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FILOSOFIAN OPINTOKOKONAISUUS (20 - 31 op)

Vaasan yliopiston opiskelijat voivat suorittaa omassa yliopistossa filosofian sivuaineopintoja. Filosofian opintokokonaisuus on
suunniteltu siten, että opinnot sopivat Vaasan yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Osa opintojaksoista voisi sopia myös
jatkotutkintojen opetusohjelmiin.

Opintokokonaisuus muodostuu yhdestä pakollisesta opintojaksosta (F1) sekä kolmesta tai useammasta valinnaisesta opintojaksosta
(F2–F5). Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 20–31 opintopistettä ja koostuu jaksoista:

• F1 Filosofian perusteet 5 op (3 ov) 
• F2 Tieto, informaatio ja tiede 5 op tai 7 op (3–4 ov)
• F3 Kriittinen ajattelu ja argumentaatio 5 op (3 ov) 
• F4 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op tai 7 op (3–4 ov) 
• F5 Soveltava etiikka 5 op tai 7 op (3–4 ov)

Opetussuunnitelma on joustava siten, että joissakin jaksoissa on mahdollisuus suorittaa 2 opintopistettä (1 opintoviikko) ja siten
kasvattaa sivuainekokonaisuuden laajuutta oman opintosuunnitelman ja kiinnostuksen mukaisesti. Luentojen ja oheiskirjallisuuden
suorittaminen on ensisijainen suoritustapa. Joissakin tapauksissa voidaan erikseen sopia opintojakson suorittamisesta
kirjallisuuskuulusteluna esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Vanhan tutkintoasetuksen mukaan opiskelevat opiskelijat:

Opintokokonaisuus muodostuu yhdestä pakollisesta opintojaksosta (F1) sekä kahdesta tai useammasta valinnaisesta opintojaksosta
(F2–F5) siten, että vähintään toisen valinnaisen opintojakson laajuus on 4 ov. Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 10–18
opintoviikkoa. 

 

F1 Filosofian perusteet 
Introduction to Philosophy

Koodi ja laajuus: FILO1001, 5 op / 3 ov 
Tavoite ja sisältö: Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija filosofiseen perinteiseen problematiikkaan, filosofian eri osa-alueisiin ja
keskeiseen filosofiseen erityiskäsitteistöön. Opintojaksossa käsitellään tieto-opissa, metafysiikassa ja etiikassa esiintyviä filosofisia
ongelmia sekä kysymystä filosofisen tiedon ja tutkimuksen luonteesta, tarkastellaan kriittisesti näihin kysymyksiin annettuja
keskeisiä vastauksia ja niissä käytettyjä argumentteja. 
Suoritustapa: Luentokurssin ja siihen liittyvän oheiskirjallisuuden loppukuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu. 
Luentokurssin oheiskirjallisuus:
1. Airaksinen: Johdatusta filosofiaan. 1994. ja 
2. Rosenberg J: The Practise of Philosophy (3. painos). 1996. 
Kirjallisuuskuulustelu: 
1. Luentokurssin oheiskirjallisuus + Almond: Exploring Philosophy. 1995. tai 
2. Cornman, Lehrer & Pappas: Philosophical Problems and Arguments: An Introduction (3. painos). 1992. 
Arviointi: Luento- ja/tai kirjallisuustentti, 1–5. 
Vastuuopettaja: Filosofian yliopistonlehtori. 

F2 Tieto, informaatio ja tiede + vapaavalintainen täydennysosa
Knowledge, Information and Science, part I and II

Koodi ja laajuus: FILO1002, 5 op / 3 ov, täydennysosa FILO1003, 2 op / 1 ov 
Tavoite ja sisältö: Tavoitteena on perehtyä tiedon, informaation ja totuuden problematiikkaan sekä tieteelliseen käsitteen- ja
teorianmuodostukseen ja selittämiseen liittyviin kysymyksiin. 
Suoritustapa: Luentokurssin ja siihen liittyvän oheiskirjallisuuden loppukuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu. 
Luentokurssin oheiskirjallisuus:
1. Raatikainen: Ihmistieteet ja filosofia. 2004. ja 
2. Niiniluoto: Johdatus tieteenfilosofiaan (2. painos). 1997. 
Kirjallisuuskuulustelu: 
1. Luentokurssin oheiskirjallisuus + Chalmers: What is this thing called science? (3. painos). 1999. 
Vapaavalintainen täydennysosa: 
1. Elster: Nuts and Bolts for the Social Sciences. 1990. tai
2. Lammenranta: Tietoteoria. 1993. 
Arviointi: Luento- ja/tai kirjallisuustentti, 1–5. 
Vastuuopettaja: Filosofian yliopistonlehtori.

 

F3 Kriittinen ajattelu ja argumentaatio
Critical Thinking and Argumentation

Koodi ja laajuus: FILO1004, 5 op / 3 ov 
Tavoite ja sisältö: Tavoitteena on perehdyttää opiskelija filosofisen argumentaation ja päättelyn teoriaan sekä sovelluksiin ja kehittää
omakohtaisia päättelyn ja argumentoinnin valmiuksia argumenttianalyysin ja harjoitusten avulla. Kurssista on hyötyä myös oman
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tutkielman suunnittelussa ja kirjoittamisessa. 
Suoritustapa: Luentokurssin sekä siihen sisältyvien harjoitustehtävien sekä oheiskirjalli-suu-den suoritus tai kirjallisuuskuulustelu
(suositellaan luentokurssin suorittamista). 
Luentokurssin oheiskirjallisuus: 
1. Kakkuri-Knuuttila (toim): Argumentti ja kritiikki. 1998. 
Kirjallisuuskuulustelu: toinen seuraavista vaihtoehdoista: 
1. Luentokurssin oheiskirjallisuus + Siitonen & Halonen: Ajattelu ja argumentointi. 1997. tai
2. Luentokurssin oheiskirjallisuus + Walton D: Informal Logic. A Handbook for Critical Argumentation. 1995. 
Arviointi: Luento- ja/tai kirjallisuustentti, 1–5. 
Vastuuopettaja: Filosofian yliopistonlehtori. 

F4 Etiikka ja yhteiskunta-filosofia + vapaavalintainen täydennysosa
Ethics and Political Philosophy, part I and II

Koodi ja laajuus: FILO1005, 5 op / 3 ov, täydennysosa FILO1006, 2 op / 1 ov 
Tavoite ja sisältö: Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija etiikan ja yhteiskuntafilosofian peruskäsitteisiin ja ongelmiin sekä keskeisiin
suuntauksiin ja teorioihin. 
Suoritustapa: Luentokurssin ja siihen liittyvän oheiskirjallisuuden loppukuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu. 
Luentokurssin oheiskirjallisuus:
1. Christman: Social and Political Philosophy: A Contemporary Introduction. 2002. ja 
2. Airaksinen: Moraalifilosofia. 1987. 
Kirjallisuuskuulustelu: 
1. Barry: An Introduction to Modern Political Theory (4. painos). 2000. ja 
2. Rachels: The Elements of Moral Philosophy (4. painos).     2002. 
Vapaavalintainen täydennysosa: Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista: 
1. Kymlicka: Contemporary Political Philo-sophy: An Introduction. 2002. 
2. MacIntyre: A Short History of Ethics. 2000. 
3. Wright: Hyvän muunnelmat (myös engl.). 2001. 
Arviointi: Luento- ja/tai kirjallisuustentti, 1–5. 
Vastuuopettaja: Filosofian yliopistonlehtori.

F5 Soveltava etiikka + vapaavalintainen täydennysosa
Applied Ethics, part I and II

Koodi ja laajuus: FILO1007, 5 op / 3 ov, täydennysosa FILO1008, 2 op / 1 ov 
Tavoite ja sisältö: Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija soveltavan etiikan ja ammattietiikan keskeisiin kysymyksiin. Valinnaisessa
täydennys-osassa perehdytään syvemmin yhteen soveltavan etiikan erityisalueeseen. 
Suoritustapa: Luentokurssin ja siihen liittyvän oheiskirjallisuuden loppukuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu. 
Luentokurssin oheiskirjallisuus:
1. Airaksinen (toim.): Ammattien ja ansaitsemisen etiikka. 1991. ja 
2. Almond (ed.): Introducing Applied Ethics, ss. 89–147; 197–342. 1995. 
Kirjallisuuskuulustelu: 
1. Airaksinen (toim.): Ammattien ja ansaitsemisen etiikka.1991. ja 
2. Olen & Barry: Applying Ethics: A Text with Readings. 6. painos tai uudempi (sovittavin osin). 2001. 
Vapaavalintainen täydennysosa: Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista: 
1. Airaksinen: Tekniikan suuret kertomukset. 2003. 
2. Oksanen & Rauhala-Hayes (toim.): Ympäristöfilosofia. 1997. 
3. Barry: Business Ethics. 2000. 
Arviointi: Luento- ja/tai kirjallisuustentti, 1–5. 
Vastuuopettaja: Filosofian yliopistonlehtori. 
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