on suoritettu osana perusopintoja ennen
31.8.2014, suoritetaan aineopinnoissa yksi ylimääräinen linjakohtainen valinnainen opintojakso
korvaamaan jaksoa 790Y110 Poliittisen ajattelun perusteet (5 op).

UUSI OPINTOJAKSO VANHA OPINTOJAKSO
790M220 Normatiivinen maailmanpolitiikan
teoria ja analyysi (5 op)

M215 Normatiivinen maailmanpolitiikan teoria
ja analyysi (6 op)

790M210 Ymmärtäminen, kausaalinen
selittäminen ja kontrafaktuaalit
maailmanpolitiikan tutkimuksessa (5 op)

M210 Valta ja kausaalisuus maailmanpolitiikan
tutkimuksessa (6 op)

790M215 Kansainväliset ja globaalit
instituutiot (5 op)
790M230 Ulkopolitiikan ja turvallisuuden
teoria (5 op)

M220 Kansainvälisen yhteiskunnan analyysi (6
op)

790M235 Kansainvälisen politiikan keskeisiä
toimijoita ja kysymyksiä (5 op)

M225 Kansainvälisen yhteiskunnan keskeisiä
kysymyksiä (6 op)

790M240 Rauhan- ja konfliktintutkimuksen
teoria (5 op)

M230 Rauhan- ja konfliktintutkimuksen teoria
(6 op)

790M245 Konfliktit ja niiden ratkaiseminen (5
op) M235 Konfliktit ja niiden ratkaiseminen (6 op)
790M250 Globaalin poliittisen talouden teoriat
ja metodologia (5 op)

M240 Globaalin poliittisen talouden teoriat ja
metodologia (6 op)

790M255 Globaali hallinta ja sen uudistaminen
(5 op)

M245 Globaali hallinta ja sen uudistaminen (6
op)

POLITIIKAN TUTKIMUKSEN LINJA

Jos aineopinnot on suoritettu kaikilta osin 31.8.2014 mennessä, ei täydentäviä opintojaksoja
tarvitse suorittaa.

Jos aineopintokokonaisuus ei ole kokonaisuudessaan suoritettu 31.8.2014 mennessä, jatketaan
uusien tutkintovaatimusten mukaisesti. Aineopinnot suoritetaan loppuun siten, että politiikan
tutkimuksen linjakohtaisia opintojaksoja tulee olemaan yhteensä viisi (tai kuusi, jos jakso Y110
on suoritettu perusopintojen yhteydessä). Suoritettavat opintojaksot ovat ensisijaisesti politiikan
tutkimuksen linjan tutkintovaatimusten 2014–17  pakollisia opintojaksoja. Valinnaisista
opintojaksoista kaksi voi olla myös muiden linjojen opintojaksoja, jos tätä mahdollisuutta ei ole



jo käytetty 31.8.2014 mennessä.

UUSI OPINTOJAKSO VANHA OPINTOJAKSO
790P205 Politiikan tutkimuksen
lähestymistavat (5 op)

P210/H245 Valta modernissa poliittisessa
ajattelussa (6 op)

790P210 Poliittinen osallistuminen (5 op) P220 Poliittiset instituutiot ja poliittinen
osallistuminen (6 op)

790P215 Poliittiset puolueet, instituutiot ja
prosessit (5 op)

Jokin ennen 31.8.2014 suoritettu politiikan
tutkimuksen valinnainen opintojakso (6 op)

790P220 Euroopan integraation teoria ja EU:n
toiminta (5 op)

P215/H230 Euroopan integraation teoria ja
EU:n instituutiot (6 op)

790P260 Muissa yliopistoissa suoritetut
politiikan tutkimuksen opinnot (5-15 op)

P260 muissa yliopistoissa suoritetut politiikan
tutkimuksen linjan opinnot (0-12 op)


