
Ohjeellinen suositus opintojen ajoittamisesta: Yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelma 2021-2024
1.vuosi 1. periodi 2.periodi 3.periodi 4.periodi
PERUSOPINNOT

Suositellaan
suoritettavaksi 20 op

YKT.101 Johdatus 
yhteiskuntatutkimukseen,
5 op (alkaa)

YKT.105 Tiede, tutkimus ja
kirjoittaminen, 5 op (alkaa)

YKT.104 Sosiaalisen maailman 
käsitteellistäminen 5 op (1 
opintovuoden aikana sähköisenä 
tenttinä)

YKT.105 Tiede, tutkimus ja 
kirjoittaminen, 5 op
(jatkuu)

YKT.102 Näkökulmia 
yhteiskuntaan 5 op
(suoritetaan lukupiirinä 
Tiede, tutkimus ja 
kirjoittaminen –seminaarin 
yhteydessä)
YKT.104 Sosiaalisen 
maailman 
käsitteellistäminen 5 op (1. 
opintovuoden aikana 
sähköisenä tenttinä)

YKT.105 Tiede, tutkimus ja
kirjoittaminen, 5 op (jatkuu)

YKT.104 Sosiaalisen maailman 
käsitteellistäminen 5 op (1. 
opintovuoden aikana sähköisenä 
tenttinä)

YKT.105 Tiede, tutkimus ja 
kirjoittaminen, 5 op (jatkuu)

YKT.104 Sosiaalisen maailman 
käsitteellistäminen 5 op (1. 
opintovuoden aikana sähköisenä 
tenttinä)

ASIANTUNTIJATAITOJEN 
PERUSTEET

Suositellaan 
suoritettavaksi 15 op

KEKE.100 Ihminen ratkaisee, 5 op YKT.010 Yhdenvertaisuus ja 
sukupuolten tasa-arvo 
yhteiskunnassa, 5 op
YKT.103 Empiirinen 
yhteiskuntatutkimus (huom. osa 
perusopintoja!)

VIESTINTÄ- JA 
KIELIOPINNOT
Suositellaan 
suoritettavaksi 4 -5op

LANG.001 Monikielinen johdanto akateemisiin viestintä- ja kieliopintoihin (1. opintovuoden aikana)
Vieraan kielen opintojakso, 3-4 op (1.opintovuoden aikana)

OPISKELUVALMIUDET

Suositellaan
suoritettavaksi 5 op

SOC.001 Orientoivat opinnot ja 
HOPS, 2 op (alkaa)
COMP.CS.011 Digitaaliset 
yleistaidot -yliopiston 
tietotekninen ympäristö , 1 op 

SOC.001 Orientoivat opinnot 
ja HOPS, 2 op (jatkuu)
- 1. vuoden aikana lisäksi kaksi 
1 op vapaasti valittavaa jaksoa 
digitaalisista yleistaidoista

SOC.001 Orientoivat 
opinnot ja HOPS, 2 op 
(jatkuu)

SOC.001 Orientoivat 

opinnot ja HOPS, 2 op 

(jatkuu)

VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT

Suositellaan
suoritettavaksi 10 op

Vapaasti valittavia opintoja sisältyy kandidaatin tutkintoon 55 opintopistettä, johon tulee sisältyä vähintään yksi muun kuin oman tutkinto-ohjelman
opetussuunnitelman mukainen kokonaisuus tai erillinen opintokokonaisuus, jonka laajuus on vähintään 20 opintopistettä.
Suoritetaan kandidaatin tutkinnon aikana.



2.vuosi 1. periodi 2.periodi 3.periodi 4.periodi
AINEOPINNOT

Suositellaan
suoritettavaksi 35 op

YKT.200 Sosiaalinen järjestys 
ja yhteiskuntatieteellinen 
mielikuvitus, 5 op

YKT.210-215 suoritetaan 
toisen opintovuoden aikana 
10 op

YKT.220-232: suoritetaan 
toisen opintovuoden aikana 
10 op

YKT.240 Määrälliset 
tutkimusmenetelmät, 5 op

YKT.241 Laadulliset 
tutkimusmenetelmät 5 op (alkaa)

YKT.241 Laadulliset 
tutkimusmenetelmät (jatkuu)

ASIANTUNTIJATAITOJEN
PERUSTEET

FIL.FIA.004 Etiikka ja 
yhteiskuntafilosofia, 5 op (a-osa, 2 
op)

DATA.STAT.110 Tilastotieteen 
johdantokurssi
5 op

FIL.FIA.004 Etiikka ja 
yhteiskuntafilosofia, (a-osa, 2 op)

FIL.FIA.004 Etiikka ja 
yhteiskuntafilosofia, 5 op (b-
osa, 3

FIL.FIA.004 Etiikka ja 
yhteiskuntafilosofia, 5 op (b-osaPERUSTEET

Suositellaan
suoritettavaksi 10 op

VIESTINTÄ- JA 
KIELIOPINNOT

Suositellaan 
suoritettavaksi 6 op

LANG.RUO.001 Ruotsia työelämään, 3 op (2. opintovuoden aikana) 
LANG.PUH.001 Vuorovaikutusosaaminen työelämässä 2 op (2. tai 3. opintovuoden aikana)
Valinnainen opintojakso, yht. 4 op ( 2.-3. opintovuoden aikana; jakson op-määrästä riippuen 1 tai 2 jaksoa)

VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT

Suositellaan
suoritettavaksi 15 op

Vapaasti valittavia opintoja sisältyy kandidaatin tutkintoon 55 opintopistettä, johon tulee sisältyä vähintään yksi muun kuin oman tutkinto-ohjelman
opetussuunnitelman mukainen kokonaisuus tai erillinen opintokokonaisuus, jonka laajuus on vähintään 20 opintopistettä.
Suoritetaan kandidaatin tutkinnon aikana.



3.vuosi 1. periodi 2.periodi 3.periodi 4.periodi
AINEOPINNOT

Suositellaan
suoritettavaksi 25 op

YKT.220-232: suoritetaan 
kolmannen opintovuoden 
aikana (10 op)

YKT.260 Kandidaatintutkielma 
ja seminaari (suoritetaan joko 
periodien 1-2, 3-4 tai 1-4 
aikana)

YKT.220-232: suoritetaan 
kolmannen opintovuoden 
aikana (10 op)

YKT.260 Kandidaatintutkielma 
ja seminaari (suoritetaan joko 
periodien 1-2, 3-4 tai 1-4 
aikana)

YYKT.220-232: suoritetaan 
kolmannen opintovuoden 
aikana (10 op)

YKT.250 Yhteiskuntatieteilijän 
työelämätaidot 5 op

YKT.260 Kandidaatintutkielma 
ja seminaari (suoritetaan joko 
periodien 1-2, 3-4 tai 1-4 
aikana)

YKT.220-232: suoritetaan 
kolmannen opintovuoden 
aikana (10 op)

YKT.250 Yhteiskuntatieteilijän 
työelämätaidot 5 op

YKT.260 Kandidaatintutkielma 
ja seminaari (suoritetaan joko 
periodien 1-2, 3-4 tai 1-4 
aikana.

VIESTINTÄ- JA 
KIELIOPINNOT

Suositellaan 
suoritettavaksi 6-8 op

LANG.TIE.001 Akateeminen kirjoittaminen, 2 op (3.opintovuoden aikana: suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti kandidaattiseminaarin 
kanssa) 
LANG.PUH.001 Vuorovaikutusosaaminen työelämässä  2 op (2. tai 3. opintovuoden aikana)
Valinnainen opintojakso, yht. 4 op ( 2.-3. opintovuoden aikana; jakson op-määrästä riippuen 1 tai 2 jaksoa)

VAPAASTI VALITTAVAT
OPINNOT

Suositellaan
suoritettavaksi 30 op

Vapaasti valittavia opintoja sisältyy kandidaatin tutkintoon 55 opintopistettä, johon tulee sisältyä vähintään yksi muun kuin oman tutkinto-
ohjelman opetussuunnitelman mukainen kokonaisuus tai erillinen opintokokonaisuus, jonka laajuus on vähintään 20 opintopistettä.
Suoritetaan kandidaatin tutkinnon aikana.




