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Näissä siirtymäsäännöksissä eivät ole mukana matkailututkimuksen ja sosiaalityön pääaineet, koska niissä on
annettu omat, erilliset ohjeet pääaineopiskelijoille.
Kaikkia pääaineita koskevan kandidaatintutkinnon tutkintorakenneuudistus:
– kandidaatintutkinnon metodiopintojen laajuus 17 op kun menetelmäopintoja on siirtynyt syventäviin opintoihin
Kaikkia pääaineita paitsi politiikkatieteitä koskeva maisteritutkinnon tutkintorakenneuudistus:
– tutkielmaseminaarin laajuus on 10 op muilla paitsi politiikkatieteillä 15 op
– politiikkatieteillä on jo aikaisemmin sisältynyt syventäviin opintoihin 10 op menetelmäopintoja

HALLINTOTIEDE
Aiemmin kaikille pakollisia metodiopintoja oli kandidaatintutkinnossa 23 op. Ensi lukuvuodesta alkaen pakollisten metodiopintojen määrä on 17 op. Jatkossa kaikki opiskelijat voivat suorittaa metodiopinnot 17 op laajuisena. Uudet kurssit korvaavat vanhat kurssit pienistä opintopistemääräeroista huolimatta alla olevan taulukon mukaan.
Vanha koodi ja laajuus
YMEN1805, 4 op
YMEN1332, 3 op
YMEN1206, 3 op
SMEN0303, 4 op
YMEN1804, 2 op
FILO1107, 3 op

Uusi koodi ja laajuus
TUTA0101, 2 op
TUTA0201, 5 op
TUTA0202, 5 op
TUTA0202, 5 op
YMEN1804, 2 op
TUTA0102, 3 op

(Jos on suorittanut YMEN1206 tai SMEN0303, ei tarvitse enää suorittaa TUTA0202.)
Kandidaatintutkinnon laajuus on aina vähintään 180 op. Jos on suorittanut uusia kurssia korvaavia kursseja
pienemmillä opintopistemäärillä tai metodiopinnot kokonaisuudessaan aiempaa suppeampana, tulee suorittaa muita opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy.
YMEN1209 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 4 op on siirtynyt maisterivaiheeseen ja sen uusi koodi on
TUTA0302. Mikäli on suorittanut YMEN1209 opintojakson 4 op laajuisena ja haluaa siirtyä uuteen tutkintorakenteeseen, käy se sellaisenaan maisterintutkintoon eli kirjataan syventäviin opintojakso TUTA0302 5 op.
Mikäli YMEN1209 on jo kiinnitetty kandidaatintutkintoon, suoritetaan maisterivaiheessa opintojakso
TJHA1404 Tutkielman tekoa/työelämän valmiuksia tukevia opintoja 5 op (ks. opinto-opas 2016–2017).
Mikäli on suorittanut jo hallintotieteen tutkielmaseminaarin 15 op laajuisena, ei tarvitse suorittaa opintojaksoa TUTA0301.

JOHTAMINEN
Aiemmin kaikille pakollisia metodiopintoja oli kandidaatintutkinnossa 22 op. Ensi lukuvuodesta alkaen pakollisten metodiopintojen määrä on 17 op. Jatkossa kaikki opiskelijat voivat suorittaa metodiopinnot 17 op laajuisena. Uudet kurssit korvaavat vanhat kurssit pienistä opintopistemääräeroista huolimatta alla olevan taulukon mukaan.
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Vanha koodi ja laajuus
YMEN1805, 4 op
YMEN1332, 3 op
YMEN13xx, 3 op
YMEN1206, 3 op
SMEN0303, 4 op
YMEN1804, 2 op
FILO1107, 3 op

Uusi koodi ja laajuus
TUTA0101, 2 op
TUTA0201, 5 op
TUTA0201, 5 op
TUTA0202, 5 op
TUTA0202, 5 op
YMEN1804, 2 op
TUTA0102, 3 op

(Jos on suorittanut YMEN1206 tai SMEN0303, ei tarvitse enää suorittaa TUTA0202. Jos on suorittanut
YMEN1332 tai YMEN13xx, ei tarvitse enää suorittaa TUTA0201.)
Kandidaatintutkinnon laajuus on aina vähintään 180 op. Jos on suorittanut uusia kurssia korvaavia kursseja
pienemmillä opintopistemäärillä tai metodiopinnot kokonaisuudessaan aiempaa suppeampana, tulee suorittaa muita opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy.
Johtamisen aineopinnoissa TJHA1226 on pakollinen vain syksyllä 2017 aloittaville opiskelijoille. Aiemmin
aloittaneet voivat valita valinnaisia aineopintoja 15 op verran.
Maisterintutkinnossa metodikurssi TUTA0302 on pakollinen vain vuonna 2017 aloittaville opiskelijoille.
Kenenkään opiskelijan ei tarvitse tehdä enää maisterintutkinnossa kieliopintoja 5 op, vaan voivat halutessaan
valita sivuaineopintoja 30 op.

SOVELTAVA PSYKOLOGIA
Aiemmin kaikille pakollisia metodiopintoja oli kandidaatintutkinnossa 22 op. Ensi lukuvuodesta alkaen pakollisten metodiopintojen määrä on 17 op. Jatkossa kaikki opiskelijat voivat suorittaa metodiopinnot 17 op laajuisena. Uudet kurssit korvaavat vanhat kurssit pienistä opintopistemääräeroista huolimatta alla olevan taulukon mukaan.
Vanha koodi ja laajuus
YMEN1805, 4 op
YMEN1332, 3 op
YMEN13xx, 3 op
YMEN1206, 3 op
SMEN0303, 4 op
YMEN1804, 2 op
FILO1107, 3 op

Uusi koodi ja laajuus
TUTA0101, 2 op
TUTA0201, 5 op
TUTA0201, 5 op
TUTA0202, 5 op
TUTA0202, 5 op
YMEN1804, 2 op
TUTA0102, 3 op

(Jos on suorittanut YMEN1206 tai SMEN0303, ei tarvitse enää suorittaa TUTA0202. Jos on suorittanut
YMEN1332 tai YMEN13xx, ei tarvitse enää suorittaa TUTA0201.)
Kandidaatintutkinnon laajuus on aina vähintään 180 op. Jos on suorittanut uusia kurssia korvaavia kursseja
pienemmillä opintopistemäärillä tai metodiopinnot kokonaisuudessaan aiempaa suppeampana, tulee suorittaa muita opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy.
Mikäli on suorittanut jo SOVP1303 Kokemuksen tutkimuksen 15 op laajuisena, ei tarvitse suorittaa opintojaksoa TUTA0302. Muille kurssi on pakollinen. Mikäli on suorittanut jo soveltavan psykologian tutkielmaseminaarin 15 op laajuisena, ei tarvitse suorittaa opintojaksoa SOVP1322 Johtamisen psykologian erityisteemat.
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POLITIIKKATIETEET
Aiemmin kaikille pakollisia metodiopintoja oli kandidaatintutkinnossa 22 op. Ensi lukuvuodesta alkaen pakollisten metodiopintojen määrä on 17 op. Jatkossa kaikki opiskelijat voivat suorittaa metodiopinnot 17 op laajuisena. Uudet kurssit korvaavat vanhat kurssit pienistä opintopistemääräeroista huolimatta alla olevan taulukon mukaan.
Vanha koodi ja laajuus
YMEN1805, 4 op
YMEN1332, 3 op
YMEN1206, 3 op
SMEN0303, 4 op
YMEN1804, 2 op
FILO1107, 3 op

Uusi koodi ja laajuus
TUTA0101, 2 op
TUTA0201, 5 op
TUTA0202, 5 op
TUTA0202, 5 op
YMEN1804, 2 op
TUTA0102, 3 op

(Jos on suorittanut YMEN1206 tai SMEN0303, ei tarvitse enää suorittaa TUTA0202.)
TPER0101 ei enää jatkossa vaadita keneltäkään.
Kandidaatintutkinnon laajuus on aina vähintään 180 op. Jos on suorittanut uusia kurssia korvaavia kursseja
pienemmillä opintopistemäärillä tai metodiopinnot kokonaisuudessaan aiempaa suppeampana, tulee suorittaa muita opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy.
Mikäli on suorittanut maisterintutkintoon jo politiikan tutkimuksen menetelmät, ei tarvitse suorittaa opintojaksoja TUTA0301 ja TUTA0302. Mikäli vanhasta opintojaksosta IRMA/PSMA1304 Politiikan tutkimuksen menetelmät on suorittanut vain 5 op, voi edellä mainituista opintojaksoista suorittaa kumman haluaa.

SOSIOLOGIA
Aiemmin kaikille pakollisia metodiopintoja oli kandidaatintutkinnossa 26 op. Ensi lukuvuodesta alkaen pakollisten metodiopintojen määrä on 17 op. Jatkossa kaikki opiskelijat voivat suorittaa metodiopinnot 17 op laajuisena. Uudet kurssit korvaavat vanhat kurssit pienistä opintopistemääräeroista huolimatta alla olevan taulukon mukaan.
Vanha koodi ja laajuus
YMEN1805, 4 op
YMEN1332, 3 op
YMEN1206, 3 op
SMEN0303, 4 op
YMEN1804, 2 op
FILO1107, 3 op

Uusi koodi ja laajuus
TUTA0101, 2 op
TUTA0201, 5 op
TUTA0202, 5 op
TUTA0202, 5 op
YMEN1804, 2 op
TUTA0102, 3 op

(Jos on suorittanut YMEN1206 tai SMEN0303, ei tarvitse enää suorittaa TUTA0202.)
TPER0101 ei enää jatkossa vaadita keneltäkään.
Kandidaatintutkinnon laajuus on aina vähintään 180 op. Jos on suorittanut uusia kurssia korvaavia kursseja
pienemmillä opintopistemäärillä tai metodiopinnot kokonaisuudessaan aiempaa suppeampana, tulee suorittaa muita opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy.
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YMEN1209 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 4 op on siirtynyt maisterivaiheeseen ja sen uusi koodi on
TUTA0302. Mikäli on suorittanut YMEN1209 opintojakson 4 op laajuisena ja haluaa siirtyä uuteen tutkintorakenteeseen, käy se sellaisenaan maisterintutkintoon eli kirjataan syventäviin opintojakso TUTA0302 5 op.
Mikäli YMEN1209 on jo kiinnitetty kandidaatintutkintoon, suoritetaan maisterivaiheessa TUTA0302 sijasta
(opinto-opas 2016-2017) opintojakson SSOG1308 Sosiologian syventävä jakso kohta d) Syventävät menetelmäopinnot 5 op laajuinen menetelmäessee.
Mikäli on suorittanut jo sosiologian tutkielmaseminaarin 16 op laajuisena, ei tarvitse suorittaa opintojaksoa
TUTA0301 tai TUTA0302.

