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FILOSOFIAN SIVUAINEEN (VANHAT) TUTKINTOVAATIMUKSET 2016-17  
 
Perusopinnot 71005 25 op 
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 710125 5 op    –> 
Johdatus tieteenfilosofiaan, tai 403091 3 op    –> 
- Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan   5 op 
Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan 710130 6 op 
Johdatus logiikkaan 403092 5 op    –> 
Johdatus kielifilosofiaan 405352 3 op  
Johdatus tieto-oppiin 403089 3 op    –> 
 
Aineopinnot 71066 35 op 
 
Käytännöllisen filosofian historia I, Antiikki- ja keskiaika  71120 5 op    –> 
Käytännöllisen filosofian historia II, Moderni aika 71121 5 op 
Käytännöllisen filosofian historia III, Nykyaika 71122 5 op 
 
Proseminaari I      71158 5 op   –>  
 
Etiikka 71133 5 op    –> 
Yhteiskuntafilosofia 71134 5 op    –> 
Yhteiskuntatieteiden filosofia 71153 5 op 
 
 
 
 
 

FILOSOFIAN SIVUAINEEN (UUDET) TUTKINTOVAATIMUKSET 2017- 
 
Perusopinnot FILK-100  30 op 
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan FILK-110  5 op 
Johdatus tieteenfilosofiaan  FILK-111  5 op 
Johdatus etiikkaan  FILK-112  5 op 
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan FILK-113  5 op 
Johdatus logiikkaan  FILK-114  5 op 
 
Johdatus tieto-oppiin FILK-115  5 op 
 
Aineopinnot FILK-500 30 op 
- Yhteiset pakolliset opinnot (20 op): 

Filosofian historia I FILK-210  5 op 
Metafysiikka I FILK-211  5 op 
Logiikka, tai  FILK-212  5 op 
 - Filosofisen ajattelun menetelmät FILK-224  5 op 
Proseminaari I FILK-213  5 op 
- Kaksi kurssia (5+5 op) seuraavista: 

Etiikka FILK-220  5 op 
Yhteiskuntafilosofia FILK-221  5 op 
Yhteiskuntatieteiden filosofia FILK-222  5 op 
Kielifilosofia FILK-225  5 op 
Mielen filosofia FILK-226  5 op 
Tieteenfilosofia FIKL-227  5 op 
Filosofian historia II FILK-228  5 op 
Tieto-oppi FILK-229  5 op 
Metafysiikka II FILK-230  5 op 

 
Huom! 1.8.2017 lähtien filosofian sivuaineen opintokokonaisuudet rekisteröidään uusien tutkintovaatimusten mukaisesti! 
On tärkeä huomata, että perus- ja aineopintojen kokonaisuudet ovat muuttuneet 25 + 35 = 60 op –> 30 + 30 = 60 op. Koostettaessa kokonaisuuksia vanhojen suoritusten pohjalta 
saattaa kokonaisopintopistemääräksi tulla enemmän kuin tuo 30 + 30; tässä ei ole mitään ongelmaa. 
 
LUKUOHJE 
Siirtymäsäännöt ja korvaavuudet kannattaa lukea seuraavalla tavalla: 
1. Mitä opintojaksoja olet suorittanut vanhojen vaatimusten mukaan? Tarkista jokaisen opintojakson kohdalla ensiksi, mitkä niistä siirtyvät uusiin vaatimuksiin suoraan (merkitty kaaviossa 

nuolella ’–>’) ja toiseksi, mitä ne vanhat opintojaksot, joita uusissa vaatimuksissa ei enää ole, korvaavat. 
2. Tarkista seuraavaksi, mitä muita opintojaksoja uuteen kokonaisuuteen sisältyy. Suunnittele, miten suoritat ne. 
3. Tarkista lopuksi, että sekä perus- ja aineopintoihin tulee kumpaankin vähintään tuo 30 op. Jollei, tarkista ohjeista, millä opintojaksoilla voit suorittaa puuttuvat opintopisteet.  
 
KORVAAVUUDET 
Perusopinnot 
Olennaista on se, että kokonaisuuden laajuudeksi tulee tuo 30 op. 
• Ks. suorat oppijaksokohtaiset vastaavuudet yo. taulukosta (–>). Jos kuitenkin olet suorittanut vanhojen vaatimusten mukaan:  
- Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan, korvaa se uusissa vaatimuksissa joko (FILK-112) Johdatuksen etiikkaan, tai (FILK-113) Johdatuksen yhteiskuntafilosofiaan; ja 
- Johdatus kielifilosofiaan korvaa joko (FILK-112) Johdatuksen etiikkaan, tai (FILK-113) Johdatuksen yhteiskuntafilosofiaan. 
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• Uuteen perusopintokokonaisuuteen tulee lisätä 5 op, joko niin, että 
- uuden kokonaisuuden puuttuva osa-alue (filosofian historia, tieteenfilosofia, etiikka, yhteiskuntafilosofia, logiikka, ja tieto-oppi; FILK-110 – 115) suoritetaan; tai niin, että 
- vanhoista ainepintojen suorituksista tuodaan yksi oppijakso 71120, 71121, 71122, 71133, 71134, tai 71158. 
- Mikäli 30 op:tä ei silti tule täyteen, suoritetaan yksi seuraavista oppijaksoista: (FIL-222) Yhteiskuntatieteiden filosofia, (FIL-225) Kielifilosofia, tai (FIL-226) Mielen filosofia.  
 
Aineopinnot 
• Ks. suorat oppijaksokohtaiset vastaavuudet yo. taulukosta (–>). Jos kuitenkin olet suorittanut vanhojen vaatimusten mukaan:  
- (71121) Käytännöllisen filosofian historia II:n, Moderni aika, korvaa se uusissa vaatimuksissa (FILK-228) Filosofian historia II:n;   
- (71122) Käytännöllisen filosofian historia III:n, Nykyaika, korvaa (FILK-211) Metafysiikka I:n; ja 
- (71153) Yhteiskuntatieteiden filosofia korvaa (FILK-212) Logiikan, tai (FILK-224) Filosofisen ajattelun menetelmät. 
• Koska uudessa kokonaisuudessa on 5 op vähemmän kuin aiemmin, vanhoista suorituksista yhden oppijakson 71120, 71121, 71122, 71133, 71134, tai 71158 voi siis siirtää (uuteen) 
perusopintokokonaisuuteen.  
- kaikki pakollisiksi määritellyt opinnot tulee olla suoritettu (FILK-210; FILK-211, FILK-212 (tai FILK-224) ja FILK-213). 
- mahdolliset puuttuvat opintopisteet suoritetaan oppijaksoilla (FILK-211) Metafysiikka I, (FILK-212) Logiikka, tai (FILK-224) Filosofisen ajattelun menetelmät. 
 
Huom! Opiskelijoiden, jotka ovat suorittaneet perusopintokokonaisuuden (vanhojen vaatimusten mukaisena) 25 op kokonaisuutena tulee suorittaa (uusien vaatimusten mukainen) 
aineopintokokonaisuus 35 op suuruisena, jotta yhteismääräksi saadaan 60 op. Tällöin tuo ylimääräinen 5 op suoritus on joko (FIL-222) Yhteiskuntatieteiden filosofia, (FIL-225) tai (FIL-
226) Mielen filosofia.
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