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Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston
avoimeen yliopistoon!

Tästä oppaasta löydät seuraavat tiedot:

• Mitä missäkin voi opiskella

A-osassaA-osassaA-osassaA-osassaA-osassa luetellaan, mitä oppiaineita onmitä oppiaineita onmitä oppiaineita onmitä oppiaineita onmitä oppiaineita on
tarjolla ja missä niitä voi opiskellatarjolla ja missä niitä voi opiskellatarjolla ja missä niitä voi opiskellatarjolla ja missä niitä voi opiskellatarjolla ja missä niitä voi opiskella. Oppiai-
neet on ryhmitelty siten, että ensin on luetel-
tu opiskelua tukevat kurssit sekä yleis- ja
kieliopinnot ja sen jälkeen oppiaineet tiede-
kunnittain. Luetteloon sisältyy sekä yksittäi-
siä kursseja että laajempia opintokokonai-
suuksia. Opintojen laajuus on ilmoitettu
opintoviikkoina (ov). Yksi opintoviikko vastaa
noin 40 tunnin työpanosta.

B-osassaB-osassaB-osassaB-osassaB-osassa esitellään opetus järjestäjien mu-opetus järjestäjien mu-opetus järjestäjien mu-opetus järjestäjien mu-opetus järjestäjien mu-
kaankaankaankaankaan. Luettelosta löydät opetusta järjestä-
vien organisaatioiden yhteystiedotyhteystiedotyhteystiedotyhteystiedotyhteystiedot sekä joi-
denkin kohdalta myös ilmoittautumisia kos-
kevia ohjeita. Halutessasi lisätietoja, ota yh-
teys siihen organisaatioon, joka kyseistä
opetusta järjestää.

• Tärkeää tietoa opiskelusta

C-osassaC-osassaC-osassaC-osassaC-osassa kerrotaan Helsingin yliopiston
avoimesta yliopistosta yleensä sekä opiske-
luun liittyvistä käytännön asioista kuten il-

moittautumisesta, opintomaksuista ja tentti-
käytännöistä. C-osassa käsitellään myös
opintoneuvontaa, kirjastopalveluja sekä esi-
tellään keskeiset opiskeluun liittyvät termit ja
lyhenteet.

• Tutkintovaatimukset

D-osassaD-osassaD-osassaD-osassaD-osassa on koottuna oppiaineiden tutkinto-
vaatimukset. Tutkintovaatimuksissa kuva-
taan opintojen sisältöä ja lähiopetuksen suo-
ritusmuotoja. Monimuoto- ja verkko-opinto-
jen suoritusmuodot eroavat lähiopetuksesta.
Tarkempia tietoja monimuoto-opiskelusta
saa avoimen yliopiston Lahden toimistosta
tai opetusta järjestävistä opistoista. Verkko-
kurssien esittelyt ja suoritustavat löytyvät
avoimen yliopiston verkkopalvelusta
www.avoin.helsinki.fi/verkko/verkko.asp

Opetuksen aikataulutiedot ja tarkat ilmoittau-
tumisohjeet ovat opetusohjelmissaopetusohjelmissaopetusohjelmissaopetusohjelmissaopetusohjelmissa. Ohjel-
mia voi noutaa opetusta järjestävistä avoi-
men yliopiston toimistoista tai opistoista. Oh-
jelmat ovat myös verkkopalvelussamme
wwwwwwwwwwwwwww.avoin.helsinki.fi.avoin.helsinki.fi.avoin.helsinki.fi.avoin.helsinki.fi.avoin.helsinki.fi
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Opetustarjonta oppiaineittain

Tästä osiosta löydät Helsingin yliopiston avoimen yliopiston opetustarjonnan lukuvuodelle
2002-2003. Opetus alkaa pääsääntöisesti syyslukukaudella 2002. Tarkat opetustiedot (ai-
kataulut, kirjallisuus jne.) ovat opetusohjelmissa, joita voi noutaa opetusta järjestävästä
avoimen yliopiston toimistosta tai opistosta sekä selata verkkopalvelussamme
www.avoin.helsinki.fi.

Opetustietoihin on merkitty opetuspaikkakunta ja opetusta järjestävä yksikkö (joko avoi-
men yliopiston toimisto tai yhteistyöoppilaitos). Tiedoissa mainitaan erikseen, jos opinnot
järjestetään monimuoto- tai verkko-opintoina. Muussa tapauksessa opetus järjestetään lä-
hiopetuksena.

Opetustarjonta esitellään siten, että ensin on lueteltu opiskelua tukevat kurssit sekä yleis-
ja kieliopinnot ja niiden jälkeen oppiaineet koulutusaloittain. Tarjontaan sisältyy sekä yksit-
täisiä opintojaksoja että laajempia kokonaisuuksia. Luettelon lopussa on lisäksi kootut tie-
dot verkko-opinnoista sekä ruotsin- ja englanninkielisestä opetuksesta.

Keväällä 2003 alkavan opetuksen osalta tiedot ovat alustavia, tiedustele keväällä alkavaa
opetusta tarkemmin syksyllä 2002.

Käytettyjen merkkien selitykset:
(k03) =  opetus alkaa keväällä 2003

(s02, k03) =  opetus alkaa sekä syksyllä 2002 että keväällä 2003
(j) =  edellisen lukuvuoden opetus jatkuu, kysy osallistumismahdollisuutta

* =  opetus järjestetään monimuoto-opetuksena (muutokset mahdollisia)

1. OPISKELUA TUKEVAT KURSSIT

Helka-kurssi
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto, Helsingin yliopiston opiskelija-

kirjasto (s02, k03) ....................................................................... 21

Johdatus yliopisto-opintoihin
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

Kirjallisen ilmaisun kurssi
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (s02, k03) .............................. 21

Nettikurssi
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (s02, k03) .............................. 21

Oivaltavan lukemisen kurssi
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (s02, k03) .............................. 21

Tutustuminen opiskelijakirjastoon
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

Ks. myös opiskelutaidot ja niiden kehittäminen, s. 44
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2. YLEISOPINNOT

ATK:n johdantokurssi 2 ov ............................................................................................ 53
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (k03) ...................................... 21
Kouvola Avoin yliopisto/Kouvolan toimisto ................................................ 23
Mikkeli Avoin yliopisto/Mikkelin toimisto .................................................. 24

ATK:n täydennyskurssi 1 ov (SPSS) ............................................................................ 53
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (k03) ...................................... 21

ATK:n täydennyskurssi 1 ov (taulukkolaskenta) ........................................................ 53
Mikkeli Avoin yliopisto/Mikkelin toimisto (k03) ........................................ 24

Engelsk textförståelse 2 sv ........................................................................................... 53
Karis Öppna Universitetet/byrån i Västra Nyland ................................. 23

Englannin kielen suullinen taito 1 ov ........................................................................... 53
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21
Järvenpää Järvenpään työväenopisto .......................................................... 28
Kauniainen Työväen Akatemia  (k03) ............................................................ 32
Vantaa Vantaan aikuisopisto/Myyrmäki (k03) ......................................... 33

Englannin kielen suullinen taito 2 ov ........................................................................... 53
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (k03) ...................................... 21
Imatra Avoin yliopisto/Imatran toimisto (k03) ......................................... 22
Kouvola Avoin yliopisto/Kouvolan toimisto ................................................ 23
Lahti Lahden työväenopisto ................................................................. 29

Englannin tekstinymmärtäminen 1 ov ......................................................................... 54
Lahti Lahden kansanopisto .................................................................. 29

Englannin tekstinymmärtäminen 2 ov ......................................................................... 54
Hanko Hankoniemen kristillinen opisto* ................................................. 26
Hartola Itä-Hämeen opisto (k03) ............................................................. 27
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (s02, k03) .............................. 21
Hyvinkää Avoin yliopisto/Vantaan toimisto/Hyvinkää (k03) ........................ 25
Imatra Avoin yliopisto/Imatran toimisto* ................................................. 22
Karjaa Karjaan suomenkielinen kansalaisopisto* .................................. 28
Kauniainen Työväen Akatemia* ..................................................................... 32
Kouvola Avoin yliopisto/Kouvolan toimisto ................................................ 23
Lahti Avoin yliopisto/Lahden toimisto (s02, k03)* ................................ 23

Lahden kansanopisto .................................................................. 29
Lahden työväenopisto (k03) ....................................................... 29

Lohja Hiiden Opisto/Lohjan osasto* ..................................................... 27
Nivala Nivalan kansalaisopisto* ............................................................. 30
Nurmes Nurmeksen evankelinen opisto* ................................................. 31
Otava Otavan opisto* ............................................................................. 31
Vammala Vammalan opisto* ....................................................................... 33
Vantaa Vantaan aikuisopisto/Myyrmäki .................................................. 33

Grundkurs i statistik 5 sv .............................................................................................. 54
Helsingfors Helsingfors stads svenska arbetarinstitut ................................... 26

Ranskan tekstinymmärtäminen 2 ov ............................................................................ 54
Kauniainen Työväen Akatemia ...................................................................... 32

Saksan tekstinymmärtäminen 2 ov .............................................................................. 54
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21
Kauniainen Työväen Akatemia (k03) ............................................................. 32
Kouvola Avoin yliopisto/Kouvolan toimisto ................................................ 23
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Suullinen ilmaisu 1 ov .................................................................................................... 55
Mikkeli Avoin yliopisto/Mikkelin toimisto (k03) ........................................ 24

Tieteellinen kirjoittaminen 1 ov ..................................................................................... 55
Mikkeli Avoin yliopisto/Mikkelin toimisto .................................................. 24

Tieteellisen tutkimuksen perusteet 1,5 ov ................................................................... 55
Seinäjoki Avoin yliopisto/Seinäjoen toimisto .............................................. 24

Tilastollisen päättelyn perusteet 3 ov .......................................................................... 55
Seinäjoki Avoin yliopisto/Seinäjoen toimisto .............................................. 24

Tilastotieteen johdantokurssi 5 ov ............................................................................... 55
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (s02, k03) .............................. 21

Tilastotieteen perusteet 1 ov ......................................................................................... 56
Karjaa Karjaan suomenkielinen kansalaisopisto (k03)* ......................... 28
Kauhajoki Kauhajoen evankelinen opisto (k03)* ......................................... 28
Kittilä Kittilän kansalaisopisto (k03)* ..................................................... 29
Lahti Avoin yliopisto/Lahden toimisto* ................................................. 23
Lempäälä Lempäälä-opisto (k03)* ............................................................... 30
Nivala Nivalan kansalaisopisto (k03)* .................................................... 30
Savonlinna Savonlinnan kesäyliopisto (s02, k03)* ........................................ 32
Seinäjoki Etelä-Pohjanmaan Opisto* .......................................................... 26

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 2 ov ....................................... 56
Hartola Itä-Hämeen opisto ...................................................................... 27
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (s02, k03) .............................. 21
Imatra Avoin yliopisto/Imatran toimisto .................................................. 22
Järvenpää Järvenpään työväenopisto .......................................................... 28
Kauniainen Työväen Akatemia ...................................................................... 32
Kouvola Avoin yliopisto/Kouvolan toimisto ................................................ 23
Lahti Lahden kansanopisto (s02, k03) ................................................ 29

Lahden työväenopisto (k03) ....................................................... 29
Vantaa Vantaan aikuisopisto/Tikkurila (s02, k03) ................................... 33

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 ov ....................................... 56
Hartola Itä-Hämeen opisto ...................................................................... 27
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (s02, k03) .............................. 21
Kauniainen Työväen Akatemia ...................................................................... 32
Lahti Lahden kansanopisto (s02, k03) ................................................ 29

Äidinkielen kirjallinen käyttö 2 ov ................................................................................ 56
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (s02, k03) .............................. 21
Järvenpää Luther-opisto* .............................................................................. 30
Kolari Kolarin kansalaisopisto (k03)* .................................................... 29
Lahti Lahden työväenopisto ................................................................. 29
Nivala Nivalan kansalaisopisto (k03)* .................................................... 30
Otava Otavan opisto (k03)* ................................................................... 31
Turku Paasikivi-opisto (s02, k03) .......................................................... 31
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3. KIELIOPINNOT

Advanced English Reading and Writing 2 ov .............................................................. 57
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (k03) ...................................... 21

Englannin tekstinymmärtämisen valmennuskurssi 1 ov ........................................... 57
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21
Lahti Lahden työväenopisto ................................................................. 29

Espanjan peruskurssi 4 ov ............................................................................................ 57
Kauniainen Työväen Akatemia (s02, k03) ..................................................... 32
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto ................................................. 24

Espanjan jatkokurssi 4 ov ............................................................................................. 57
Lohja Avoin yliopisto/Länsi-Uudenmaan toimisto ................................. 23
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto ................................................. 24

Käytännön espanja I 1 ov .............................................................................................. 57
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto ................................................. 24

Käytännön espanja II 2 ov ............................................................................................. 58
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto (k03) ........................................ 24

Italian peruskurssi 4 ov .................................................................................................. 58
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto ................................................. 24

Italian jatkokurssi 4 ov ................................................................................................... 58
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto (k03) ........................................ 24

Ranskan peruskurssi 4 ov ............................................................................................. 58
Vantaa Vantaan aikuisopisto/Tikkurila .................................................... 33

Ranskan jatkokurssi 4 ov .............................................................................................. 58
Vantaa Vantaan aikuisopisto/Myyrmäki .................................................. 33

Ruotsin valmennuskurssi 1 ov ..................................................................................... 58
Hartola Itä-Hämeen opisto ...................................................................... 27
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

Saksan peruskurssi 4 ov ............................................................................................... 58
Vantaa Vantaan aikuisopisto/Tikkurila .................................................... 33

Saksan suullisen taidon aktivointi 1–2  2 ov ............................................................... 58
Kouvola Avoin yliopisto/Kouvolan toimisto ................................................ 23

Saksan sanomalehti- ja uutiskurssi 1 ov ..................................................................... 58
Kouvola Avoin yliopisto/Kouvolan toimisto ................................................ 23

Unkarin peruskurssi 2 ov ............................................................................................... 58
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto ................................................. 24

Venäjän peruskurssi 4 ov .............................................................................................. 58
Hartola Itä-Hämeen opisto ...................................................................... 27
Kauniainen Työväen Akatemia ...................................................................... 32

Venäjän keskustelukurssi 2 ov ..................................................................................... 58
Hartola Itä-Hämeen opisto (k03) ............................................................. 27
Kouvola Avoin yliopisto/Kouvolan toimisto ................................................ 23
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4. TEOLOGISET OPINNOT

Käytännöllinen teologia 5 ov ........................................................................................ 59
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto (k03) ........................................ 24

Yleinen teologia 15 ov .................................................................................................... 59
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot ............................................................................ 33

Ympäristöteologia 5 ov .................................................................................................. 59
Mikkeli Avoin yliopisto/Mikkelin toimisto .................................................. 24

5. OIKEUSTIETEELLISET OPINNOT

Johdatus oikeustieteeseen 1 ov ................................................................................... 63
Espoo Espoon kaupungin työväenopisto ............................................... 25
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (s02, k03) .............................. 21

Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto .................. 26
Hyvinkää Avoin yliopisto/Vantaan toimisto/Hyvinkää ................................. 25
Lahti Lahden työväenopisto ................................................................. 29
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot ............................................................................ 33

Eurooppaoikeus 3 ov ..................................................................................................... 64
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto .................. 26

Oikeushistoria 3 ov ........................................................................................................ 64
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

Oikeustaloustiede 3 ov .................................................................................................. 65
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

Työoikeus 4 ov ................................................................................................................ 65
Espoo Espoon kaupungin työväenopisto ............................................... 25
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21
Hyvinkää Avoin yliopisto/Vantaan toimisto/Hyvinkää ................................. 25
Imatra Avoin yliopisto/Imatran toimisto .................................................. 22

Ympäristöoikeus 4 ov .................................................................................................... 66
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

6. LÄÄKETIETEELLISET OPINNOT

Kansanterveystiede 15 ov ............................................................................................. 67
Lohja Avoin yliopisto/Länsi-Uudenmaan toimisto ................................. 23
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto ................................................. 24

Lääketiede 15 ov ............................................................................................................. 69
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21
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7. HUMANISTISET OPINNOT

Aasian ja Afrikan kulttuurit 10 ov ................................................................................. 73
Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto .................. 26

Antiikin kulttuuri 4 ov ..................................................................................................... 74
Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto .................. 26

Arabian kielen ja islamin tutkimus/Islamin peruskurssi 2 ov .................................... 74
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto ................................................. 24

Arkeologian perusopintoja ............................................................................................ 74
Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto (2 ov) ....... 26
Imatra Avoin yliopisto/Imatran toimisto (2 ov) ........................................ 22
Kotka Avoin yliopisto/Kotkan toimisto (3–5 ov) ..................................... 23
Porvoo Porvoon kansalaisopisto (2 ov) ................................................... 31
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto (10 ov) ..................................... 24

Elokuva- ja televisiotutkimus 10 ov / 20 ov ................................................................. 76
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

Estetiikka 10 ov ............................................................................................................... 78
Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto .................. 26
Imatra Avoin yliopisto/Imatran toimisto (osia 5 ov, k03) ......................... 22
Lahti Lahden työväenopisto (osia 5 ov) ............................................... 29

Folkloristiikka 20 ov ....................................................................................................... 80
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto (j) ............................................. 24

Historia 20 ov .................................................................................................................. 82
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot (osia) .................................................................. 33

Kognitiotiede 20 ov ........................................................................................................ 83
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

Kotimainen kirjallisuus 20 ov ........................................................................................ 84
Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto .................. 26

Kulttuuriantropologia 10 ov ........................................................................................... 86
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto ................................................. 24

Kulttuuriantropologia 20 ov ........................................................................................... 86
Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto .................. 26

Logopedi 15 sv ............................................................................................................... 87
Hangö Hangö sommaruniversitet ........................................................... 26

Pohjoismaiden tutkimus/The Nordic Welfare State  2 ov ........................................... 49
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot ............................................................................ 33

Psykologia 10 ov ............................................................................................................ 88
Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto* ................ 26
Hyvinkää Hyvinkään kansalaisopisto ......................................................... 27
Imatra Avoin yliopisto/Imatran toimisto* ................................................. 22
Lahti Lahden työväenopisto* ............................................................... 29
Lohja Avoin yliopisto/Länsi-Uudenmaan toimisto* ............................... 23
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Mikkeli Avoin yliopisto/Mikkelin toimisto .................................................. 24
Mäntsälä Mäntsälän kansalaisopisto* ........................................................ 30
Vantaa Vantaan aikuisopisto/Tikkurila .................................................... 33
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot ............................................................................ 33

Psykologia 20 ov ............................................................................................................ 88
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (s02, k03) .............................. 21
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot (osia) .................................................................. 33

Puheviestintä .................................................................................................................. 90
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (6 ov) ..................................... 21
Järvenpää Järvenpään työväenopisto(4 ov) ................................................ 28
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto (4 ov) ....................................... 24

Suomen kieli 20 ov ......................................................................................................... 91
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto ................................................. 24

Taidehistorian puoliarvosana 10 ov ............................................................................. 93
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto  (k03) ....... 26
Hyvinkää Avoin yliopisto/Vantaan toimisto/Hyvinkää ................................. 25
Imatra Avoin yliopisto/Imatran toimisto (osia 5 ov) ................................ 22
Kotka Avoin yliopisto/Kotkan toimisto ................................................... 23

Taidehistorian perusopinnot 20 ov ............................................................................... 93
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21
Kauniainen Kauniaisten kaupungin kansalaisopisto  (osia 10 ov) ................ 28
Lahti Lahden työväenopisto  (osia 10 ov) ........................................... 29

Taidehistoria/Suomen taiteen historia 10 ov
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot ............................................................................ 33

Taidehistorian aineopinnot 20 ov ................................................................................. 94
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21
Lahti Lahden työväenopisto ................................................................. 29

Teatteritiede 10 ov .......................................................................................................... 97
Hämeenlinna Hämeen kesäyliopisto ................................................................. 27
Kauniainen Kauniaisten kaupungin kansalaisopisto ...................................... 28

Uskontotiede/Maailman uskonnot 3 ov ........................................................................ 97
Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto .................. 26
Kouvola Avoin yliopisto/Kouvolan toimisto ................................................ 23
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot ............................................................................ 33

Uskontotiede/Uskonto ja monikulttuurisuus 5 ov ...................................................... 98
Helsinki Helsingin aikuisopisto ................................................................. 26

Yleinen kirjallisuustiede 10 ov/20 ov ............................................................................ 98
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21
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8. MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT

Biokemia 16 ov .............................................................................................................. 101
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

Eläintiede 15 ov ............................................................................................................ 102
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (j) ........................................... 21
Lohja Avoin yliopisto/Länsi-Uudenmaan toimisto ................................. 23

Eläintiede 35 ov ............................................................................................................ 102
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

Kasvitiede 15 ov ........................................................................................................... 104
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

Helsingin aikuisopisto (osia 2 ov) ............................................... 26

Kemia 15 ov ................................................................................................................... 107
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

Maantiede 11 ov ............................................................................................................ 108
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot (osia) .................................................................. 33

Matematik 4 sv .............................................................................................................. 110
Karis Västra Nylands Folkhögskola ..................................................... 33

Perinnöllisyystiede 15 ov ............................................................................................. 110
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto ................................................. 24

Perinnöllisyystiede/Geenitekniikka 2 ov .................................................................... 111
Espoo Espoon kaupungin työväenopisto (k03) ..................................... 25

Perinnöllisyystiede/Geneettinen uhanalaisuus 1 ov ................................................ 111
Espoo Espoon kaupungin työväenopisto ............................................... 25

Tietojenkäsittelytiede 15 ov ......................................................................................... 111
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot (osia) .................................................................. 33

Tähtitiede/Maailmankaikkeus nyt 2 ov ....................................................................... 114
Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto .................. 26
Hyvinkää Avoin yliopisto/Vantaan toimisto/Hyvinkää ................................. 25
Vantaa Vantaan aikuisopisto/Tikkurila (k03) ........................................... 33

Yleinen mikrobiologia 15 ov ........................................................................................ 114
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

Yleisbiologia 15 ov ....................................................................................................... 115
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (j) ........................................... 21
Hyvinkää Avoin yliopisto/Vantaan toimisto/Hyvinkää ................................. 25

Ympäristöasioiden hallinta 15 ov ............................................................................... 116
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto ................................................. 24

Ympäristötiede 15 ov ................................................................................................... 117
Tuusula Tuusulan kansalaisopisto ............................................................ 32
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto ................................................. 24
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot ............................................................................ 33
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9. KASVATUSTIETEELLISET OPINNOT

Aikuiskasvatustiede 15 ov ........................................................................................... 118
Espoo Espoon kaupungin työväenopisto ............................................... 25
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (j, k03) ................................... 21

Helsingin aikuisopisto* ................................................................ 26
Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto .................. 26

Imatra Avoin yliopisto/Imatran toimisto* ................................................. 22
Kankaanpää Kankaanpään kansalaisopisto* ................................................... 28
Kirkkonummi Kirkkonummen kansalaisopisto* ................................................. 29
Lahti Lahden työväenopisto* ............................................................... 29
Lohja Avoin yliopisto/Länsi-Uudenmaan toimisto ................................. 23

Hiiden Opisto/Nummi-Pusulan osasto* ...................................... 27
Mynämäki Mynämäen seudun kansalaisopisto* .......................................... 30
Otava Otavan opisto* ............................................................................. 31
Salo Salon kansalaisopisto* ................................................................ 31
Vantaa Vantaan aikuisopisto/Tikkurila .................................................... 33
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot ............................................................................ 33

Aikuiskasvatustiede 35 ov ........................................................................................... 119
Espoo Espoon kaupungin työväenopisto ............................................... 25
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (j) ........................................... 21
Lahti Lahden työväenopisto (j) ............................................................ 29
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto (j) ............................................. 24

Erityispedagogiikka 15 ov ........................................................................................... 121
Espoo Espoon kaupungin työväenopisto ............................................... 25
Halikko Halikon kansalaisopisto* ............................................................. 26
Hartola Itä-Hämeen opisto* ..................................................................... 27
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

Helsingin aikuisopisto* ................................................................ 26
Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto (j, k03) ..... 26
Helsingin kristillinen opisto* ........................................................ 27

Huittinen Huittisten seudun kansalaisopisto* ............................................. 27
Länsi-Suomen Opisto* ................................................................ 30

Hyvinkää Hyvinkään kansalaisopisto ......................................................... 27
Imatra Avoin yliopisto/Imatran toimisto* ................................................. 22
Juva Juvan kansalaisopisto* ............................................................... 28
Järvenpää Järvenpään työväenopisto* ........................................................ 28

Luther-opisto* .............................................................................. 30
Kittilä Kittilän kansalaisopisto* .............................................................. 29
Korpilahti Alkio-opisto* ................................................................................ 25
Kotka Avoin yliopisto/Kotkan toimisto ................................................... 23
Kouvola Kouvolan kansalaisopisto* .......................................................... 29
Lahti Lahden työväenopisto* ............................................................... 29
Lempäälä Lempäälä-opisto* ........................................................................ 30
Lohja Avoin yliopisto/Länsi-Uudenmaan toimisto ................................. 23

Hiiden Opisto/Lohjan osasto* ..................................................... 27
Loimaa Loimaan evankelinen kansanopisto* .......................................... 30
Muhos Oulujoki-opisto* ........................................................................... 31
Parainen Paraisten kansalaisopisto* .......................................................... 31
Porvoo Porvoon kansalaisopisto* ............................................................ 31
Salo Salon kansalaisopisto* ................................................................ 31
Sotkamo Sotkamon kansalaisopisto* ......................................................... 32
Turku Paasikivi-opisto* .......................................................................... 31
Valkeakoski Valkeakoski-opisto* ..................................................................... 32
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Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto ................................................. 24
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot (osia) .................................................................. 33

Erityispedagogiikka 35 ov ........................................................................................... 122
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto ................................................. 24

Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyttäytymishäiriöt 1 ov ............................ 124
Alavus Alavuden, Töysän ja Ähtärin kansalaisopisto* ............................ 25
Huittinen Länsi-Suomen Opisto* ................................................................ 30
Ilmajoki Etelä-Pohjanmaan Opisto* .......................................................... 26
Imatra Avoin yliopisto/Imatran toimisto* ................................................. 22
Juva Juvan kansalaisopisto* ............................................................... 28
Järvenpää Järvenpään työväenopisto* ........................................................ 28
Kannus Kannuksen kansalaisopisto* ....................................................... 28
Karjaa Karjaan suomenkielinen kansalaisopisto* .................................. 28
Kinnula Suomenselän kansalaisopisto* ................................................... 32
Kittilä Kittilän kansalaisopisto* .............................................................. 29
Korpilampi Alkio-opisto* ................................................................................ 25
Kouvola Kouvolan kansalaisopisto* .......................................................... 29
Lahti Lahden työväenopisto* ............................................................... 29
Lapua Lapuan kristillinen opisto* ........................................................... 30
Lohja Avoin yliopisto/Länsi-Uudenmaan toimisto* ............................... 23
Loviisa Valkon kansalaisopisto* .............................................................. 32
Mynämäki Mynämäen seudun kansalaisopisto* .......................................... 30
Mäntsälä Mäntsälän kansalaisopisto* ........................................................ 30
Nivala Nivalan kansalaisopisto* ............................................................. 30
Posio Posion kansalaisopisto* .............................................................. 31
Pudasjärvi Pudasjärven kansalaisopisto* ..................................................... 31
Somero Someron kansalaisopisto* .......................................................... 32
Tampere Tampereen kesäyliopisto* ........................................................... 32

Kasvatustiede 15 ov ..................................................................................................... 124
Hanko Hankoniemen kristillinen opisto* ................................................. 26
Hartola Itä-Hämeen opisto* ..................................................................... 27
Heinola Heinolan kansalaisopisto* ........................................................... 26
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (s02, k03) .............................. 21

Helsingin aikuisopisto* ................................................................ 26
Helsingin kristillinen opisto* ........................................................ 27

Hämeenlinna Hämeen kesäyliopisto* ............................................................... 27
Imatra Avoin yliopisto/Imatran toimisto* ................................................. 22
Järvenpää Luther-opisto* .............................................................................. 30
Kankaanpää Kankaanpään kansalaisopisto* ................................................... 28
Karkkila Karkkilan työväenopisto* ............................................................ 28
Kerava Keravan opisto ............................................................................ 28
Kinnula Suomenselän kansalaisopisto* ................................................... 32
Kirkkonummi Kirkkonummen kansalaisopisto* ................................................. 29
Kittilä Kittilän kansalaisopisto* .............................................................. 29
Kolari Kolarin kansalaisopisto* .............................................................. 29
Kuhmo Kuhmon oppimiskeskus* ............................................................. 29
Lahti Lahden työväenopisto ................................................................. 29
Lempäälä Lempäälä-opisto* ........................................................................ 30
Nastola Liikuntainstituutti Pajulahti* ......................................................... 30
Nivala Nivalan kansalaisopisto* ............................................................. 30
Nummela Hiiden Opisto/Lohjan osasto* ..................................................... 27
Partaharju Partaharjun Opisto* ..................................................................... 31
Pohja Avoin yliopisto/Länsi-Uudenmaan toimisto ................................. 23
Porvoo Porvoon kansalaisopisto* ............................................................ 31
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Salo Salon kansalaisopisto* ................................................................ 31
Savitaipale Savitaipaleen kansalaisopisto* ................................................... 32
Sipoo Sipoon kansalaisopisto* .............................................................. 32
Valkeakoski Valkeakoski-opisto* ..................................................................... 32
Vammala Vammalan opisto* ....................................................................... 33
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto ................................................. 24
Vierumäki Suomen Urheiluopisto* ............................................................... 32

Kasvatustiede 35 ov ..................................................................................................... 126
Alavus Alavuden, Töysän ja Ähtärin kansalaisopisto* ............................ 25
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21
Hämeenlinna Hämeen kesäyliopisto* ............................................................... 27
Ilmajoki Etelä-Pohjanmaan Opisto* .......................................................... 26
Imatra Avoin yliopisto/Imatran toimisto* ................................................. 22
Kankaanpää Kankaanpään kansalaisopisto* ................................................... 28
Kotka Avoin yliopisto/Kotkan toimisto ................................................... 23
Lahti Lahden työväenopisto* ............................................................... 29
Lohja Hiiden Opisto/Lohjan osasto* ..................................................... 27
Nastola Liikuntainstituutti Pajulahti* ......................................................... 30
Nivala Nivalan kansalaisopisto* ............................................................. 30
Suomussalmi Kianta-opisto* .............................................................................. 29
Vammala Vammalan opisto* ....................................................................... 33
Virrat Virtain kansalaisopisto* ............................................................... 33

Pedagogik/vuxenpedagogik 15 sv .............................................................................. 128
Helsingfors Helsingfors stads svenska arbetarinstitut ................................... 26

Pedagogik 35 sv (delar) ............................................................................................... 130
Helsingfors Helsingfors stads svenska arbetarinstitut ................................... 26

Yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus 15 ov ......................................................................... 131
Espoo Avoin yliopisto/Länsi-Uudenmaan toimisto ................................. 23

10. VALTIOTIETEELLISET OPINNOT

Finnish History 2 ov ....................................................................................................... 49
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

Introduktion till journalistiken 2 sv ............................................................................ 150
Karis Öppna universitetet/byrån i Västra Nyland ................................. 23

Kehitysmaatutkimus 15 ov .......................................................................................... 133
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21
Kauniainen Työväen Akatemia ...................................................................... 32

Socialpolitik 4 sv .......................................................................................................... 134
Helsingfors Helsingfors stads svenska arbetarinstitut ................................... 26

Sosiaalipolitiikka 15 ov ................................................................................................ 135
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

Helsingin aikuisopisto ................................................................. 26
Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto .................. 26

Kiljava Kiljavan opisto (k03) .................................................................... 29
Kirkkonummi Aktiivi-instituutti  (osia 4 ov) ........................................................ 25
Lahti Lahden kansanopisto .................................................................. 29

Lahden työväenopisto ................................................................. 29
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Mikkeli Avoin yliopisto/Mikkelin toimisto .................................................. 24
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto ................................................. 24
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot ............................................................................ 33

Sosiaalipolitiikka 27 ov ................................................................................................ 136
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (s02, k03) .............................. 21
Mikkeli Avoin yliopisto/Mikkelin toimisto .................................................. 24

Sosiaalityö 15 ov .......................................................................................................... 137
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21
Kirkkonummi Kirkkonummen kansalaisopisto .................................................. 29

Sosiaalipsykologia 15 ov ............................................................................................. 139
Espoo Espoon kaupungin työväenopisto ............................................... 25
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (s02, k03) .............................. 21

Helsingin aikuisopisto ................................................................. 26
Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto .................. 26
Kalliolan kansalaisopisto* ........................................................... 28

Ilmajoki Etelä-Pohjanmaan Opisto* .......................................................... 26
Kauniainen Työväen Akatemia* ..................................................................... 32
Kittilä Kittilän kansalaisopisto* .............................................................. 29
Korpilahti Alkio-opisto* ................................................................................ 25
Lahti Lahden työväenopisto ................................................................. 29
Lempäälä Lempäälä-opisto* ........................................................................ 30
Mikkeli Avoin yliopisto/Mikkelin toimisto .................................................. 24
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto  (s02, k03) ............................... 24
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot ............................................................................ 33

Sosiaalipsykologia 27 ov ............................................................................................. 140
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21
Kirkkonummi Avoin yliopisto/Länsi-Uudenmaan toimisto ................................. 23

Sosiologia 15 ov ........................................................................................................... 141
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

Helsingin aikuisopisto ................................................................. 26
Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto .................. 26

Kauniainen Työväen Akatemia ...................................................................... 32
Lahti Lahden kansanopisto .................................................................. 29

Lahden työväenopisto ................................................................. 29
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot ............................................................................ 33

Sosiologia 25/31 ov ...................................................................................................... 142
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

Tilastotiede/Tilastotieteen johdantokurssi 5 ov ........................................................ 144
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (s02, k03) .............................. 21

Valtio-oppi 16 ov ........................................................................................................... 144
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21
Imatra Avoin yliopisto/Imatran toimisto .................................................. 22
Lahti Lahden työväenopisto (osia) (k03) ............................................. 29
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto ................................................. 24
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot ............................................................................ 33
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Valtio-oppi 28 ov ........................................................................................................... 145
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

Vanhenemisen tutkimus 15 ov .................................................................................... 146
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot (osia) .................................................................. 33

Viestintä 15 ov ............................................................................................................... 148
Espoo Espoon kaupungin työväenopisto ............................................... 25
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto  (s02, k03) ............................. 21

Helsingin aikuisopisto* ................................................................ 26
Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto .................. 26
Helsingin kristillinen opisto* ........................................................ 27

Huittinen Huittisten seudun kansalaisopisto* ............................................. 27
Länsi-Suomen Opisto* ................................................................ 30

Imatra Avoin yliopisto/Imatran toimisto* ................................................. 22
Järvenpää Luther-opisto* .............................................................................. 30
Kajaani Kainuun kesäyliopisto* ................................................................ 28
Kouvola Avoin yliopisto/Kouvolan toimisto ................................................ 23
Kuopio Pohjois-Savon opisto* ................................................................. 31
Lahti Lahden kansanopisto* ................................................................ 29

Lahden työväenopisto* ............................................................... 29
Lapua Lapuan kristillinen opisto* ........................................................... 30
Lempäälä Lempäälä-opisto* ........................................................................ 30
Mikkeli Avoin yliopisto/Mikkelin toimisto .................................................. 24
Nummela Hiiden Opisto/Lohjan osasto* ..................................................... 27
Otava Otavan opisto* ............................................................................. 31
Oulu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto* ............................................ 31
Salo Salon kansalaisopisto* ................................................................ 31
Savonlinna Savonlinnan kesäyliopisto* ......................................................... 32
Seinäjoki Avoin yliopisto/Seinäjoen toimisto* ............................................. 24
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto ................................................. 24
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot ............................................................................ 33

Viestintä 25 ov ............................................................................................................... 149
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto ................................................. 24

Yhteiskuntahistoria 15 ov ............................................................................................ 150
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot (osia) .................................................................. 33

Ympäristöpolitiikan johdantokurssi 4 ov ................................................................... 151
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21
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11. MAATALOUS-METSÄTIETEELLISET OPINNOT

Elintarvike-ekonomia 17 ov ......................................................................................... 152
Lohja Avoin yliopisto/Länsi-Uudenmaan toimisto ................................. 23

Elintarvike-ekonomia/Organisaatiokäyttäytyminen 3 ov ......................................... 153
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto (k03) ........................................ 24

Vantaan aikuisopisto/Myyrmäki .................................................. 33

Elintarvike-ekonomia/Tuotantotalous ja logistiikka 2 ov ......................................... 153
Mikkeli Avoin yliopisto/Mikkelin toimisto .................................................. 24

Elintarvike-ekonomia/Yrittäjyys ja talouselämä 3 ov ................................................ 152
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto (k03) ...................................... 21

Hevoskurssi 1,5 ov ....................................................................................................... 154
Kouvola Avoin yliopisto/Kouvolan toimisto ................................................ 23
Siuntio Avoin yliopisto/Länsi-Uudenmaan toimisto ................................. 23
Vantaa Avoin yliopisto/Vantaan toimisto ................................................. 24

Kalataloustiede 15 ov ................................................................................................... 154
Kotka Avoin yliopisto/Kotkan toimisto ................................................... 23

Kuluttajaekonomia/Kotitalouden juridiikka 3 ov ....................................................... 154
Tuusula Tuusulan kansalaisopisto ............................................................ 32
Loviisa Valkon kansalaisopisto ................................................................ 32

Kuluttajaekonomia/Kulutus ja ympäristö 3 ov .......................................................... 154
Mikkeli Avoin yliopisto/Mikkelin toimisto .................................................. 24

Kuluttajaekonomia/Kuluttajalainsäädäntö 3 ov ........................................................ 154
Seinäjoki Avoin yliopisto/Seinäjoen toimisto .............................................. 24

Kuluttajaekonomia/Kulutussosiologia 2 ov ............................................................... 154
Mikkeli Avoin yliopisto/Mikkelin toimisto .................................................. 24

Luonnonmukainen maa- ja elintarviketalous 15 ov .................................................. 155
Mikkeli Avoin yliopisto/Mikkelin toimisto .................................................. 24

Markkinointi 3 ov .......................................................................................................... 152
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

Mehiläistalouden peruskurssi 1 ov ............................................................................ 156
Espoo Espoon kaupungin työväenopisto ............................................... 25

Osuustoiminta 15 ov .................................................................................................... 156
Mikkeli Avoin yliopisto/Mikkelin toimisto .................................................. 24

Puutarhatiede 3–4 ov ................................................................................................... 158
Järvenpää Järvenpään työväenopisto .......................................................... 28
Vantaa Vantaan aikuisopisto/Myyrmäki (k03) ......................................... 33

Puutarhatiede/Viherympäristön ja puutarhan merkitys ihmiselle 2 ov .................. 158
Espoo Espoon kaupungin työväenopisto ............................................... 25
Porvoo Porvoon kansalaisopisto (k03) .................................................... 31

Ravitsemustiede 15 ov ................................................................................................. 159
Helsinki Helsingin aikuisopisto* ................................................................ 26
Ilmajoki Etelä-Pohjanmaan Opisto* .......................................................... 26
Kauhajoki Kauhajoen evankelinen opisto* ................................................... 28



18

A

Keminmaa Keminmaan kansalaisopisto* ...................................................... 28
Lahti Lahden työväenopisto* ............................................................... 29
Mynämäki Mynämäen seudun kansalaisopisto* .......................................... 30
Savonlinna Savonlinnan kesäyliopisto* ......................................................... 32
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot ............................................................................ 33

Ympäristönsuojelutiede 20 ov .................................................................................... 159
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21
Imatra Avoin yliopisto/Imatran toimisto .................................................. 22
Mikkeli Avoin yliopisto/Mikkelin toimisto .................................................. 24
Seinäjoki Avoin yliopisto/Seinäjoen toimisto (osia 3 ov) ............................ 24

12. MONITIETEISET OPINNOT

Filosofia 20 ov ............................................................................................................... 161
Helsinki Avoin yliopisto/Helsingin toimisto ................................................ 21

Helsingin aikuisopisto  (osia 4 ov, k03) ....................................... 26
Imatra Avoin yliopisto/Imatran toimisto (osia 2 ov, k03) ......................... 22
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot (osia) .................................................................. 33

Filosofian erikoiskursseja/Kriittisen ajattelun ja päättelyn taidot 3 ov .................. 163
Helsinki Helsingin aikuisopisto ................................................................. 26

Latinalaisen Amerikan tutkimus 10 ov ....................................................................... 164
Korpilahti Alkio-opisto ................................................................................. 25

13. VERKKO-OPINNOT

Opintokokonaisuuksia:
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 15 ov
Psykologian vapaa puoliarvosana 10 ov
Ravitsemustiede 15 ov
Sosiaalipolitiikan A-oppimäärä 15 ov
Sosiaalipsykologian perusopinnot 15 ov
Sosiologian perusopinnot 15 ov
Suomen taiteen historia 10 ov
Valtio-opin A-oppimäärä 16 ov
Viestinnän perusopinnot 15 ov
Yleinen teologia 15 ov
Ympäristötiede 15 ov

Yksittäisiä kursseja:
Arjen historia 2 ov (tv-kurssi)
Erityispedagogiikan peruskurssi 3 ov
Historia-aineiden perusteet, kirjallisuus 5 ov
Johdatus filosofiseen ajatteluun 2 ov
Johdatus logiikkaan 3 ov
Johdatus oikeustieteeseen 1 ov
Johdatus psykologiaan 1 ov
Johdatus sosiaalipsykologiaan 3 ov
Johdatus viestintään 5 ov
Kehityspsykologia 3 ov
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Maailman uskonnot 3 ov
Monitieteinen vanhenemisen tutkimus – Iän myötä 1 ov
Ohjelmoinnin perusteet 3 ov
Suomen maantiede 2 ov
The Nordic Welfare State 2 ov, 4 ects
Tietokantojen perusteet 2 ov
Tietokone työvälineenä 2 ov
Valtio-opin johdantokurssi 4 ov
Virtuaalinen arkkitehtuurikävely 1 ov

Lisätietoja verkko-opinnoista osoitteesta www.avoin.helsinki.fi/tarjonta/verkko.asp

14. STUDIER PÅ SVENSKA

Engelsk textförståelse 2 sv ........................................................................................... 53
Karis Öppna universitetet/byrån i Västra Nyland ................................. 23

Grundkurs i statistik 5 sv .............................................................................................. 54
Helsingfors Helsingfors stads svenska arbetarinstitut ................................... 26

Introduktion till journalistiken 2 sv ............................................................................ 150
Karis Öppna universitetet/byrån i Västra Nyland ................................. 23

Logopedi 15 sv ............................................................................................................... 87
Hangö Hangö sommaruniversitet ........................................................... 26

Matematik 4 sv .............................................................................................................. 110
Karis Västra Nylands Folkhögskola/Karis ............................................ 33

Pedagogik/vuxenpedagogik 15 sv .............................................................................. 128
Helsingfors Helsingfors stads svenska arbetarinstitut ................................... 26

Pedagogik 35 sv (delar) ............................................................................................... 130
Helsingfors Helsingfors stads svenska arbetarinstitut ................................... 26

Socialpolitik/Introduktion till socialpolitiken 4 sv .................................................... 134
Helsingfors Helsingfors stads svenska arbetarinstitut ................................... 26

15. STUDIES IN ENGLISH

Advanced English Reading and Writing (2 credits) .................................................... 49
Helsinki Open University/Helsinki (spring 2003) ...................................... 21

Finnish History (2 credits) ............................................................................................. 49
Helsinki Open University/Helsinki ............................................................. 21

The Nordic Welfare State (2 credits) ............................................................................. 49
Internet course ............................................................................ 33
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Opetuksen järjestäjät (hakemisto)

1. Helsingin yliopiston avoimen yliopis-
ton toimistot 21
Helsingin toimisto 21
Imatran toimisto 22
Kotkan toimisto 23
Kouvolan toimisto 23
Lahden toimisto 23
Länsi-Uudenmaan toimisto 23
Mikkelin toimisto 24
Seinäjoen toimisto 24
Vantaan toimisto 24
Vantaan toimisto/Hyvinkää 25

2. Yhteistyöoppilaitokset 25
Aktiivi-instituutti 25
Alavuden, Töysän ja Ähtärin
kansalaisopisto 25
Alkio-opisto 25
Espoon kaupungin työväenopisto 25
Etelä-Pohjanmaan Opisto 26
Halikon kansalaisopisto 26
Hangö sommaruniversitet 26
Hankoniemen kristillinen opisto 26
Heinolan kansalaisopisto 26
Helsingfors stads svenska arbetarinstitut 26
Helsingin aikuisopisto 26
Helsingin kaupungin suomenkielinen
työväenopisto 26
Helsingin kristillinen opisto 27
Hiiden Opisto 27
Huittisten seudun kansalaisopisto 27
Hyvinkään kansalaisopisto 27
Hämeen kesäyliopisto 27
Itä-Hämeen opisto 27
Juvan kansalaisopisto 28
Järvenpään työväenopisto 28
Kainuun kesäyliopisto 28
Kalliolan kansalaisopisto 28
Kankaanpään kansalaisopisto 28
Kannuksen kansalaisopisto 28
Karjaan suomenkielinen kansalaisopisto 28
Karkkilan työväenopisto 28
Kauhajoen evankelinen opisto 28
Kauniaisten kaupungin kansalaisopisto 28
Keminmaan kansalaisopisto 28
Keravan opisto 28
Kianta-opisto 29
Kiljavan opisto 29
Kirkkonummen kansalaisopisto 29

Kittilän kansalaisopisto 29
Kolarin kansalaisopisto 29
Kouvolan kansalaisopisto 29
Kuhmon oppimiskeskus 29
Lahden kansanopisto 29
Lahden työväenopisto 29
Lapuan kristillinen opisto 30
Lempäälä-opisto 30
Liikuntainstituutti Pajulahti 30
Loimaan evankelinen kansanopisto 30
Luther-opisto 30
Länsi-Suomen Opisto 30
Mynämäen seudun
kansalaisopisto 30
Mäntsälän kansalaisopisto 30
Nivalan kansalaisopisto 30
Nurmeksen evankelinen opisto 31
Otavan opisto 31
Oulujoki-opisto 31
Paasikivi-opisto 31
Paraisten kansalaisopisto 31
Partaharjun Opisto 31
Pohjois-Pohjanmaan
kesäyliopisto 31
Pohjois-Savon opisto 31
Porvoon kansalaisopisto 31
Posion kansalaisopisto 31
Pudasjärven kansalaisopisto 31
Salon kansalaisopisto 31
Savitaipaleen kansalaisopisto 32
Savonlinnan kesäyliopisto 32
Sipoon kansalaisopisto 32
Someron kansalaisopisto 32
Sotkamon kansalaisopisto 32
Suomen Urheiluopisto 32
Suomenselän kansalaisopisto 32
Tampereen kesäyliopisto 32
Tuusulan kansalaisopisto 32
Työväen Akatemia 32
Valkeakoski-opisto 32
Valkon kansalaisopisto 32
Vammalan opisto 33
Vantaan aikuisopisto 33
Virtain kansalaisopisto 33
Västra Nylands Folkhögskola 33

3. Verkko-opinnot 33
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Opetuksen järjestäjät ja opetustarjonta
opetuspaikoittain

Tästä osiosta löydät avoimen yliopisto-opetuksen järjestäjät ja järjestettävän opetuksen
lukuvuonna 2002-2003. Opetus alkaa pääsääntöisesti syyslukukaudella 2002. Tarkat
opetustiedot (aikataulut, kirjallisuus jne.) ovat opetusohjelmissa, joita voi noutaa opetusta
järjestävästä yksiköstä sekä selata verkkopalvelussamme www.avoin.helsinki.fi

Opinnot järjestetään pääasiassa lähiopetuksena. Tähdellä merkityt opinnot järjestetään
monimuoto-opetuksena ja verkko-opetus on listattu erikseen osion loppuun (s. 33).

Keväällä 2003 alkavan opetuksen osalta tiedot ovat alustavia, tiedustele keväällä alkavaa
opetusta tarkemmin syksyllä 2002.

Käytettyjen merkkien selitykset:
(k03) =  opetus alkaa keväällä 2003

(s02, k03) =  opetus alkaa sekä syksyllä 2002 että keväällä 2003
(j) =  edellisen lukuvuoden opetus jatkuu, kysy osallistumismahdollisuutta

* =  opetus järjestetään monimuoto-opetuksena (muutokset mahdollisia)

Keväällä alkavan opetuksen ilmoittautumi-
sesta tiedotetaan erikseen syksyn aikana.

Infotilaisuudet syksyllä alkavasta opetuk-
sesta: to 15.8. ja ma 19.8. klo 17.00 Vuori-
katu 20, luentosali 1. Tilaisuudet ovat sa-
mansisältöisiä.

OPETUSTARJONTA

Opiskelua tukevat kurssit
Helka-kurssi (s02, k03)
Johdatus yliopisto-opintoihin
Kirjallisen ilmaisun kurssi (s02, k03)
Nettikurssi (s02, k03)
Oivaltavan lukemisen kurssi (s02, k03)
Tutustuminen opiskelijakirjastoon

Yleisopinnot
ATK:n johdantokurssi 2 ov (k03)
ATK:n täydennyskurssi 1 ov (SPSS) (k03)
Englannin kielen suullinen taito 1 ov
Englannin kielen suullinen taito 2 ov (k03)
Englannin tekstinymmärtäminen 2 ov (s02,
k03)
Saksan tekstinymmärtäminen 2 ov
Tilastotieteen johdantokurssi 5 ov (s02, k03)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suulli-
nen taito 2 ov (s02, k03)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suulli-
nen taito 3 ov (s02, k03)
Äidinkielen kirjallinen käyttö 2 ov (s02, k03)

1. HELSINGIN YLIOPISTON AVOIMEN
YLIOPISTON TOIMISTOT

AVOIN YLIOPISTO
HELSINGIN TOIMISTO
PL 12 (Vuorikatu 20)
00014 Helsingin yliopisto
p. (09) 191 23634, faksi (09) 191 24050
opintoneuvonta ks. s. 43
toimisto.helsinki@avoin.helsinki.fi

Toimisto avoinna
26.7.02 saakka: ma klo 10–17 ja ti–pe klo
10–15 (suljettu 8.–12.7.)
29.7.02 alkaen: ma ja ke klo 12–18 ja ti, to
ja pe klo 10–15
Poikkeuksia mm. juhlapyhien aattoina.

Ilmoittautuminen syksyllä alkavaan lähi-
opetukseen pääsääntöisesti seuraavasti:
– Ilmoittautuminen erilliseen palvelunume-
roon oppiaineittain porrastetusti:
ti 20.8. – to 22.8.2002
– Maanantaista 26.8. alkaen ilmoittautumi-
nen suoraan toimistoon joko puhelimitse
tai paikan päällä.

Tarkat ilmoittautumisohjeet ovat opetusoh-
jelmissa, joita saa toimistosta ja verkkopal-
velusta (www.avoin.helsinki.fi). Muutamas-
sa oppiaineessa (esim. kasvatustiede) on
poikkeava ilmoittautumiskäytäntö, josta
kerrotaan opetusohjelmassa.
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Kieliopinnot
Advanced English Reading and Writing
2 ov (k03)
Englannin tekstinymmärtämisen valmen-
nuskurssi 1 ov
Ruotsin valmennuskurssi 1 ov

Teologiset opinnot
Yleinen teologia 15 ov

Oikeustieteelliset opinnot
Johdatus oikeustieteeseen 1 ov (s02, k03)
Eurooppaoikeus 3 ov
Oikeushistoria 3 ov
Oikeustaloustiede 3 ov
Työoikeus 4 ov
Ympäristöoikeus 4 ov

Lääketieteelliset opinnot
Lääketiede 15 ov

Humanistiset opinnot
Elokuva- ja televisiotutkimus 10 ov / 20 ov
Historia 20 ov
Kognitiotiede 20 ov
Psykologia 20 ov (s02, k03)
Puheviestintä (6 ov)
Taidehistorian puoliarvosana 10 ov
Taidehistorian perusopinnot 20 ov
Taidehistorian aineopinnot 20 ov
Teatteritiede 10 ov
Yleinen kirjallisuustiede 10 ov/20 ov

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
Biokemia 16 ov
Eläintiede 15 ov (j)
Eläintiede 35 ov
Kasvitiede 15 ov
Kemia 15 ov
Maantiede 11 ov
Tietojenkäsittelytiede 15 ov
Yleinen mikrobiologia 15 ov
Yleisbiologia 15 ov
Yleisbiologia 15 ov (j)

Kasvatustieteelliset opinnot
Aikuiskasvatustiede 15 ov
Aikuiskasvatustiede 35 ov (j)
Erityispedagogiikka 15 ov
Kasvatustiede 15 ov  (s02, k03)
Kasvatustiede 35 ov

Valtiotieteelliset opinnot
Finnish History 2 ov
Kehitysmaatutkimus 15 ov
Sosiaalipolitiikka 15 ov
Sosiaalipolitiikka 27 ov (s02, k03)
Sosiaalityö 15 ov
Sosiaalipsykologia 15 ov (s02, k03)

Sosiaalipsykologia 27 ov
Sosiologia 15 ov
Sosiologia 25/31 ov
Tilastotiede/Tilastotieteen johdantokurssi 5
ov (s02, k03)
Valtio-oppi 16 ov
Valtio-oppi 28 ov
Vanhenemisen tutkimus 15 ov
Viestintä 15 ov (s02, k03)
Viestintä 25 ov
Yhteiskuntahistoria 15 ov
Ympäristöpolitiikan johdantokurssi 4 ov

Maatalous-metsätieteelliset opinnot
Elintarvike-ekonomia/Yrittäjyys ja talouselä-
mä 3 ov (k03)
Markkinointi 3 ov
Ympäristönsuojelutiede 20 ov

Monitieteiset opinnot
Filosofia 20 ov

AVOIN YLIOPISTO
IMATRAN TOIMISTO
Tainionkoskentie 68
55120 IMATRA
p. 02049 66798, faksi (05) 431 8850
imatra@avoin.helsinki.fi

Toimisto avoinna ma–pe klo 8–15.45 (toi-
misto suljettu 4.-14.7.02)

Opetustarjonta
Aikuiskasvatustiede 15 ov*
Arkeologian perusopintoja (2 ov)
Englannin kielen suullinen taito 2 ov (k03)
Englannin tekstinymmärtäminen 2 ov*
Erityispedagogiikka 15 ov*
Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov*
Estetiikka 5 ov (k03)
Filosofia 2 ov (k03)
Kasvatustiede 15 ov*
Kasvatustiede 35 ov*
Psykologia 10 ov*
Taidehistoria 5 ov
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suulli-
nen taito 2 ov
Työoikeus 4 ov
Valtio-oppi 16 ov
Viestintä 15 ov*
Ympäristönsuojelutiede 20 ov
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AVOIN YLIOPISTO
KOTKAN TOIMISTO
Keskuskatu 19
48100 Kotka
p. (05) 234 4868, faksi (05) 234 4275
kotka@avoin.helsinki.fi

Toimisto on avoinna ma–pe klo 8–16

Opetustarjonta
Arkeologian perusopintoja (3–5 ov)
Erityispedagogiikka 15 ov
Kalataloustiede 15 ov
Kasvatustiede 35 ov
Taidehistorian puoliarvosana 10 ov

AVOIN YLIOPISTO
KOUVOLAN TOIMISTO
PL 239 (Paraatikenttä 7)
45101 KOUVOLA
p. (05) 825 2280, faksi (05) 825 2322
kouvola@avoin.helsinki.fi

Toimisto on avoinna ma–pe klo 8–15.45

Opetustarjonta
ATK:n johdantokurssi 2 ov
Englannin kielen suullinen taito 2 ov
Englannin tekstinymmärtäminen 2 ov
Hevoskurssi 1,5 ov
Saksan sanomalehti- ja uutiskurssi 1 ov
Saksan suullisen taidon aktivointi 1–2  2ov
Saksan tekstinymmärtäminen 2 ov
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suulli-
nen taito 2 ov
Uskontotiede/Maailman uskonnot 3 ov
Venäjän keskustelukurssi 2 ov
Viestintä 15 ov

AVOIN YLIOPISTO
LAHDEN TOIMISTO
Kirkkokatu 16, 2 krs.
15140 LAHTI
p. (03) 892 20271
p. (03) 892 20232 (monimuoto-opetus)
faksi (03) 892 20214
lahti@avoin.helsinki.fi

Toimisto avoinna ma–pe klo 8–15.45; ke-
sällä ja aattopäivinä poikkeuksia (toimisto
suljettu 8.–20.7.02)

Opetustarjonta
Englannin tekstinymmärtäminen 2 ov (s02,
k03)*

Tilastotieteen perusteet 1 ov*
Ks. myös Lahden työväenopisto s. 29

Monimuoto-opetus
järjestetään yhteistyönä aikuisoppilaitosten
kanssa (monimuoto-opinnot merkitty *-mer-
kinnällä oppilaitoskohtaisessa opetustarjon-
nassa):
Aikuiskasvatustiede 15 ov
Englannin tekstinymmärtäminen 2 ov
Erityispedagogiikka 15 ov
Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov
Kasvatustiede 15 ov
Kasvatustiede 35 ov
Psykologia 10 ov
Ravitsemustiede 15 ov
Sosiaalipsykologia 15 ov
Tilastotieteen perusteet 1 ov
Viestintä 15 ov
Äidinkielen kirjallinen käyttö 2 ov

AVOIN YLIOPISTO
LÄNSI-UUDENMAAN TOIMISTO/
VÄSTRA NYLAND
Kalevankatu 4, 3. krs
08100 LOHJA
p. (019) 332 31, faksi (019) 332 3200
lansi-uusimaa@avoin.helsinki.fi

Toimisto avoinna ma–to klo 9–16, pe klo
9–15 (15.7.–16.8.02 avoinna klo 9–12)

Opetustarjonta
Aikuiskasvatustiede 15 ov
Elintarvike-ekonomia 17 ov
Eläintiede 15 ov
Erityispedagogiikka 15 ov
Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov*
Espanjan jatkokurssi 4 ov
Hevoskurssi 1,5 ov
Kansanterveystiede 15 ov
Kasvatustiede 15 ov
Psykologia 10 ov*
Sosiaalipsykologia 27 ov
Yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus 15 ov

Studier på svenska
Engelsk textförståelse 2 sv
Introduktion till journalistiken 2 sv



24

B

AVOIN YLIOPISTO
MIKKELIN TOIMISTO
Lönnrotinkatu 3-5 (käynti Puistokatu 3)
50100 MIKKELI
p. (015) 20 231, faksi (015) 202 3300
mikkeli@avoin.helsinki.fi

Toimisto on avoinna ma–pe klo 8–15.45

Opetustarjonta
ATK:n johdantokurssi 2 ov
ATK:n täydennyskurssi 1 ov (taulukkolas-
kenta) (k03)
Elintarvike-ekonomia/Tuotantotalous ja lo-
gistiikka 2 ov
Kuluttajaekonomia/Kulutus ja ympäristö 3 ov
Kuluttajaekonomia/Kulutussosiologia 2 ov
Luonnonmukainen maa- ja elintarviketalous
15 ov
Osuustoiminta 15 ov
Psykologia 10 ov
Sosiaalipolitiikka 15 ov
Sosiaalipolitiikka 27 ov
Sosiaalipsykologia 15 ov
Suullinen ilmaisu 1 ov (k03)
Tieteellinen kirjoittaminen 1 ov
Viestintä 15 ov
Ympäristönsuojelutiede 20 ov
Ympäristöteologia 5 ov

AVOIN YLIOPISTO
SEINÄJOEN TOIMISTO
Keskuskatu 34 (Kampustalo, 3 krs.)
60100 SEINÄJOKI
p. (06) 421 3300, faksi (06) 421 3301
seinajoki@avoin.helsinki.fi

Toimisto on avoinna ma–pe klo 8–15.45

Opetustarjonta
Kuluttajaekonomia/Kuluttajalainsäädäntö 3 ov
Tieteellisen tutkimuksen perusteet 1,5 ov
Tilastollisen päättelyn perusteet 3 ov
Viestintä 15 ov*
Ympäristönsuojelutiede 3 ov

AVOIN YLIOPISTO
VANTAAN TOIMISTO
Lummetie 2 A
01300 VANTAA
p. (09) 191 29077, faksi (09) 191 29074
vantaa@avoin.helsinki.fi

Toimisto on avoinna ma–ti klo 12–18, ke–
to klo 10–15, pe suljettu (toimisto on suljet-
tu 1.–27.7.02)

Ilmoittautuminen syksyllä alkavaan ope-
tukseen paikan päällä Vantaan toimistossa
(os. Lummetie 2 A) seuraavasti:

Ti 27.8. klo 17.00-20.00
- yleis- ja kieliopinnot, matemaattis-luon-

nontieteelliset opinnot, aikuiskasvatus-
tiede

Ke 28.8. klo 17.00-20.00
- muut opinnot (paitsi kasvatustieteen ja

erityispedagogiikan opinnot, joissa alku-
kuulustelun ilmoittaudutaan 22.8.02
mennessä)

Ilmoittautumispäivänä vapaaksi jääneille
paikoille voi ilmoittautua toimistoon ma 2.9.
alkaen.
Huom! 27.-28.8. toimisto on päivällä suljet-
tu. Ilmoittautumiset klo 17.00-20.00

Infotilaisuudet: kasvatustieteelliset opin-
not ma 19.8. klo 17, muut opinnot ma 26.8.
klo 17 os. Lummetie 2 A

Myyrmäessä alkavaan opetukseen infotilai-
suus 21.8. klo 17 os. Kilterin koulu, Iskostie 8.

OPETUSTARJONTA

Kieliopinnot
Espanjan peruskurssi 4 ov
Espanjan jatkokurssi 4 ov
Italian peruskurssi 4 ov
Italian jatkokurssi 4 ov (k03)
Käytännön espanja I 1 ov
Käytännön espanja II 2 ov (k03)
Unkarin peruskurssi 2 ov

Teologiset opinnot
Käytännöllinen teologia 5 ov (k03)

Lääketieteelliset opinnot
Kansanterveystiede 15 ov

Humanistiset opinnot
Arabian kielen ja islamin tutkimus/Islamin
peruskurssi 2 ov
Arkeologian perusopintoja 10 ov
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Folkloristiikka 20 ov (j)
Kulttuuriantropologia 10 ov
Puheviestintä 4 ov
Suomen kieli 20 ov

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
Perinnöllisyystiede 15 ov
Ympäristöasioiden hallinta 15 ov
Ympäristötiede 15 ov

Kasvatustieteelliset opinnot
Aikuiskasvatustiede 35 ov (j)
Erityispedagogiikka 15 ov
Erityispedagogiikka 35 ov
Kasvatustiede 15 ov

Valtiotieteelliset opinnot
Sosiaalipolitiikka 15 ov
Sosiaalipsykologia 15 ov  #
Sosiaalipsykologia 15 ov (k03)
Valtio-oppi 16 ov
Viestintä 15 ov #
Viestintä 15 ov
Viestintä 25 ov

Maatalous-metsätieteelliset opinnot
Elintarvike-ekonomia/Organisaatiokäyttäy-
tyminen 3 ov (k03)
Hevoskurssi 1,5 ov

# opetus Myyrmäessä

AVOIN YLIOPISTO
VANTAAN TOIMISTO/HYVINKÄÄ
Kehrääjänkatu 2
05800 Hyvinkää
p. (019) 778 2552, faksi (019) 778 2489

Toimisto on avoinna ma–pe klo 8–15.45

Opetustarjonta

Englannin tekstinymmärtäminen (k03)
Johdatus oikeustieteeseen 1 ov
Työoikeus 4 ov
Taidehistorian puoliarvosana 10 ov
Tähtitiede/Maailmankaikkeus nyt 2 ov
Yleisbiologia 15 ov

2. YHTEISTYÖOPPILAITOKSET

AKTIIVI-INSTITUUTTI
Opistotie 21
02550 Evitskog
p. (09) 809 3110, faksi (09) 256 3889

Sosiaalipolitiikka 4 ov

ALAVUDEN, TÖYSÄN JA ÄHTÄRIN
KANSALAISOPISTO
Järviluomantie 3
63300 Alavus
p. (06) 516 1420, faksi (06) 516 1424

Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov*
Kasvatustiede 35 ov*

ALKIO-OPISTO
Tähtiniementie 26
41800 Korpilahti
p. (014) 820 101, faksi (014) 820 1101

Erityispedagogiikka 15 ov*
Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov*
Latinalaisen Amerikan tutkimus 10 ov
Sosiaalipsykologia 15 ov*

ESPOON KAUPUNGIN
TYÖVÄENOPISTO
Vanha maantie 9
02600 Espoo
p. (09) 8165 7851, faksi (09) 8165 7817

Opintoneuvonta ma ja to klo 13–15

Ilmoittautuminen: Opiskelupaikan varaus
puhelimitse ma-to 19.-22.8. klo 17-20, p.
(09) 8165 7851. Myöhemmin opintoneuvon-
ta-aikoina.

ma 19.8. aikuiskasvatustiede ja erityispe-
dagogiikka
ti 20.8. viestintä ja sosiaalipsykologia
ke 21.8. oikeustieteelliset, matemaattis-luon-
nontieteelliset ja puutarhakasvitieteen kurssit
to 22.8. kaikki opinnot

Opetustarjonta
Aikuiskasvatustiede 15 ov (j, k03)
Aikuiskasvatustiede 35 ov
Erityispedagogiikka 15 ov
Johdatus oikeustieteeseen 1 ov
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Mehiläistalouden peruskurssi 1 ov
Perinnöllisyystiede/Geenitekniikka 2 ov (k03)
Perinnöllisyystiede/Geneettinen uhanalai-
suus 1 ov
Puutarhatiede/Viherympäristön ja puutar-
han merkitys ihmiselle 2 ov
Sosiaalipsykologia 15 ov
Työoikeus 4 ov
Viestintä 15 ov

ETELÄ-POHJANMAAN OPISTO
Opistontie 111
60800 Ilmajoki
p. (06) 425 6000, faksi (06) 425 6150

Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov*
Kasvatustiede 35 ov*
Ravitsemustiede 15 ov*
Sosiaalipsykologia 15 ov*
Tilastotieteen perusteet 1 ov*

HALIKON KANSALAISOPISTO
Kuruntie 7
24800 Halikko
p. (02) 774 3265, faksi (02) 774 3327

Erityispedagogiikka 15 ov*

HANGÖ SOMMARUNIVERSITET
PB 22 (Skolg. 9–11)
10901 Hangö
tfn (019) 220 3255, fax (019) 220 3256

Logopedi 15 sv

HANKONIEMEN KRISTILLINEN
OPISTO
Santalan kartanontie 177
10900 Hanko
p. (019) 244 9400, faksi (019) 244 9361

Englannin tekstinymmärtäminen 2 ov*
Kasvatustiede 15 ov*

HEINOLAN KANSALAISOPISTO
Siltakatu 11
18100 Heinola
p. (03) 859 2120, faksi (03) 859 2121

Kasvatustiede 15 ov*

HELSINGFORS STADS SVENSKA
ARBETARINSTITUT
Dagmarsgatan 3
00100 Helsingfors
tfn (09) 310 49494, fax (09) 310 49499

Grundkurs i statistik 5 sv
Introduktion till socialpolitiken 4 sv
Pedagogik/vuxenpedagogik 15 sv
Pedagogik 35 sv (delar)

HELSINGIN AIKUISOPISTO
Töölöntullinkatu 8
00250 Helsinki
p. (09) 41 500 300, faksi (09) 41 500 333
toimisto@helsinginaikuisopisto.fi

Aikuiskasvatustiede 15 ov*
Erityispedagogiikka 15 ov*
Filosofia 4 ov (k03)
Filosofian erikoiskursseja/Kriittisen ajattelun
ja päättelyn taidot 3 ov
Kasvatustiede 15 ov*
Kasvitiede 2 ov
Ravitsemustiede 15 ov*
Sosiaalipolitiikka 15 ov
Sosiaalipsykologia 15 ov
Sosiologia 15 ov
Uskontotiede/Uskonto ja monikulttuurisuus
5 ov
Viestintä 15 ov*

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMEN-
KIELINEN TYÖVÄENOPISTO
Opistotalo, Helsinginkatu 26 (käynti Länti-
sen Alppirinteen puolelta)
Postiosoite PL 5301, 00099 Helsingin kaupunki
p. (09) 3108 8600, faksi (09) 3108 8505
avoin.yliopisto@opisto.hel.fi

Toimisto avoinna opetuskaudella ma ja ti
klo 9–12, ke ja to klo 12–16, pe suljettu.

Ilmoittautuminen: Opiskelupaikan varaus
p. (09) 310 88600 klo 9-12 ja 13-16 alla ole-
van aikataulun mukaisesti.
To 15.8. humanistiset opinnot
Ma 19.8. humanistiset opinnot
Ti  20.8. oikeustieteelliset opinnot
Ke 21.8. valtiotieteelliset opinnot
To 22.8. kasvatustieteelliset ja kaikki muut
opinnot
Ma-to 26.8.-29.8. ilmoittautuminen kaikkiin
opintoihin puhelimitse klo 9-12 ja 13-16.
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Ma 2.9. alkaen ilmoittautuminen toimiston
aukioloaikoina ma ja ti klo 9-12, ke ja to klo
12-16 joko puhelimitse, toimistossa tai
sähköpostin kautta, jolloin ilmoittautumi-
sessa on mainittava nimi, osoite, puhelin,
henkilötunnus sekä opintokokonaisuus tai
kurssi, johon ilmoittaudutaan.

Keväällä alkavien opintokokonaisuuksien
ilmoittautumisajat ovat kevään opetusohjel-
massa.

Oikeustieteelliset opinnot
Johdatus oikeustieteeseen 1 ov
Eurooppaoikeus 3 ov

Humanistiset opinnot
Aasian ja Afrikan kulttuurit 10 ov
Antiikin kulttuuri 5 ov
Arkeologia 2 ov
Estetiikka 10 ov
Kotimainen kirjallisuus 20 ov
Kulttuuriantropologia 20 ov
Psykologia 10 ov*
Taidehistorian puoliarvosana 10 ov (k03)
Uskontotiede/Maailman uskonnot 3 ov

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
Tähtitiede/Maailmankaikkeus nyt 2 ov

Kasvatustieteelliset opinnot
Aikuiskasvatustiede 15 ov
Erityispedagogiikka 15 ov (j, k03)

Valtiotieteelliset opinnot
Sosiaalipolitiikka 15 ov
Sosiaalipsykologia 15 ov
Sosiologia 15 ov
Viestintä 15 ov

HELSINGIN KRISTILLINEN OPISTO
Kuukiventie 6
00840 Helsinki
p. (09) 621 9000, faksi (09) 621 90030

Erityispedagogiikka 15 ov*
Kasvatustiede 15 ov*
Viestintä 15 ov*

HIIDEN OPISTO
• Lohjan osasto
Linnaistenkatu 9
08100 Lohja
p. (019) 369 1498, faksi (019) 369 1494

Englannin tekstinymmärtäminen 2 ov*
Erityispedagogiikka 15 ov*

Kasvatustiede 15 ov*
Kasvatustiede 35 ov*
Viestintä 15 ov*

HIIDEN OPISTO
• Nummi-Pusulan osasto
Kirkkotie 11
09810 Nummi
p. (019) 373 319, faksi (019) 373 348

Aikuiskasvatustiede 15 ov*

HUITTISTEN SEUDUN KANSALAIS-
OPISTO
Risto Rytinkatu 70
32700 Huittinen
p. (02) 560 4581, faksi (02) 560 4599

Erityispedagogiikka 15 ov*
Viestintä 15 ov*

HYVINKÄÄN KANSALAISOPISTO
Helenenkatu 21
05800 Hyvinkää
p. (019) 459 2580, faksi (019) 459 2582

Erityispedagogiikka 15 ov
Psykologia 10 ov

HÄMEEN KESÄYLIOPISTO
Sibeliuksenkatu 25 B
13100 Hämeenlinna
p. (03) 647 4070, faksi (03) 647 4077

Kasvatustiede 15 ov*
Kasvatustiede 35 ov*
Teatteritiede 10 ov

ITÄ-HÄMEEN OPISTO
Kaikulantie 90
19600 Hartola
p. (03) 874 740, faksi (03) 874 7411

Englannin tekstinymmärtäminen 2 ov (ko3)
Erityispedagogiikka 15 ov*
Kasvatustiede 15 ov*
Ruotsin valmennuskurssi 1 ov
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suulli-
nen taito 2 ov
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suulli-
nen taito 3 ov
Venäjän keskustelukurssi 2 ov (k03)
Venäjän peruskurssi 4 ov
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JUVAN KANSALAISOPISTO
PL 28
51901 Juva
p. (015) 755 1260, faksi (015) 755 1555

Erityispedagogiikka 15 ov*
Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov*

JÄRVENPÄÄN TYÖVÄENOPISTO
Mannilantie 4
04400 Järvenpää
p. (09) 2719 2498, faksi (09) 2719 2762

Englannin kielen suullinen taito 1 ov
Erityispedagogiikka 15 ov*
Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov*
Puheviestintä 4 ov
Puutarhatiede 3 ov
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suulli-
nen taito 2 ov

KAINUUN KESÄYLIOPISTO
PL 51 (Seminaarinkatu 2)
87101 Kajaani
p. (08) 613 3058, faksi (08) 613 3050

Viestintä 15 ov*

KALLIOLAN KANSALAISOPISTO
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
p. (09) 7701 2310, faksi (09) 7701 2333

Sosiaalipsykologia 15 ov*

KANKAANPÄÄN KANSALAISOPISTO
Jämintie 2
38700 Kankaanpää
p. (02) 5782 9440, faksi (02) 5782 9300

Aikuiskasvatustiede 15 ov*
Kasvatustiede 15 ov*
Kasvatustiede 35 ov*

KANNUKSEN KANSALAISOPISTO
Asematie 1,
69100 Kannus
p./faksi (06) 870 876

Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov*

KARJAAN SUOMENKIELINEN KAN-
SALAISOPISTO
Laaksokatu 10
10300 Karjaa
p. (019) 233 700, faksi (019) 278 481

Englannin tekstinymmärtäminen 2 ov*
Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov*
Tilastotieteen perusteet 1 ov (k03)*

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTO
PL 50 (Helsingintie 49)
03601 Karkkila
p. (09) 2250 5671, faksi (09) 2250 5208

Kasvatustiede 15 ov*

KAUHAJOEN EVANKELINEN OPISTO
Järvikyläntie 92
61850 Kauhajoki as.
p. (06) 230 9324, faksi (06) 230 9330

Ravitsemustiede 15 ov*
Tilastotieteen perusteet 1 ov (k03)*

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN KANSA-
LAISOPISTO
Yhtiöntie 22
02700 Kauniainen
p. (09) 505 6274, faksi (09) 505 6550

Taidehistorian perusopinnot 20 ov (osia 10 ov)
Teatteritiede 10 ov

KEMINMAAN KANSALAISOPISTO
Rovaniementie 31
94400  Keminmaa
p. (016) 227 435, faksi (016) 227 749

Ravitsemustiede 15 ov*

KERAVAN OPISTO
Keskikatu 3 F
04200 Kerava
p. (09) 2949 2438, faksi (09) 294 3210

Kasvatustiede 15 ov



29

B

KIANTA-OPISTO
PL 40
89601 Suomussalmi
p. (08) 6176 7100, faksi (08) 6176 2777

Kasvatustiede 35 ov*

KILJAVAN OPISTO
Kotirannantie 49
05250 Kiljava
p. (09) 276 251, faksi (09) 276 2770

Sosiaalipolitiikka 15 ov (k03)

KIRKKONUMMEN KANSALAISOPISTO
Kirkkotallintie 6 A
02400 Kirkkonummi
p. (09) 2967 2464, faksi (09) 2967 2205

Aikuiskasvatustiede 15 ov*
Kasvatustiede 15 ov*
Sosiaalityö 15 ov

KITTILÄN KANSALAISOPISTO
Valtatie 15
99100 Kittilä
p. (016) 648 460, faksi (016) 648 466

Erityispedagogiikka 15 ov*
Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov*
Kasvatustiede 15 ov*
Sosiaalipsykologia 15 ov*
Tilastotieteen perusteet 1 ov (k03)*

KOLARIN KANSALAISOPISTO
PL 76 (Isonpalontie 2)
95901 Kolari
p. (016) 519 151 , faksi (016) 519 152

Kasvatustiede 15 ov*
Äidinkielen kirjallinen käyttö 2 ov (k03)*

KOUVOLAN KANSALAISOPISTO
Salpausselänkatu 38
45100 Kouvola
p. (05) 829 6792, faksi (05) 3753592

Erityispedagogiikka 15 ov*
Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov*

KUHMON OPPIMISKESKUS
Piilolantie 47
88900 Kuhmo
p. (08) 655 6201, faksi (08) 655 6215

Kasvatustiede 15 ov*

LAHDEN KANSANOPISTO
Harjukatu 46
15100 Lahti
p. (03) 87 810, faksi (03) 878 1234

Englannin tekstinymmärtäminen 1 ov
Englannin tekstinymmärtäminen 2 ov (s02, k03)
Sosiaalipolitiikka 15 ov
Sosiologia 15 ov
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suulli-
nen taito 2 ov (s02, k03)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suulli-
nen taito 3 ov (s02, k03)
Viestintä 15 ov*

LAHDEN TYÖVÄENOPISTO
Kirkkokatu 16
15140 Lahti
p. (03) 814 4735, faksi (03) 814 4732

Ilmoittautuminen syksyllä alkavaan opetuk-
seen alkaa ma 26.8. klo 17-18.
Paikka: Aikuiskoulutuskeskus, Kirkkokatu 16

Yleisopinnot
Englannin kielen suullinen taito 2 ov
Englannin tekstinymmärtäminen 2 ov (k03)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suulli-
nen taito 2 ov (k03)
Äidinkielen kirjallinen käyttö 2 ov

Kieliopinnot
Englannin tekstinymmärtämisen valmen-
nuskurssi 1 ov

Oikeustieteelliset opinnot
Johdatus oikeustieteeseen 1 ov

Humanistiset opinnot
Estetiikka 5 ov
Psykologia 10 ov*
Taidehistorian perusopinnot 20 ov (osia 10 ov)
Taidehistorian aineopinnot 20 ov

Kasvatustieteelliset opinnot
Aikuiskasvatustiede 15 ov*
Aikuiskasvatustiede 35 ov (j)
Erityispedagogiikka 15 ov*
Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov*
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Kasvatustiede 15 ov
Kasvatustiede 35 ov*

Valtiotieteelliset opinnot
Sosiaalipolitiikka 15 ov
Sosiaalipsykologia 15 ov
Sosiologia 15 ov
Valtio-oppi 4 ov (k03)
Viestintä 15 ov*

Maatalous-metsätieteelliset opinnot
Ravitsemustiede 15 ov*

LAPUAN KRISTILLINEN OPISTO
Siiriläntie 11–13
62100 Lapua
p. (06) 433 9200, faksi (06) 433 9220

Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov*
Viestintä 15 ov*

LEMPÄÄLÄ-OPISTO
Tampereentie 1 C
37500 Lempäälä
p. (03) 3750 599, faksi (03) 3744 419

Erityispedagogiikka 15 ov*
Kasvatustiede 15 ov*
Sosiaalipsykologia 15 ov*
Tilastotieteen perusteet 1 ov (k03)*
Viestintä 15 ov*

LIIKUNTAINSTITUUTTI PAJULAHTI
Pajulahdentie 167
15560 Nastola
p. (03) 885 5333, faksi (03) 885 5222

Kasvatustiede 15 ov*
Kasvatustiede 35 ov*

LOIMAAN EVANKELINEN KANSAN-
OPISTO
Opistontie 4
32210 Loimaa
p. (02) 7627 217, faksi (02) 7627 014

Erityispedagogiikka 15 ov*

LUTHER-OPISTO
Järvenpääntie 640
04400 Järvenpää
p. (09) 271 961, faksi (09) 271 9930

Erityispedagogiikka 15 ov*
Kasvatustiede 15 ov*
Viestintä 15 ov*
Äidinkielen kirjallinen käyttö 2 ov*

LÄNSI-SUOMEN OPISTO
Loimijoentie 280
32700 Huittinen
p. (02) 568 830, faksi (02) 566 409

Erityispedagogiikka 15 ov*
Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov*
Viestintä 15 ov*

MYNÄMÄEN SEUDUN
KANSALAISOPISTO
PL 42 (Keskuskatu 19)
23101 Mynämäki
p. (02) 437 6653, faksi (02) 437 6658

Aikuiskasvatustiede 15 ov*
Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov*
Ravitsemustiede 15 ov*

MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTO
Vanha Porvoontie 19
04600 Mäntsälä
p. (019) 6890 371, faksi (019) 6890 373

Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov*
Psykologia 10 ov*

NIVALAN KANSALAISOPISTO
PL 10 (Kalliontie 10)
85501 Nivala
p. (08) 449 1319, faksi (08) 449 1309

Englannin tekstinymmärtäminen 2 ov*
Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov*
Kasvatustiede 15 ov*
Kasvatustiede 35 ov*
Tilastotieteen perusteet 1 ov (k03)*
Äidinkielen kirjallinen käyttö 2 ov (k03)*
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NURMEKSEN EVANKELINEN OPISTO
Opistontie 6
75970 Kohtavaara
p. (013) 430 120, faksi (013) 430 154

Englannin tekstinymmärtäminen 2 ov*

OTAVAN OPISTO
Otavantie 2
50670 Otava
p. (015) 194 3552, faksi (015) 194 3550

Aikuiskasvatustiede 15 ov*
Englannin tekstinymmärtäminen 2 ov*
Viestintä 15 ov*
Äidinkielen kirjallinen käyttö 2 ov (k03)*

OULUJOKI-OPISTO
Asematie 14
91500 Muhos
p. (08) 533 0367, faksi (08) 533 2433

Erityispedagogiikka 15 ov*

PAASIKIVI-OPISTO
Harjattulantie 80
20960 Turku
p. (02) 276 2000, faksi (02) 276 2001

Erityispedagogiikka 15 ov*
Äidinkielen kirjallinen käyttö 2 ov (s02, k03)

PARAISTEN KANSALAISOPISTO
Rantatie 28
21600 Parainen
p. (02) 458 5800, faksi (02) 458 5793

Erityispedagogiikka 15 ov*

PARTAHARJUN OPISTO
Partaharjuntie 361
76280 Partaharju
p. (015) 7820 210, faksi (015) 7820 211

Kasvatustiede 15 ov*

POHJOIS-POHJANMAAN
KESÄYLIOPISTO
PL 2437
90014 Oulun yliopisto
p. (08) 321 4073, faksi (08) 370 180

Viestintä 15 ov*

POHJOIS-SAVON OPISTO
Kansanopistotie 32
70800 Kuopio
p. (017) 289 2500, faksi (017) 289 2507

Viestintä 15 ov*

PORVOON KANSALAISOPISTO
Mannerheiminkatu 15
06100 Porvoo
p. (019) 520 2576, faksi (019) 520 2588

Arkeologia 2 ov
Erityispedagogiikka 15 ov*
Kasvatustiede 15 ov*
Puutarhatiede/Viherympäristön ja puutar-
han merkitys ihmiselle 2 ov (k03)

POSION KANSALAISOPISTO
Kirkkotie 1
97900 Posio
p. (016) 320 5231, faksi (016) 372 2034

Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov*

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO
PL 10 (Kauppatie 12)
93100 Pudasjärvi
p. (08) 820 2303, faksi (08) 820 2302

Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov*

SALON KANSALAISOPISTO
Uskelankatu 13
24100 Salo
p. (02) 778 4561, faksi (02) 778 4560

Aikuiskasvatustiede 15 ov*
Erityispedagogiikka 15 ov*
Kasvatustiede 15 ov*
Viestintä 15 ov*
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SAVITAIPALEEN KANSALAISOPISTO
Käpykuja 7
54800 Savitaipale
p. (05) 614 0244, faksi (05) 614 0245

Kasvatustiede 15 ov*

SAVONLINNAN KESÄYLIOPISTO
Linnankatu 11
57130 Savonlinna
p. (015) 511 7853, faksi (015) 511 7852

Ravitsemustiede 15 ov*
Tilastotieteen perusteet 1 ov (s02, k03)*
Viestintä 15 ov*

SIPOON KANSALAISOPISTO
Koulukeskus
04130 Sipoo
p. (09) 2353 7051, faksi (09) 2353 7049

Kasvatustiede 15 ov*

SOMERON KANSALAISOPISTO
PL 29 (Kiiruuntie 4)
31401 Somero
p. (02) 779 1270, faksi (02) 779 1380

Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov*

SOTKAMON KANSALAISOPISTO
PL 24
88601 Sotkamo
p. (08) 680 2125, faksi (08) 680 2272

Erityispedagogiikka 15 ov*

SUOMEN URHEILUOPISTO
Urheiluopistontie 373
19120 Vierumäki
p. (03) 8424 1204, faksi (03) 8424 1208

Kasvatustiede 15 ov*

SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTO
Keskustie 42
43900 Kinnula
p. (014) 4292 228, faksi (014) 4292 292

Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov*

Kasvatustiede 15 ov*

TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO
Yliopistonkatu 60 A
33100 Tampere
p. (03) 223 8433, faksi (03) 214 8444

Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov*

TUUSULAN KANSALAISOPISTO
PL 60 (Koskenmäenpolku 4)
04301 Tuusula
p. (09) 8718 3415, faksi (09) 8718 3418

Ympäristötiede 15 ov
Kuluttajaekonomia/Kotitalouden juridiikka 3 ov

TYÖVÄEN AKATEMIA
Vanha Turuntie 14
02700 Kauniainen
p. (09) 540 4240, faksi (09) 5404 2444

Englannin kielen suullinen taito 1 ov (k03)
Englannin tekstinymmärtäminen 2 ov*
Espanjan peruskurssi 4 ov (s02, k03)
Kehitysmaatutkimus 15 ov
Ranskan tekstinymmärtäminen 2 ov
Saksan tekstinymmärtäminen 2 ov (k03)
Sosiaalipsykologia 15 ov*
Sosiologia 15 ov
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suulli-
nen taito 2 ov
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suulli-
nen taito 3 ov
Venäjän peruskurssi 4 ov

VALKEAKOSKI-OPISTO
Kauppilankatu 2
37600 Valkeakoski
p. (03) 576 6344, faksi (03) 5766 498

Erityispedagogiikka 15 ov*
Kasvatustiede 15 ov*

VALKON KANSALAISOPISTO
Ratakatu 1
07900 Loviisa

p. (019) 555 261, faksi (019) 555 793

Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten käyt-
täytymishäiriöt 1 ov*
Kuluttajaekonomia/Kotitalouden juridiikka 3 ov
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VAMMALAN OPISTO
Aarnontie 2 B
38200 Vammala
p. (03) 519 8409, faksi (03) 519 8565

Englannin tekstinymmärtäminen 2 ov*
Kasvatustiede 15 ov*
Kasvatustiede 35 ov*

VANTAAN AIKUISOPISTO
Itä-Vantaan palvelupiste:
Unikkotie 5 B
01300 Vantaa
p. (09) 839 24129, faksi (09) 839 24136

Länsi-Vantaan palvelupiste:
Kilterin koulu
Iskostie 8
01600 Vantaa
p. (09) 839 35650, faksi (09) 839 35613

Ilmoittautumiset alkavat ti 27.8. klo 17-20
(kieliopinnot ja aikuiskasvatustiede), muut
opinnot ke 28.8. klo 17-20 osoitteessa
Lummetie 2 A. Ilmoittautumispäivänä va-
paiksi jääneille paikoille voi ilmoittautua
2.9. alkaen aikuisopiston toimipisteisiin.

Infotilaisuudet: kasvatustieteelliset opin-
not ma 19.8. klo 17, muut opinnot ma 26.8.
klo 17 os. Lummetie 2 A

Myyrmäessä alkavan opetuksen infotilaisuus
21.8. klo 17 os. Kilterin koulu, Iskostie 8.

Tikkurilassa järjestettävä opetus:
Aikuiskasvatustiede 15 ov
Psykologia 10 ov
Ranskan peruskurssi 4 ov
Saksan peruskurssi 4 ov
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suulli-
nen taito 2 ov (s02, k03)
Tähtitiede/Maailmankaikkeus nyt 2 ov (k03)

Myyrmäessä järjestettävä opetus:
Elintarvike-ekonomia/Organisaatiokäyttäy-
tyminen 3 ov
Englannin kielen suullinen taito 1 ov (k03)
Englannin tekstinymmärtäminen 2 ov
Ranskan jatkokurssi 4 ov
Puutarhatiede 4 ov (k03)

VIRTAIN KANSALAISOPISTO
Virtaintie 26
34800 Virrat
p. (03) 485 1263, faksi (03) 485 1612

Kasvatustiede 35 ov*

VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA
Strandpromenaden 1
10300 Karis
tfn (019) 222 600, fax (019) 222 6011

Matematik 4 sv

3. VERKKO-OPINNOT
Opintokokonaisuuksia:
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 15 ov
Psykologian vapaa puoliarvosana 10 ov
Ravitsemustiede 15 ov
Sosiaalipolitiikan A-oppimäärä 15 ov
Sosiaalipsykologian perusopinnot 15 ov
Sosiologian perusopinnot 15 ov
Suomen taiteen historia 10 ov
Valtio-opin A-oppimäärä 16 ov
Viestinnän perusopinnot 15 ov
Yleinen teologia 15 ov
Ympäristötiede 15 ov

Yksittäisiä kursseja:
Arjen historia 2 ov (tv-kurssi)
Erityispedagogiikan peruskurssi 3 ov
Historia-aineiden perusteet 5 ov
Johdatus filosofiseen ajatteluun 2 ov
Johdatus logiikkaan 3 ov
Johdatus oikeustieteeseen 1 ov
Johdatus psykologiaan 1 ov
Johdatus sosiaalipsykologiaan 3 ov
Johdatus viestintään 5 ov
Kehityspsykologia 3 ov
Maailman uskonnot 3 ov
Monitieteinen vanhenemisen tutkimus – Iän
myötä 1 ov
Ohjelmoinnin perusteet 3 ov
Suomen maantiede 2 ov
The Nordic Welfare State 2 ov, 4 ects
Tietokantojen perusteet 2 ov
Tietokone työvälineenä 2 ov
Valtio-opin johdantokurssi 4 ov
Virtuaalinen arkkitehtuurikävely 1 ov

Lisätietoja verkko-opinnoista osoitteesta
www.avoin.helsinki.fi/tarjonta/verkko.asp
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Tärkeää tietoa opiskelusta

1. AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

Avoin yliopisto antaa mahdollisuuden tu-
tustua yliopisto-opiskeluun ja yliopistolli-
siin oppiaineisiin. Opiskelijat ovat eri ikäi-
siä sekä myös koulutukseltaan ja työhisto-
rialtaan erilaisia ihmisiä – pohjakoulutus-
vaatimuksia ja ikärajoja ei ole. Avoimessa
yliopistossa voi opiskella monista eri syis-
tä, esimerkiksi ammattitaidon täydentämi-
seksi, yleissivistyksen vuoksi tai yliopisto-
opintoihin tähdäten. Opetus vastaa vaati-
mustasoltaan ja sisällöltään yliopistojen
opetusta, vaikka tutkinnon suorittaminen
ei pelkästään avoimia yliopisto-opintoja
suorittamalla olekaan mahdollista.

Suurimman osan avoimesta yliopisto-ope-
tuksesta yliopistot järjestävät itse. Osa
opetuksesta toteutetaan yhteistyössä eri-
laisten aikuisoppilaitosten kanssa (esim.
kansalais- ja työväenopistot). Opetuksen
laadusta ja tasosta vastaavat aina yliopis-
tot riippumatta siitä, mikä organisaatio
opetuksen käytännössä järjestää.

Lähes kaikki Suomen yliopistot järjestävät
avointa yliopisto-opetusta ja sitä on tarjolla
lähes koko maassa. Laaja yhteistyöorgani-
saatioiden verkosto sekä modernit opetus-
menetelmät antavat yhä useammalle
mahdollisuuden opiskella.

Tietoa kaikesta Suomessa järjestettävästä
avoimesta yliopisto-opetuksesta saa valta-
kunnallisesta verkkopalvelusta, joka sisäl-
tää muun muassa koko maan kattavan
kurssitietokannan. Palvelu on osoitteessa
www.avoinyliopisto.fi

2. HELSINGIN YLIOPISTON AVOIN
YLIOPISTO-OPETUS

Helsingin yliopiston avoin yliopisto on osa
Helsingin yliopistoa ja se järjestää Helsingin
yliopiston tutkintovaatimusten mukaista ope-
tusta. Helsingin yliopiston avoin yliopisto on
yhteistyöverkosto, jolla on yhdeksän toimis-
toa: Helsingissä, Imatralla, Kotkassa, Kouvo-
lassa, Lahdessa, Lohjalla Länsi-Uuden-

maan toimisto, Mikkelissä, Seinäjoella ja
Vantaalla. Toimistot järjestävät opetusta
sekä itse että yhteistyössä lukuisten ai-
kuisoppilaitosten kanssa eri puolilla Suo-
mea.

Helsingin yliopiston avointa yliopisto-ope-
tusta järjestävät lisäksi useat kesäyliopis-
tot eri puolella Suomea. Kesäyliopistoissa
järjestettävä opetus ei pääsääntöisesti si-
sällyt tähän oppaaseen.

2.1 Opetustarjonnasta

Helsingin yliopiston avoimessa yliopistos-
sa voi opiskella kymmeniä oppiaineita.
Tarjolla on opintoja kahdeksasta yliopiston
tiedekunnasta, eniten kasvatustieteellisiä,
humanistisia ja valtiotieteellisiä opintoja.
Oppiainevalikoima vaihtelee jonkin verran
vuosittain. Opetustarjonta koostuu opinto-
kokonaisuuksista sekä yksittäisistä kurs-
seista eli opintojaksoista. Opetuksen sisäl-
löstä vastaavat yliopiston tiedekunnat ja
ainelaitokset.

Opintokokonaisuudet ovat pääasiassa
eri oppiaineiden perusopintoja, mutta tar-
jolla on myös aineopintoja. Varsinaisten
yliopiston oppiaineiden lisäksi järjestetään
yleis- ja kieliopintoja sekä opiskelua tuke-
via kursseja. Opintokokonaisuuksien ni-
met vaihtelevat eri tiedekunnissa. Perus-
opinnot (tai A-oppimäärä tai approbatur-
opinnot) antavat tieteenalasta perustiedot,
joihin aine- ja syventävät opinnot pohjau-
tuvat. Aineopinnoissa (tai B-oppimäärä
tai cum laude -opinnot) syvennetään pe-
rusopintojen tietoja ja taitoja tekemällä
mm. laajempia harjoitustöitä. Aineopintoja
on tarjolla muutamista oppiaineista.

Myös opintokokonaisuuksien laajuudet
vaihtelevat eri tiedekunnissa. Opintokoko-
naisuus koostuu kuitenkin aina opintojak-
soista, joiden laajuus ilmoitetaan opinto-
viikkoina (= ov). Opintoviikolla tarkoite-
taan opiskelun vaatimaa työpanosta (ope-
tuksen seuraaminen, kirjallisuuden lukemi-
nen, harjoitustöiden tekeminen jne.), johon
opiskelijalta kuluu keskimäärin 40 tuntia. Ai-
neopintojen opintoviikkolaajuus ilmoitetaan
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pääsääntöisesti siten, että siihen sisältyvät
perusopinnot. Esimerkiksi kasvatustieteen
aineopinnot (35 ov) koostuvat perusopin-
noista (15 ov) ja aineopinnoista (20 ov).

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tut-
kintoa, mutta jos opiskelija siirtyy myö-
hemmin yliopiston varsinaiseksi opiskeli-
jaksi, hän voi liittää opintosuoritukset
osaksi tutkintoaan. Sivun alareunassa ole-
vassa kuvassa on kasvatustieteen kandi-
daatin ja maisterin tutkinnot esimerkkeinä
yliopistotutkinnon rakenteesta.

Valtaosa opetuksesta alkaa syyslukukau-
della, yleensä syyskuussa. Jonkin verran
opetusta alkaa myös kevätlukukaudella
tammikuussa. Lisäksi Helsingissä järjeste-
tään runsaasti kesäopetusta. Opiskelu-
mahdollisuuksia on siis tarjolla läpi vuo-
den.

Yleiset tiedot lukuvuoden 2002–2003 ope-
tustarjonnasta löytyvät tämän oppaan A- ja
B-osista. Tarkemmat tiedot opetuksesta
opetusaikoineen ja -paikkoineen saa ope-
tusta järjestävästä yksiköstä (yhteystiedot
B-osassa). Kaikki opetustiedot aikataului-
neen löytyvät myös verkkopalvelustamme
www.avoin.helsinki.fi Opetustarjonta
-kohdasta. Verkkopalvelussa on aina ajan
tasalla oleva tieto järjestettävästä opetuk-
sesta.

Lukuvuoden 2003-2004 ennakkotiedot il-

mestyvät huhtikuussa ja varmistuneet
opetustiedot kesällä. Kädessäsi oleva
opinto-opas ilmestyy lukuvuosittain heinä-
elokuussa. Helsingissä järjestettävästä
kesäopetuksesta julkaistaan erillinen opin-
to-opas keväällä.

Avoin yliopisto tiedottaa ajankohtaisesta
opetustarjonnasta myös Helsingin Sano-
mien Koulutusta -palstalla aina kuukauden
ensimmäisenä sunnuntaina. Nämä ilmoi-
tukset koskevat avoimen yliopiston pää-
kaupunkiseudulla järjestämää opetusta.
Muualla Suomessa järjestettävästä ope-
tuksesta tiedotetaan usein maakunta- ja
paikallislehdissä.

2.2 Opetusmuodot

Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa
on tarjolla sekä lähi- että etäopetusta. Lä-
hiopetuksessa opiskelijat osallistuvat lu-
ennoille, tekevät harjoituksia ja käyvät ten-
teissä. Etäopetuksessa opiskelijat suorit-
tavat opintojaan joko monimuoto-opiske-
luna, jossa tuutorin johdolla tapahtuvalla
opintoryhmätyöskentelyllä on tärkeä merki-
tys, tai verkko-opintoina internetin välityk-
sellä.

Seuraavassa on kuvattu lyhyesti eri ope-
tusmuotoja. Avoimen yliopiston verkkopal-
velun www.avoin.helsinki.fi Opiskeluop-
paasta löydät lisää tietoa eri opiskelumuo-
doista ja suoritustavoista.
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Lähiopetus
Lähiopetus on useimmille tutuin tapa opis-
kella. Siinä yliopiston opettajat luennoivat
ja ohjaavat ryhmäharjoituksia paikan pääl-
lä. Opetus järjestetään pääsääntöisesti il-
taisin. Lähiopetuksen suoritustavoista on
kerrottu tämän oppaan oppiaineiden tutkin-
tovaatimusosiossa (D-osa). Jokaisen opin-
tojakson kohdalla on kuvaus opetuksen
määrästä ja suoritustavasta (esim. L 24 t +
R 12 t + kuulustelu), ja siitä näkyy kuinka
paljon luento-opetusta (L) ja ryhmäharjoi-
tuksia (R) opintojakso sisältää. Jos suori-
tustavoissa on vaihtoehtoja, joista opiskeli-
ja voi itse valita, siitä kerrotaan opetusoh-
jelmassa. Eri toimistojen ja opistojen järjes-
tämän opetuksen toteutustavoissa ja suori-
tusmuodoissa saattaa olla eroja.

Monimuoto-opetus
Opetus toteutetaan yhteistyössä eri paikka-
kunnilla sijaitsevien aikuisoppilaitosten
kanssa. Monimuoto-opiskelussa keskeisellä
sijalla on itsenäinen opiskelu. Opiskeluun ei
kuulu perinteisiä luentoja, vaan yliopisto-
opettajan antama opetus toteutetaan etä-
opetuksena, pääsääntöisesti audio- eli pu-
helinopetuksena. Opinnot suoritetaan oppi-
mistehtävillä ja tenteillä. Keskeisellä sijalla
monimuoto-opiskelussa on myös opiskelijoi-
den muodostama opintoryhmä. Ryhmä ko-
koontuu yleensä viikoittain ja sitä ohjaa pai-
kallinen tuutori. Opiskelunsa tueksi moni-
muoto-opiskelijat saavat oppimateriaalia,
esim. kirjoja tai oheislukemistoja.

Monimuoto-opiskelun käytännöt eroavat lä-
hiopetuksen käytännöistä esimerkiksi opin-
tomaksuissa ja kuulusteluun ilmoittautumi-
sessa. Ohjeet näistä käytännöistä opiskeli-
jat saavat monimuoto-opiskelumateriaalis-
ta, joka jaetaan ilmoittautumisen jälkeen.

Verkko-opinnot
Yliopisto-opintoja voi opiskella verkossa
mistä tahansa – myös ulkomailta. Oppima-
teriaalina ovat kirjojen lisäksi verkkoaineis-
tot. Verkossa tehdään tehtäviä, kirjoitetaan
esseitä, tentitään ja keskustellaan. Kurssit
etenevät yleensä aikataulun mukaan, mutta
sen puitteissa opiskeluaikansa ja -paikkan-
sa voi valita itse. Verkko-opiskelua ja verk-
kokursseja esitellään tarkemmin osoittees-
sa www.avoin.helsinki.fi/opas/verkko.shtml

2.3 Avoimen yliopiston
verkkopalvelut

Helsingin yliopiston avoimen yliopiston
verkkopalvelu tarjoaa tietoa, tukea ja palve-
luja. Jatkuvasti päivitettävästä kurssitieto-
kannasta löytyvät ajankohtaiset tiedot kai-
kesta opetuksesta. Sivuilla on opintoneu-
vontaa ja –ohjausta sekä runsaasti materi-
aalia opiskelun tueksi. Palvelun kautta voi
hoitaa myös monia toimistoasioita. Verkko-
palvelun osoite on www.avoin.helsinki.fi

Avoimen yliopiston valtakunnallinen verk-
kopalvelu on 19 yliopiston yhteinen infor-
maatio- ja neuvontapalvelu, josta löytyvät
koko maan kattavat tiedot avoimesta yli-
opisto-opetuksesta. Palvelun osoite on
www.avoinyliopisto.fi

2.4 Opintojen jatkaminen
yliopistossa

Avoimia yliopisto-opintoja suorittaneet voi-
vat pyrkiä Helsingin yliopiston opiskelijoiksi
paitsi normaalien valintakokeiden kautta
myös erityishaun eli ns. avoimen yliopiston
väylän kautta. Erityishaku on teologisessa,
humanistisessa, matemaattis-luonnontie-
teellisessä, kasvatustieteellisessä, valtio-
tieteellisessä ja maatalous-metsätieteelli-
sessä tiedekunnassa. Avoimilla yliopisto-
opinnoilla tarkoitetaan tällöin yliopiston tut-
kintovaatimusten mukaisia opintoja, jotka
on suoritettu korkeakoulujen järjestämänä
avoimena yliopisto-opetuksena, kesäyli-
opisto-opintoina tai ns. yksityisinä kuulus-
teluina/erillisinä opintoina.

Tutkinnon suoritusoikeus voidaan myön-
tää hakemuksen tai taso-/valintakokeen
perusteella henkilölle, joka on suorittanut
avoimessa yliopistossa vähintään 60
opintoviikon (matemaattis-luonnontieteel-
lisen tiedekunnan oppiaineissa 50 opinto-
viikon) laajuiset opinnot Helsingin yliopis-
ton tai jonkin muun korkeakoulun opetus-
suunnitelman mukaisesti. Näihin opintoi-
hin pitää sisältyä tietynlaajuisia opintoko-
konaisuuksia, haettavassa oppiaineessa
yleensä perus- ja aineopinnot, ja opinto-
jen on muodostettava mielekäs kokonai-
suus. Hakuoikeus ei koske niitä henkilöi-
tä, joilla jo on korkeakoulututkinto tai opis-
keluoikeus jossakin korkeakoulussa.
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Helsingin yliopiston matemaattis-luonnon-
tieteellinen tiedekunta on myöntänyt tois-
taiseksi avoimen yliopiston 15 opintoviikon
väylän seuraaviin oppiaineisiin: fysiikka,
kemia, matematiikka ja tietojenkäsittelytie-
de. Opiskelijalle, joka on suorittanut Hel-
singin yliopiston tutkintovaatimusten mu-
kaisesti jonkin ko. oppiaineen approbatur-
oppimäärää (15 ov) vastaavan opintoko-
konaisuuden vähintään arvosanalla 2/3
(oltava suoritettuna hakuajan päättymi-
seen mennessä), voidaan myöntää hake-
muksesta tutkinnon suoritusoikeus ko. op-
piaineeseen. Tietojenkäsittelytieteeseen
on varattu 20 opiskelijan vuosikiintiö, muut
ainelaitokset päättävät opiskelijamäärästä
harkintansa mukaan. Hakuaika päättyy
vuosittain 30.4. ja 31.10.

Avoimia yliopisto-opintoja voi suorittaa
Helsingin yliopistossa myös ns. erillisten
opintojen suoritusoikeuden perusteella.
Tiedekunnat voivat myöntää hakemuksen
perusteella suoritusoikeuksia lähinnä sel-
laisiin aineopintoihin, joita ei ole tarjolla
avoimessa yliopistossa. Opiskelija osallis-
tuu tällöin samaan opetukseen kuin yli-
opiston perustutkinto-opiskelijat.

Lisätietoja:
– avoimen yliopiston opintoasiainsuunnit-

telijat, p. (09) 191 23615,
opintoneuvonta.helsinki@avoin.helsinki.fi

– tiedekuntien opintotoimistot

2.5 Ikäihmisten yliopisto

Helsingin yliopiston avoimessa yliopistos-
sa toimii myös Ikäihmisten yliopisto, jonka
tavoitteena on välittää ikäihmisille ajan-
kohtaista tutkimustietoa. Samalla tarjotaan
mahdollisuuksia omaehtoiseen yliopistolli-
seen opiskeluun, jossa ei tähdätä muodol-
lisiin suorituksiin. Tarjolla on monitieteisiä
luentosarjoja, seminaareja, atk-kursseja,
kasettiluentosarjoihin pohjautuvaa etäope-
tusta sekä verkko-opetusta.

Tiedustelut: p. (09) 191 23595,
(09) 191 23484, (09) 191 23677
Ikäihmisten yliopisto verkossa:
www.avoin.helsinki.fi/ikis

3. OPINTOSOSIAALISET EDUT

Opintotuki
Avoimessa yliopistossa opiskelu katso-
taan sivutoimiseksi opiskeluksi, joten pel-
kästään avoimessa yliopistossa tapahtu-
vaan opiskeluun ei saa valtion opintotu-
kea. Tarkempaa tietoa opintotuesta saat
mm. Kansaneläkelaitoksen paikallistoimis-
toista. Työsuhteessa olevien opiskelijoiden
kannattaa ottaa selvää mm. ammattikoulu-
tusrahasta ja erorahan aikuiskoulutus-
lisästä. Näistä tukimuodoista, samoin kuin
pitkäaikaistyöttömien omaehtoisen koulu-
tuksen tukemiseen tarkoitetusta koulutus-
vakuutuksesta, saat parhaiten tietoa pai-
kallisista työvoimatoimistoista.

Opiskelijaedut
Avoimen yliopiston opiskelijat eivät voi liit-
tyä jäseniksi Suomen ylioppilaskuntien liit-
toon SYL:iin, koska opiskelua ei katsota
kokopäivätoimiseksi. Tämän vuoksi myös-
kään erilaiset opiskelija-alennukset esim.
VR:n ja Matkahuollon osalta eivät koske
avoimen yliopiston opiskelijoita.

Työttömyysturva
Työttömän opiskelijan oikeus työttömyys-
päivärahaan määräytyy pääsääntöisesti
sen mukaan, katsotaanko opiskelu pää-
vai sivutoimiseksi. Sivutoiminen opiskelu
ei yleensä ole esteenä työttömyyspäivära-
han saannille. Sivutoimiseksi määritellään
työttömyysturvalaissa sellainen opiskelu,
jonka opetussuunnitelman edellyttämä
työmäärä on keskimäärin vähemmän kuin
25 tuntia viikossa tai kolme opintoviikkoa
kuukaudessa. Päivärahan myöntämisen
esteenä voi olla myös osallistuminen päi-
vällä järjestettävään opetukseen. Työttö-
myyspäivärahaa koskevat asiat ratkais-
taan kuitenkin aina paikallisessa työvoi-
matoimistossa ja -toimikunnassa ja ratkai-
sun perustana on työttömän henkilön ko-
konaistilanteen arviointi.

Opintovapaa
Työsuhteessa olevat avoimen yliopiston
opiskelijat voivat joissain tapauksissa saa-
da opintovapaata opintojensa suorittami-
seen. Opintovapaasta saa ajankohtaisia
tietoja paikallisista työvoimatoimistoista.
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4. OPISKELUKÄYTÄNNÖT

Opiskeluun avoimessa yliopistossa liittyy
paljon erilaisia käytännön kysymyksiä:
mistä saa tietoa opinnoista, miten ilmoit-
taudutaan tenttiin tai mitä opiskelu mak-
saa? Opiskelu vaatii paljon omatoimisuut-
ta, varsinaisten opintojen lisäksi myös
opiskeluun liittyvien käytännön asioiden
hoidossa. Avoimen yliopiston käytännöt
vaihtelevat toimistoittain, joten yksityiskoh-
taiset tiedot on syytä tarkistaa aina omas-
ta toimistosta. Avoimen yliopiston yhteis-
työoppilaitokset huolehtivat omaan ope-
tukseensa liittyvien asioiden tiedottami-
sesta.

4.1 Ilmoittautuminen opintoihin

Avoimen yliopiston opinnoista valtaosa al-
kaa syksyisin, mutta joitakin opintoja voi
aloittaa myös kevätlukukaudella. Helsin-
gissä järjestetään runsaasti opetusta
myös kesällä.

Ennen ilmoittautumista
Opiskelu avoimessa yliopistossa vaatii pit-
käjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. On
tärkeää, että perehdyt jo ennen opintoihin
ilmoittautumista sekä tutkintovaatimuksiin
että opetuksen aikatauluihin. Tutkintovaati-
muksista näet, millaista kirjallisuutta opin-
toihin sisältyy ja millaista kielitaitoa kirjalli-
suuden lukeminen edellyttää. Oman ajan-
käytön arviointi on tärkeä osa opiskelua,
joten mieti, miten järjestät itsellesi aikaa
opiskeluun muiden tehtäviesi ohessa.
Avoimen yliopiston opinnot on yleensä
suunniteltu siten, että 15 opintoviikon
opinnot voi suorittaa yhdessä lukuvuodes-
sa. Yksi opintoviikko tarkoittaa keskimää-
rin 40 tunnin työmäärää. Jos aiot osallis-
tua yhtäaikaisesti usealle kurssille, tarkis-
ta, etteivät opetusajat mene päällekkäin.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiskäytännöt vaihtelevat toimis-
toittain ja opistoittain. Yleistietoa syysluku-
kauden ilmoittautumisista löytyy oppaan B-
osasta, jossa esitellään eri toimistojen ja
opistojen opetustarjontaa. Jos ilmoittautu-
miskäytäntöä ei ole mainittu, voit tiedustella
asiaa puhelimitse opetusta järjestävästä
yksiköstä. Yksityiskohtaista ja ajantasaista
tietoa ilmoittautumisista löydät myös verk-
kopalvelustamme www.avoin.helsinki.fi.

Kevätlukukaudella alkaviin opintoihin ilmoit-
tautumisesta tiedotetaan myöhemmin syk-
syllä.

Opiskelijoita valitaan kursseille yleensä
tietty määrä ilmoittautumisjärjestykses-
sä. Ilmoittauduttaessa täytetään ilmoittau-
tumislomake ja maksetaan opintomaksu.
Joissakin oppiaineissa järjestetään alku-
kuulustelu eli tentti, jonka perusteella opis-
kelijamäärää tarvittaessa karsitaan. Hel-
singin toimiston järjestämään opetukseen
ilmoittaudutaan yleensä puhelimitse, tar-
kat tiedot ovat opetusohjelmissa ja verkko-
palvelussa. Verkkokursseille ilmoittaudu-
taan internetin kautta. Jos opetukseen ei
ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita, opetus
voidaan perua.

Jos aloittamasi opintokokonaisuus jatkuu
seuraavana lukuvuonna, edellytetään
useimmissa tilanteissa jatkoilmoittautumis-
ta uuden lukuvuoden alkaessa. Jos jatkoil-
moittautuminen koskee aloittamiasi opinto-
ja, ilmoittautumisesta on ohje opetusohjel-
massa.

4.2 Opintomaksut

Avoimen yliopiston opintomaksut määräy-
tyvät opintojen laajuuden ja opetusmuo-
don perusteella. Opintomaksu on voimas-
sa sen opetusohjelman ajan, jota opiske-
lemaan olet ilmoittautunut. Opintomaksun
suuruus vaihtelee jonkin verran eri toimis-
tojen ja yhteistyöoppilaitosten järjestämäs-
sä opetuksessa.

Lähiopetus
Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja Vantaan
toimistojen järjestämässä lähiopetuksessa
noudatetaan seuraavia maksuja:

Erilliset
kirjallisuuskuulustelut 33 eeeee (196,21 mk)

Yksittäiset kurssit
Alle 3 ov 55 eeeee (327,02 mk)
3–5 ov 75 eeeee (445,93 mk)
yli 5 ov – alle 10 ov 100 eeeee (594,57 mk)

Perusopinnot/approbatur/A-oppimäärä
10–15 ov 160 eeeee (951,32 mk)
16–20 ov 200 eeeee (1189,15 mk)

Aine-
opinnot/cum laude 280 e (1664,80 mk)
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Valtiotieteellisen tiedekunnan opintokoko-
naisuudet, jotka muodostavat osan aine-
opinnoista:
B-oppimäärä/
aineopintoja 160 eeeee (951,32 mk)

Opetusmateriaaleista, atk:n käytöstä, opin-
toretkistä tms. voi aiheutua lisämaksuja.
Jos opintokokonaisuus sisältää valinnaisia
opintojaksoja, kokonaisuuden maksu kat-
taa vain ne jaksot, jotka sisältyvät kokonai-
suuden minimiopintoviikkomäärään. Yli me-
nevistä jaksoista peritään lisämaksu.

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskeli-
jat saavat opintomaksuista lähiopetukses-
sa 50 %:n alennuksen (alennus ei koske
monimuoto- ja verkko-opintoja eikä opisto-
jen järjestämää opetusta).

Opistoissa järjestettävässä lähiopetukses-
sa hinnat vaihtelevat opistoittain; tarkem-
mat hintatiedot saat opetusta järjestävästä
opistossa.

Monimuoto-opetus

Monimuoto-opetuksessa hinnat vaihtele-
vat opistoittain; tarkemmat hintatiedot saat
opetusta järjestävästä opistosta.

Verkko-opinnot

Yksittäiset kurssit maksavat 60 – 100 eu-
roa (356,74 – 594,57 mk) kurssin laajuu-
desta riippuen. Opintokokonaisuudet mak-
savat 300 – 380 euroa (1783,72 – 2259,38
mk). Kurssikohtaiset opintomaksut löyty-
vät verkkokurssien esittelysivuilta
www.avoin.helsinki.fi/tarjonta/verkko.asp

Opintomaksujen perusteet

Avoimen yliopiston opintomaksut perustu-
vat opetusministeriön päätökseen (83/
1993) avoimesta yliopisto-opetuksesta pe-
rittävistä maksuista. Maksuissa noudate-
taan valtion maksuperustelakia (150/1992)
ja sen muutosta (961/1998; sisältää mak-
sua koskevan muutoksen haun) sekä val-
tion maksuperusteasetusta (211/1992) ja
sen muutoksia (818/1995, 1254/2001).
Opintomaksut ovat julkisoikeudellisina saa-
tavina suoraan ulosottokelpoisia ilman erilli-
siä toimenpiteitä (Laki verojen ja maksujen
perimisestä ulosottotoimin, N:o 367/1961).

4.3 Perumisehdot

Perumiskäytännöt vaihtelevat avoimen yli-
opiston eri toimistoissa ja opetusta järjes-
tävissä opistoissa. Kysy tarkempia tietoja
opetusta järjestävästä toimistosta tai opis-
tosta.

Helsingin ja Vantaan toimistojen lähiope-
tuksessa noudatetaan seuraavia perumis-
ehtoja:

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoita siitä
ensi tilassa avoimen yliopiston toimistoon
puhelimitse, faksilla, sähköpostilla tai käy-
mällä paikan päällä. Jos perut opiskelu-
paikkasi viimeistään 14 vuorokautta en-
nen opetuksen alkamista, hyvitämme
osan opintomaksusta. Opintokokonaisuuk-
sissa opetus katsotaan alkavaksi ensim-
mäisen opintojakson alussa. Perumistapa-
uksissa veloitamme käsittelykuluina 20 %
opintomaksusta (kuitenkin enintään 32 eu-
roa). Opintomaksun hyvitys maksetaan
pankkitilillesi. Jos et pysty aloittamaan
opintoja sairauden takia, hyvitämme opin-
tomaksusta kuten perumistapauksessa.
Sairastumisesta on ilmoitettava toimistoon
niin pian kuin mahdollista, ja opintomak-
sun hyvitys edellyttää lääkärin tai tervey-
denhoitajan todistusta.

4.4 Tenttikäytännöt

Yliopistomaailmassa puhutaan kuuluiste-
luista ja tenteistä. Niillä tarkoitetaan sa-
maa asiaa, tavallisesti kirjallista ja essee-
muotoista tenttiä. Tentin tehtävä on oppi-
misen varmistaminen ja tarkistaminen.
Tenttejä järjestetään luennoista ja kirjalli-
suudesta. Joissain tenteissä tentitään yhtä
aikaa sekä luento- että kirjallisuusosiot.

Kirjallisuuskuulusteluihin luettavat kirjat
selviävät opetusohjelmasta ja tämän op-
paan tutkintovaatimusosasta. Kirjat tenti-
tään yhdellä kertaa, ellei toisin ole mainit-
tu. Joissain opintojaksoissa voit valita ten-
tittävät kirjat annetuista vaihtoehdoista
mielenkiintosi mukaan. Luettavat kirjat tu-
lee mainita tenttikuoressa tenttiin ilmoit-
tauduttaessa.

Luentotenteissä tentitään luennoilla käsi-
tellyt asiat ja mahdollisesti jaettu valmis
oppimateriaali.
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Sekä luento- että kirjallisuuskuulustelusta
järjestetään yleensä kaksi uusintamahdol-
lisuutta, joiden ajankohdat ilmoitetaan
opetusohjelmissa. Voit vapaasti valita ai-
katauluusi parhaiten sopivan tenttiajan-
kohdan. Sinun kannattaa kuitenkin osallis-
tua ensimmäiseen tai toiseen tenttiin, jotta
tarvittaessa voit uusia tentin tai korottaa
arvosanaa.

Tentit ovat kirjallisia, ellei opetusohjelmas-
sa toisin mainita. Tentissä opiskelija vas-
taa itsenäisesti tenttitilaisuudessa annetta-
viin kysymyksiin. Joskus järjestetään nk.
ryhmätenttejä, joissa opiskelijat voivat
vastata kysymyksiin yhdessä pohtien ja
kirjoittaen. Joissakin tapauksissa tenttitilai-
suudessa on lupa käyttää kirjallisuutta tai
muuta materiaalia apuna. Tällaisista poik-
keusjärjestelyistä ilmoitetaan kuitenkin
aina erikseen opetusohjelmassa tai luen-
nolla. Tentissä voi vastata joko suomen tai
ruotsin kielellä. Mikäli haluat tenttikysy-
mykset ruotsin kielellä, siitä on mainittava
tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä. Mah-
dollisuutta vastata muilla kielillä voi tiedus-
tella hyvissä ajoin ennen tenttiin ilmoittau-
tumista.

Tenttiin ilmoittautuminen

Tenttiin ilmoittautuminen vaihtelee toimis-
toittain ja opistoittain. Tenttiin pitää yleensä
ilmoittautua etukäteen, jotta opettaja voi
laatia oikeat kysymykset ja niitä olisi riittä-
västi saatavilla.

Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja Vantaan
toimistojen järjestämässä lähiopetuksessa
noudatetaan seuraavaa käytäntöä:

Kirjallisuuskuulusteluihin, uusintakuu-
lusteluihin tai luentoja korvaaviin kuu-
lusteluihin on ilmoittauduttava etukä-
teen. Vain luentokurssin ensimmäiseen
kuulusteluun ei tarvitse ilmoittautua.

Tenttiin ilmoittaudutaan palauttamalla tent-
tiinilmoittautumislomake tai tenttikuori vii-
meistään 10 päivää ennen kuulustelua
siihen avoimen yliopiston toimistoon, jossa
opiskelet (kuulustelupäivää ei lasketa mu-
kaan). Voit myös postittaa tai lähettää lo-
makkeen faksilla. Jos postitat tentti-ilmoit-
tautumisesi, ota huomioon myös postin-
kulkuun kuluva aika. Täytä lomake huolel-

lisesti. Siinä on ilmoitettava mm. kuuluste-
luun sisältyvä kirjallisuus, kuulustelijan
nimi ja kuulustelun ajankohta. Muista il-
moittautua ajoissa, myöhästyneitä ilmoit-
tautumisia ei oteta vastaan. Helsingin ja
Vantaan toimiston järjestämiin tentteihin
voi ilmoittautua myös verkkopalvelussa
(www.avoin.helsinki.fi), jonka pikavalikosta
löydät tenttiin ilmoittautumisen.

Monimuoto- ja verkko-opinnoissa tentti-
käytännöt vaihtelevat. Löydät tarkemmat
tiedot opiskeluohjeista tai -oppaasta, jotka
saat opintojen alkaessa. Tarkempia tietoja
ilmoittautumiskäytännöistä saat eri toimis-
toista. Jos opiskelet opistossa, selvitä il-
moittautumiskäytännöt omassa opistossa-
si.

Tenttitilaisuus

Selvitä opetusta järjestävästä toimistosta
tai opistosta ennen tenttipäivää, missä ja
mihin kellonaikaan tenttitilaisuus pidetään.
Tule ajoissa paikalle, sillä tenttiin ei voi
osallistua, jos myöhästyy enemmän kuin
30 minuuttia. Tenttitilaisuudessa sinulla
tulee olla mukana henkilötodistus sekä
opintokortti tai opintojen maksukuitti.

Tentissä omalle paikalle saa ottaa mu-
kaansa vain kirjoitusvälineet ja lompakon.
Matkapuhelimet on ehdottomasti suljetta-
va ja ne on jätettävä kassiin tai takin tas-
kuun. Laskimista, sana- tai lakikirjoista
yms. annetaan ohjeet opetusohjelmassa
tai luennoilla. Tilaisuuden alussa jaetaan
tenttikuoret tai kysymyspaperit. Kysymyk-
set saa katsoa, kun tentinvalvoja antaa sii-
hen luvan. Muista kirjoittaa nimesi ja
henkilötunnuksesi selvästi jokaiseen
vastauspaperiin. Henkilötunnus tarvitaan
suoritusten rekisteröintiin, sitä ei laiteta
näkyviin julkisiin tenttituloslistoihin. Tentin
lopussa kysymys- ja vastauspaperit palau-
tetaan tentin valvojalle. Samassa yhtey-
dessä valvojalle näytetään myös avoimen
yliopiston opintokortti tai maksukuitti sekä
henkilöllisyystodistus. Tilaisuudesta saa
poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua
tentin alkamisesta.

Tutustu myös verkkopalvelumme Opiske-
luoppaan suoritustavat -kohtaan, jossa
kerrotaan mm. tenttiin vastaamisesta.
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Tenttitulokset

Tenttitulokset ovat yleensä nähtävillä 2-4
viikon kuluttua tenttipäivästä. Tenttikysy-
myspaperissa on useimmiten maininta sii-
tä, milloin tulokset ovat saatavissa. Avoi-
men yliopiston toimistoilla on tenttitulosten
ilmoittamisessa erilaisia käytäntöjä. Niistä
saat tietoa toimistoista ja avoimen yliopis-
ton verkkopalvelusta. Helsingin toimiston
tenttikäytännöt on selitetty erillisessä Pi-
kahaku-oppaassa, joka lähetetään postit-
se kotiin yhdessä opintokortin kanssa.
Tenttitulokset löytyvät myös verkkopalve-
lustamme.

Jos opiskelet esim. kansalais- tai työväen-
opistossa tai kansanopistossa, tiedustele
tuloksia omasta opistostasi.

4.5 Suoritusten rekisteröinti ja
todistukset

Arvosanan määräytyminen

Eri opintojaksojen arvostelun kriteerit
määrittelee opintojakson opettaja. Jaksot
arvostellaan joko asteikolla hyväksytty/hy-
lätty tai numeroasteikolla 1-3 (1 = tyydyttä-
vät, 2 = hyvät ja 3 = erinomaiset tiedot).
Joillakin kursseilla käytetään asteikkoa a-,
a, a+. Opintokokonaisuuden arvosana las-
ketaan opintojaksojen perusteella. Lasku-
tapa vaihtelee oppiaineittain. Useimmiten
kokonaisarvosana on keskiarvo opintojak-
sojen arvosanoista opintoviikkomäärän
mukaan painotettuna.

Rekisteröinti ja todistukset

Avoimen yliopiston opintosuoritukset kirja-
taan Helsingin yliopiston opintosuoritusre-
kisteriin. Tenttitulokset merkitään suoritus-
rekisteriin mahdollisimman pian tenttitu-
losten saapumisen jälkeen. Loppuun suo-

ritetut opintokokonaisuudet rekisteröidään
samalla, kun niistä kirjoitetaan todistus.
Opintosuoritusrekisteristä voit saada ot-
teen, josta ilmenevät suorittamasi opinto-
jaksot ja opintokokonaisuudet. Ote on
maksullinen ja voit joko noutaa sen avoi-
men yliopiston toimistosta (2,52 eeeee, 1.8.02
alkaen 2,50 eeeee) tai tilata puhelinpalvelunu-
merosta 0600-11577 (1,83eeeee/min + pvm).

Loppuun suoritetusta opintokokonaisuu-
desta voi pyynnöstä saada erillisen todis-
tuksen. Todistus pyydetään opintoja jär-
jestävän yksikön toimistosta. Helsingin
toimiston järjestämän opetuksen osalta voi
todistuksen pyytää myös verkkopalvelum-
me Pikavalikon kautta löytyvällä todistus-
pyyntölomakkeella. Opintokokonaisuusto-
distus on maksuton ja se postitetaan opis-
kelijalle kotiin. Toimitusaika voi olla useita
viikkoja riippuen siitä, kuinka nopeasti to-
distukseen saadaan allekirjoitus yliopiston
ainelaitokselta.

Aiempien opintojen
hyväksilukeminen

Aikaisemmin suoritettujen yliopisto-opinto-
jen perusteella voi hakea korvaavuutta
opintojakson opettajalta. Avoimen yliopis-
ton toimistoissa on saatavana erityinen lo-
make tätä hakumenettelyä varten. Päätös
korvaavuudesta postitetaan opiskelijalle
kotiin. Korvaavuusanomuslomake löytyy
myös verkkopalvelustamme.

Joskus opiskelija on suorittanut aikaisem-
missa yliopisto-opinnoissaan saman tai
samansisältöisen opintojakson, joka sisäl-
tyy myös parhaillaan opiskeltavaan opinto-
kokonaisuuteen. Helsingin yliopiston opin-
noissa on käytössä perusperiaate, että sa-
maa opintojaksoa ei voi käyttää kahteen
opintokokonaisuuteen. Samaa jaksoa ei
kuitenkaan suoriteta sellaisenaan uudel-
leen, vaan korvaavasta suorituksesta saa

www.avoin.helsinki.fi
Helsingin yliopiston avoimen yliopiston verkkopalvelu:

Verkkokurssit, opetusohjelmat, opintoneuvontaa, toimistopalveluja.
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tietoa opetusohjelmista tai toimistosta.

Yliopistossa suoritetut opintokokonaisuu-
det eivät periaatteessa vanhene. Opinto-
jen jatkaminen ylempään suoritukseen tai
keskeytyneiden opintojen aloittaminen uu-
destaan voi kuitenkin pitkän tauon jälkeen
edellyttää täydennyksiä tai lisäsuorituksia.
Tällaisissa tapauksissa on siis syytä ottaa
selvää ainekohtaisista vanhenemismäärä-
yksistä ja mahdollisesti muuttuneista tut-
kintovaatimuksista. Lisätietoja saa opinto-
asiainsuunnittelijoilta.

5. OPINTONEUVONTA

Avoimen yliopiston opintoneuvontapalvelut
tarjoavat ohjausta ja tukea opintojen eri
vaiheissa käytännön asioissa, opintojen
suunnittelussa ja oppiainekohtaisissa si-
sällöllisissä kysymyksissä. Yleisiä neuvoja
ja ohjeita voi kysellä kaikista Helsingin yli-
opiston avoimen yliopiston toimistoista.
Toimistoissa on tietoa mm. siitä, mitä, mis-
sä ja milloin voit opiskella ja milloin ilmoit-
taudutaan. Ota huomioon, että jotkut jär-
jestelyt vaihtelevat sen mukaan, missä
opiskelet. Helsingin toimistossa opinto-
neuvonnasta vastaavat ensi sijassa opin-
toasiainsuunnittelijat, muissa toimistoissa
suunnittelijat ja toimistohenkilökunta toimi-
vat usein myös opintoneuvojina. Toimisto-
jen yhteystiedot ja aukioloajat löydät tä-
män oppaan alusta sisäkannesta.

Opintoneuvontapalvelut Helsingin
toimistossa

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelussa hoidat opiskeluun liitty-
viä käytännön asioita, mm. opintomaksut,
materiaalit sekä ilmoittautumisen opetuk-
seen ja harjoitusryhmiin.

Yhteystiedot: p. (09) 191 23634
toimisto.helsinki@avoin.helsinki.fi

Opintoneuvonta

• Opintoasiainsuunnittelijat
Opintoasiainsuunnittelijoilta saat tietoa
avoimessa yliopistossa opiskelusta, ope-
tustarjonnasta, oppiaineista ja eri opetus-
muodoista. He auttavat mm. opintojen

suunnitteluun, oppiaineen valintaan ja opis-
kelutaitoihin liittyvissä asioissa. Opintoasi-
ainsuunnittelijoilta saat tukea myös opinto-
suunnitelmien laatimiseen sekä opiskelutai-
toja koskevaa neuvontaa. Opintoasiain-
suunnittelijat ovat tavattavissa toimiston au-
kioloaikoina, tarvittaessa voit varata ajan
myös etukäteen.

Yhteystiedot: p. (09) 191 23615,
opintoneuvonta.helsinki@avoin.helsinki.fi

• Tuutoritoiminta
Tuutorit ovat eri oppiaineiden asiantuntijoi-
ta – opintojensa loppuvaiheessa olevia tai
jo valmistuneita. Tuutorit ohjaavat opiskeli-
joita oppiaineiden sisällöllisissä kysymyk-
sissä. Lähiopetuksessa tuutoreita toimii lä-
hinnä Helsingissä. Tuutori perehdyttää op-
piaineen opiskeluun: tuutorilta voit pyytää
esim. palautetta kirjoittamastasi esseestä
tai keskustella tenttikirjan ongelmallisista
kohdista. Monet tuutorit pitävät myös ope-
tusohjelmaan sisältyviä opintopiirejä, jois-
sa perehdytään tenttikirjallisuuteen tai
keskustellaan opintoihin liittyvistä teemois-
ta. Tuutoreiden yhteystiedot löydät kunkin
oppiaineen opetusohjelmasta, toimiston il-
moitustaululta tai verkkopalvelustamme.

Valtakunnallisessa monimuoto-opetukses-
sa jokaisella opintoryhmällä on oma pai-
kallinen tuutori. Eri paikkakunnilla toimivat
opintoryhmät osallistuvat tuutorinsa joh-
dolla audioluentoihin, keskustelevat oppi-
mistehtävistä ja kurssikirjallisuudesta.

• Opettajat
Avoimessa yliopistossa on joissakin oppi-
aineissa päätoimisia lehtoreita, joilla on
viikoittaiset vastaanottoajat. Lehtoreiden
kanssa voit keskustella oppiaineen sisäl-
löllisistä kysymyksistä, tiedustella aikai-
sempien opintojen korvaavuudesta ja ky-
syä esim. tenttivastauksista tai oppimis-
tehtävistä. Lehtoreiden yhteystiedot löyty-
vät ao. oppiaineen opetusohjelmasta ja
verkkopalvelusta.

Tuntiopettajat ovat tavattavissa opetuksen
yhteydessä. He ilmoittavat tuolloin, miten
heidät voi tavoittaa muina aikoina.

• Opintoneuvontaa verkossa
Opintoneuvontaan liittyvistä asioista löydät
paljon tietoa avoimen yliopiston verkkopal-
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velusta www.avoin.helsinki.fi. Opiskelu-
opas-kohdassa kerrotaan opiskelumuo-
doista, suoritustavoista ja käsitellään mm.
opiskelutaitoihin liittyviä kysymyksiä sekä
käytännön asioita. Sivuilla on myös ajan-
kohtaiset tiedot opetuksesta ja palvelun
kautta voit kysyä opintoihin liittyvistä asiois-
ta.

6. OPISKELUTAIDOT JA NIIDEN
KEHITTÄMINEN

Vaikka avoimessa yliopistossa ei ole muo-
dollisia pohjakoulutusvaatimuksia, vaatii
opiskelu sekä yleisiä opiskelutaitoja että
eri oppiaineisiin liittyviä erityisiä taitoja,
esim. atk:n käyttötaitoa. Useissa oppiai-
neissa jo perusopinnot edellyttävät sellais-
ta vieraan kielen (useimmiten englannin)
taitoa, että opiskelija pystyy lukemaan
alan tieteellistä kirjallisuutta.

Opiskelutaidot ovat avain menestykselli-
seen ja antoisaan opiskeluun. Opiskelutai-
toja voi kehittää avoimen yliopiston tarjo-
amilla yleis- ja kieliopinnoilla sekä erityisillä
opiskelua tukevilla kursseilla. Verkkopalve-
lussamme on opiskelutaitoihin liittyvää ma-
teriaalia, esimerkiksi Johtolanka, Oivaltava
lukeminen ja Kirjallinen ilmaisu -materiaalit.
Myös opintoasiainsuunnittelijat ja tuutorit
antavat opiskelutaitoihin liittyvää ohjausta.

Suunnitelmallisuus
Yliopisto-opintojen laajuus ilmoitetaan
opintoviikkoina. Opintoviikko on kuitenkin
laskennallinen määre. Omat opiskelutaito-
si, aiemmat tietosi ja taitosi vaikuttavat sii-
hen, kuinka paljon aikaa opintoihin todelli-
suudessa kuluu.

Opiskelusuunnitelman tekeminen auttaa
saamaan realistisen kuvan siitä, kuinka
paljon aikaa tarvitset opiskeluun, ja kuinka
opiskelu vaikuttaa esimerkiksi viikottai-
seen ajankäyttöösi. Ajankäytön suunnitte-
lussa on otettava huomioon varsinaisen
opetuksen lisäksi oppimateriaalin hankki-
miseen, siihen tutustumiseen, tenttikirjalli-
suuden lukemiseen ja erilaisten kirjallisten
töiden tekemiseen kuluva aika.

Omatoimisen työskentelyn osuus opinto-

ohjelmasta on usein huomattavan suuri, ja
sen määrä on pääteltävissä opintoviikko-
määrästä. Selkeä opiskelusuunnitelma
edistää opiskelun ja muun arjen yhteenso-
vittamista. Opintosuunnitelman tekemiseen
saat tarvittaessa apua opintosihteereiltä.

Kirjoittaminen
Avoimissa yliopisto-opinnoissa kirjoitat
muistiinpanoja, tenttivastauksia, esseitä,
referaatteja, seminaari- ja harjoitustöitä tai
oppimispäiväkirjaa. Eri oppiaineissa tentti-
vastaukset voivat olla vaatimuksiltaan hyvin
erilaisia. Tenttitilanteessa kysymyksenaset-
telu on paras avain suositeltavaan vastauk-
seen. Esseet ovat pienimuotoisia tieteellisiä
kirjoitelmia sovitusta aiheesta ja referaatti
on tiivistelmä oppimateriaalista tai kirjalli-
suudesta. Seminaarityöltä edellytetään kir-
jallisuuteen perustuvaa pohdintaa jostakin
aiheesta sekä omia perusteltuja mielipiteitä.
Muistiinpanot ovat luennoilla kuuntelemisen
– mutta myös lukemisen – ja oppimisen
apuväline. Selkeät, jäsennellyt muistiinpa-
not auttavat palauttamaan mieleen pitkän-
kin luentosarjan tärkeimmät kohdat. Oppi-
mispäiväkirja tehdään tietystä aihepiiristä
oman oppimisen tueksi ja muistikirjaksi.
Oppimispäiväkirjaan kirjoitetaan aihepiiristä
mieleen heränneitä omia kysymyksiä ja
pohdintoja, jotka auttavat hahmottamaan
asioita omien näkökulmien ja perustelujen
kautta.

Opinnoissa tarvittavan kirjoittamistaidon
tueksi on Helsingin yliopiston avoimessa
yliopistossa kehitetty Kirjallinen ilmaisu -
kurssi ja aiheesta löytyy myös opiskelu-
materiaalia verkkopalvelun Verkkoaineis-
tot-kohdasta.

Lukeminen
Lukeminen on tärkeä taito opinnoissa: se ei
ole vain pelkkää mekaanista taitoa vaan en-
nen kaikkea taitoa ymmärtää, painaa asioita
mieleen sekä hahmottaa asiayhteyksiä ja
laajoja kokonaisuuksia. Luettavat teokset
vaihtelevat tyyliltään ja laajuudeltaan, joten
saatat tarvita erilaisia lukutapoja uusien asi-
oiden ja näkökulmien omaksumiseen. Itselle
sopivan lukutyylin etsiminen ja lukemisessa
harjaantuminen auttavat sovittamaan luke-
misen erilaisiin tilanteisiin. Lukemiseen ei
välttämättä jää paljon aikaa muun elämänti-
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lanteen vuoksi tai esimerkiksi siksi, että jou-
tuu lukemaan paljon tiiviiseen tahtiin. Tällöin
oman lukutyylin löytäminen auttaa: kirjoja ei
tarvitse opetella ulkoa, vaan silmäilyn, muis-
tiinpanojen ja vihjesanojen avulla voi raken-
taa asioista kokonaisuuksia oppimisen tuek-
si. Tällöin lukutuokioista saa mukavia oppi-
miskokemuksia.

Avoimessa yliopistossa lukutaitoaan voi
kehittää Oivaltava lukeminen -kurssilla tai
perehtymällä vastaavaan opiskelumateri-
aaliin verkkopalvelussa Verkkoaineistot-
kohdassa.

Tiedonhaku
Opinnoissa tarvitaan jatkuvasti erilaista
kirjallisuutta ja oheismateriaalia. Kirjastois-
sa on itsepalvelupäätteitä, joilta pääset et-
simään tarvitsemaasi aineistoa kirjaston
tietokannoista. Tietoverkoissa liikkuessasi
tietokannat ja hakupalvelut auttavat löytä-
mään sopivaa aineistoa tiettyyn aihealu-
eeseen. Avoimessa yliopistossa on tarjolla
myös kirjastonkäyttöön ja tiedonhakutai-
don kehittämiseen liittyviä kursseja.

Tietotekniikka
Tietotekniikka on tärkeä osa opiskelua
melkein kaikissa oppiaineissa. Erilaiset
esseet sekä seminaari- ja harjoitustyöt on
kätevä työstää tietokoneen avulla: tekstin-
käsittely-, taulukkolaskenta- sekä jotkin
piirrosohjelmat helpottavat opiskelua. Avoi-
messa yliopistossa on tarjolla erilaisia atk-
kursseja, joilla perehdytään tietotekniikan
käytännön sovelluksiin. Avoimen yliopiston
toimistossa tai muussa opetusta järjestä-
vässä yksikössä voi olla myös erityinen
atk-luokka avoimen yliopiston opiskelijoi-
den itsenäistä työskentelyä varten.

Kielitaito
Viimeistään aineopintojen yhteydessä jou-
dut perehtymään vieraskieliseen (yleensä
englanninkieliseen) kirjallisuuteen. Semi-
naaritöiden tekemisessä kielitaito on tar-
peen, jotta voit käyttää hyödyksi vieraskie-
lisiä artikkeleita, tutkimusraportteja ja
muuta materiaalia. Kielitaito auttaa seu-
raamaan oppiaineen sisällä käytävää tie-
teellistä keskustelua ja mielipiteiden vaih-
toa. Kielitaitoa voi kehittää avoimen yli-

opiston järjestämillä erilaisilla kielikursseil-
la. Avoimen yliopiston verkkopalvelussa
on englannin ja ruotsin kielitestit, joiden tu-
lokset auttavat sopivan tasoisen kielikurs-
sin valinnassa.

7. KIRJASTOPALVELUT

Tiedonhakutaidot ovat keskeisiä yliopisto-
opiskelussa. Tiedon löytymisen keinot on
tunnettava hyvin, jotta opinnot sujuvat hy-
vin. Joskus tenttikirjoja löytyy lähikirjastos-
takin; tutustu sen kokoelmiin ja aineistoi-
hin. Kirjastosi voi kenties tarjota myös rau-
hallisia työskentely- ja lukusalipaikkoja
sekä atk-laitteita ja tietokantayhteyksiä.
Kirjojen lainaus kirjastosta, kirjojen varaa-
minen, lukusalit, tiedonhaku ja kaukolaina-
us ovat kirjastojen yleisimmät palvelut.
Kaukolainaus on hyödyllinen palvelu, mi-
käli haluamaasi kirjaa ei löydy oman paik-
kakuntasi kirjastosta. Kaukolainapalvelu
on yleensä maksullista.

Yliopistopaikkakunnilla sijaitsevat yliopis-
tojen ja korkeakoulujen kirjastot ovat myös
julkisia, kaikille avoimia kirjastoja. Niiden,
kuten muidenkin tieteellisten kirjastojen,
ensisijaisena tehtävänä on palvella tieteel-
lisen tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun
tarpeita. Yliopistokirjastojen kokoelmiin
kuuluu mm. yliopiston tutkintovaatimuksiin
sisältyvä kurssikirjallisuus. Kaikki Suomen
korkeakoulukirjastot kattava LINDA-tieto-
kanta on hyödyllinen varsinkin kaukopal-
velua käytettäessä. Suomen tieteelliset
kirjastot löytyvät verkosta osoitteesta
www.lib.helsinki.fi/tilke. Kirjastoilla on käy-
tössä myös yhteinen verkkopalvelu
www.kirjastot.fi

Elektronisen tiedonhallinnan lisääntyessä
myös tiedon etsintätavat muuttuvat. Tie-
donhaun kannalta internet mahdollistaa
helppokäyttöiset yhteydet kirjastojen tieto-
kantoihin. Avoimen yliopiston verkkopalve-
lun opiskeluoppaan kautta saat tietoa eri
kirjastoista ja yhteyden moniin tietokantoi-
hin.

Helsingin yliopiston opiskelijakirjasto
Avoinna 2.9.2002 alkaen ma-pe 9-20, la
10-16; kesällä ma-pe 9-18, la suljettu.
Sisäänkäynti: Vuorikatu 7
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Palvelupuhelin (09) 191 23920
(ma-pe 10-18; neuvonta ja uusinnat).
www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi

Opiskelijakirjasto on avoin kaikille. Sinne
hankitaan teologisen, oikeustieteellisen,
humanistisen, valtiotieteellisen ja kasva-
tustieteellisen tiedekunnan tutkintovaati-
muksissa olevat teokset, samoin avoimen
yliopiston opintoihin kuuluvat kurssikirjat.
Lisäksi kirjastossa on runsaasti muuta tie-
tokirjallisuutta samoilta aloilta sekä kauno-
kirjallisuutta, hakuteoksia ja sanakirjoja.
Ensimmäisen lainaajakortin saa maksutta.

Pääosassa Helsingin yliopiston kirjastoja on
käytössä atk-kirjastojärjestelmä HELKA,
joka kattaa melko suuren osan kirjastojen
kokoelmista. Kattavuus vaihtelee kirjastoit-
tain. Myös opiskelijakirjasto kuuluu HEL-
KAan ja kaikki kurssikirjat on luetteloitu sii-
hen. Kirjastossa on asiakkaiden käytössä
HELKA-päätteitä ja HELKAan saa yhteyden
myös internetin kautta. Avoimen yliopiston
Helsingin toimisto järjestää kirjastonkäytön
opetusta, josta saa tietoja toimistosta ja
verkkopalvelusta (www.avoin.helsinki.fi).
Verkkopalvelusta löytyy yhteys myös virtu-
aaliseen HELKA-oppaaseen.

Lahden korkeakoulukirjasto
Vapaudenkatu 23
15140 Lahti
p. (03) 812 5420, fax (03) 812 5423
korkeakoulukirjasto@lahti.fi
www.lahti.fi/korkeakoulukirjasto
Avoinna ma, ti, to, pe klo 11-19,
ke klo 13-19, aattopäivisin klo 11-16

Kirjastossa on aineistoa Helsingin yliopis-
ton avoimen yliopiston ja Ympäristöekolo-
gian laitoksen, Teknillisen korkeakoulun
Lahden keskuksen, Lappeenrannan teknil-
lisen korkeakoulun Lahden toimipisteen
sekä Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjes-
tämää koulutusta varten. Kirjallisuutta han-
kitaan kurssikirjoiksi sekä opetuksen ja
tutkimuksen tarpeisiin. Kirjastoon tulee
160 lehtivuosikertaa. Opiskelijoiden käy-
tössä on viite- ja kokotekstitietokantoja ja
asiakastyöasemilla on internetin lisäksi
yleisimmät toimisto-ohjelmat. Kirjasto on
avoin kaikille.

8. SANA- JA LYHENNESELITYKSIÄ

Aineopinnot: aineopinnoissa syvennetään
perusopintojen antamaa sisältötietoa, teori-
oita ja tutkimusmenetelmiä. Aineopinnot
(cum laude) ovat yleensä laajuudeltaan 35-
40 ov tiedekunnasta ja oppiaineesta riippu-
en. Joissain oppiaineissa on tarjolla osia ai-
neopinnoista (esim. B-oppimäärä 25-27
ov). Aineopintojen opintoviikkolaajuus sisäl-
tää yleensä perusopintojen opintoviikot.

Approbatur: nimitys perusopintojen opin-
tokokonaisuudelle joissakin oppiaineissa,
esim. biokemian approbatur 15 ov.

Cum laude approbatur: nimitys aineopin-
tojen opintokokonaisuudelle joissakin op-
piaineissa.

Essee: tietystä aihekokonaisuudesta laa-
dittu tiivis kirjoitelma. Perinteistä tenttivas-
tausta kutsutaan esseevastaukseksi.

HY: Helsingin yliopisto.

Itsenäinen työskentely: opintojakson
luonteesta riippuen kyse voi olla esim. kir-
jallisuuden tai luentomuistiinpanojen luke-
misesta, harjoitusten tekemisestä tai es-
seiden kirjoittamisesta. Kaikkiin opintojak-
soihin sisältyy itsenäistä työskentelyä,
vaikka sitä ei olisi erikseen mainittu. Itse-
näiseen työskentelyyn varattavan ajan voi
päätellä opintoviikkomäärän laajuuden ja
ohjelmassa mainitun opetustuntimäärän
perusteella.

Kuulustelu, luentokuulustelu: (yleensä)
kirjallinen tentti, johon opiskelija vastaa lu-
entojen ja/tai harjoitusten pohjalta, joskus
myös kirjallisuuden pohjalta. Useimmiten
tenttikysymyksiin vaaditaan essee-muotoi-
nen vastaus.

Kirjallisuuskuulustelu: kirjallinen tentti,
johon opiskelija vastaa opintojaksoon kuu-
luvan kirjallisuuden pohjalta. Useimmiten
tenttikysymyksiin vaaditaan essee-muotoi-
nen vastaus.

Kollokvio: seminaaria vapaamuotoisempi,
johonkin tieteelliseen teemaan liittyvä kes-
kusteluryhmä, jossa voidaan tehdä myös
kirjallisia töitä.
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L: luennoista yleisesti käytettävä lyhenne,
esimerkiksi opetusohjelmissa L 24 t tar-
koittaa 24 tunnin luentosarjaa.

Loppukoe: yleensä kirjallinen tentti, johon
opiskelija vastaa opetuksen ja/tai kirjalli-
suuden pohjalta.

Lukuvuosi: lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy
31.7.

Lähiopetus: opettaja opettaa ryhmää esi-
merkiksi luennoiden paikan päällä; lisäksi
opintoihin yleensä sisältyy itsenäistä työs-
kentelyä, esimerkiksi kirjallisuuden luke-
mista ja kuulusteluja.

Monimuoto-opinnot: opiskelumuoto, jos-
sa opiskelijan itsenäisen työn osuus ko-
rostuu, opetus on pääasiassa etäopetusta
(audio-opetus, oppimistehtävät, kuuluste-
lut); hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja
viestintäteknologiaa; myös monimuoto-
opetus, monimuoto-opiskelu.

Opintojakso: opintojen suorittamisen pe-
rusyksikkö, joka tarkoittaa yhtä asiakoko-
naisuutta käsittelevää kurssia. Opintojak-
so voi koostua ryhmätyöskentelystä, luen-
noista kuulusteluineen tai pelkästä kirjalli-
suuskuulustelusta. Myös opintojaksojen
suoritustavat vaihtelevat. Opintojakson
nimi kertoo sen sisällöstä, opintoviikko-
määrä kuvaa laajuutta, numero- tai kirjain-
koodi voivat kertoa, mihin vaiheeseen
opintoja se sijoittuu tai mihin koulutusoh-
jelmaan se kuuluu.

Opintokokonaisuus: opintojaksoista
muodostuva kokonaisuus, jonka suoritta-
misesta annetaan kokonaisarvosana.
Opintokokonaisuus voi rakentua yhden
tieteenalan opintojaksoista tai useammalta
tieteenalalta tietyn aihepiirin tai ongelma-
alueen ympärille (=monitieteinen opintoko-
konaisuus). Laajuus ilmoitetaan opintoviik-
koina (esim. 15 ov).

Opintopiiri, opintoryhmä: opiskelija osallis-
tuu aktiivisesti pienryhmän työskentelyyn,
usein tuutorin tai opettajan ohjaamana.

Opintoviikko (ov): ilmaisee opiskeltavan
opintojakson työmäärän. Yksi opintoviikko
vastaa keskimäärin 40 tunnin työpanosta,
mutta käytännössä yhden opintoviikon

suorittamisen vaatima työmäärä voi vaih-
della paljonkin, esim. opiskelijan valmiuk-
sista riippuen.

Oppimistehtävä: itsenäisesti tehtävä
opintosuoritus, yleisimmin esseemuotoi-
nen kirjoitelma.

Ov: opintoviikko

Perusopinnot: Oppiaineen opinnot, joissa
keskitytään oppiaineen ja tieteellisen tutki-
muksen perusteisiin. Käytetään myös ni-
mitystä approbatur- tai A-oppimäärä. Pe-
rusopinnot ovat yleensä laajuudeltaan 15-
20 ov tiedekunnasta ja oppiaineesta riip-
puen.

Praktikum: opintojakso, jossa opiskelijalta
vaaditaan aktiivista osallistumista, esim.
esitelmän laatimista, keskusteluun tai vie-
railukäynneille osallistumista.

Puoliarvosana: joissakin humanistisissa
oppiaineissa tarjottava 10 opintoviikon laa-
juinen perus- tai aineopintokokonaisuuden
puolikas.

R: ohjatuista harjoituksista ja seminaareis-
ta yleisesti käytettävä lyhenne, esimerkik-
si opetusohjelmissa R 10 t tarkoittaa 10
tuntia harjoituksia.

Seminaari: opintojakson työskentelytapa,
jossa kukin opetusryhmään kuuluva val-
mistelee tiettyyn aihepiiriin liittyvän, yleen-
sä kirjallisen työn. Työt käsitellään yhtei-
sissä kokoontumisissa.

Syventävät opinnot: laudatur-opinnot;
antavat syvällisen kuvan opiskeltavasta ai-
neesta ja valmiudet tutkielman tekemi-
seen. Syventävissä opinnoissa täydenne-
tään aikaisempia opintoja ja opiskelija voi
yleensä keskittyä johonkin tieteenalan
osa-alueeseen. Päätavoitteena on kehittää
opiskelijan kykyä itsenäisesti etsiä ja so-
veltaa tieteellistä tietoa ja hankkia näin
edellytykset alan jatko-opintoihin.

Tiedekunta: koostuu yhden tai useam-
man opetus- ja tutkimusalan laitoksista,
hallinnollisista yksiköistä sekä laitoksille
yhteisistä palveluyksiköistä. Tiedekunnat
on nimetty yliopistokohtaisesti, joten eri
yliopistojen tiedekuntien nimet eivät täysin
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vastaa toisiaan. Tiedekunnan nimi viittaa
siihen tieteenalaan, minkä tutkimusta ja
opetusta tiedekunnan laitoksissa toteute-
taan. Laitosten sijoittuminen eri tiedekun-
tiin on sopimuksenvaraista. Samannimi-
nen laitos saattaa eri yliopistoissa kuulua
eri tiedekuntiin.

Tutkintovaatimukset: opinnot, jotka tut-
kinnon tai tietyn opintokokonaisuuden
suorittamiseksi tarvitaan. Tiedekunnan eri
koulutusohjelmien tutkintovaatimukset on
koottu tiedekunnan opinto-oppaaseen.
Opinto-oppaita voi käydä lukemassa esim.
yliopiston opiskelijakirjastossa. Avoimen
yliopiston opintojen tutkintovaatimukset
löytyvät tämän oppaan D-osasta sekä
opetusohjelmista.

Tuutori: oppiaineen asiantuntija, opinto-
jensa loppuvaiheessa oleva tai tutkinnon
jo suorittanut henkilö, jonka tehtävänä on
auttaa yksittäisiä opiskelijoita ja ryhmiä
opinnoissa, esimerkiksi vastaanotoilla ja
opintoryhmäkokoontumisissa.

Verkkokurssi: Opiskelussa käytetään tie-
toverkkoa, mm. www-sivuja, keskustelu-
ryhmiä ja sähköpostia.

Yleisopinnot: Opinnot jaotellaan useim-
missa tiedekunnissa yleis-, perus-, aine-
ja syventäviin opintoihin. Yleisopinnot ovat
usein koko tiedekunnalle yhteisiä opintoja,
jotka ovat joko kaikille pakollisia tai tietyis-
sä koulutusohjelmissa/pääaineissa edelly-
tettäviä opintoja. Yleisopintoihin kuuluu
esim. kieliopintoja, yleisiä menetelmäopin-
toja tai filosofisia opintoja, atk-opetusta, äi-
dinkieleen ja opiskelutaitoihin liittyviä tai
muita yleissivistäviä opintoja.

9. INFORMATION PÅ SVENSKA

Den öppna
universitetsundervisningen vid
Helsingfors universitet
Den öppna universitetsundervisningen ger
vuxna en möjlighet att bedriva akademis-
ka studier oavsett ålder och grundutbild-
ning. Den öppna universitetsundervisning-
en följer Helsingfors universitets kursford-
ringar och fakulteterna ansvarar för inne-
hållet i undervisningen.

Vid öppna universitet kan man avlägga
studiehelheter och enskilda kurser men
inte några examina. Studierna kan senare
räknas till godo då man söker in till univer-
sitetet. Målet för öppna universitetsstudier
kan också vara yrkeskompetens eller all-
mänbildande vuxenstudier.

Studieämnena vid öppna universitetet är
indelade i grund- och ämnesstudier.
Främst erbjuds grundstudier, t.ex. studie-
helheten 15 studieveckor i pedagogik eller
vuxenpedagogik. Kom ihåg att man kan
tenta alla öppna universitetets kurser an-
tingen på svenska eller på finska.

En studiehelhet består av studieavsnitt
vars längd anges i studieveckor (sv). Med
en studievecka avses arbetstiden för stu-
dierna (föreläsningar, kurslitteratur, öv-
ningsuppgifter) som tar studerandena ca
40 timmar i anspråk. Formen av undervis-
ningen och studierna framgår av kursford-
ringarna. Undervisningen ges på kvällstid
och under veckoslut.

Kursutbud
Under läsåret 2002-2003 ordnas svensk-
språkig undervisning vid:

Hangö Sommaruniversitet
– Logopedi 15 sv

Helsingfors stads svenska arbetarinstitut
– Introduktion till socialpolitiken 4 sv
– Grundkurs i statistik 5 sv
– Pedagogik/vuxenpedagogik 15 sv
– Pedagogik 35 sv (delar)
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Västra Nylands folkhögskola/Karis
– Matematik 4 sv

Öppna universitetet/byrån i Västra Nyland
– Engelsk textförståelse 2 sv
– Introduktion till journalistiken 2 sv

Anmälan

Till öppna universitetskurser anmäler man
sig vid ifrågavarande instituts informa-
tionstillfällen eller på förhand angivna an-
mälningsdagar. Kursavgifterna är olika vid
varje institut. I samband med anmälningen
får studeranden ett infopaket (studiehand-
bok, information över kurserna). Stude-
randena skall anmäla sig i början av varje
läsår, även om studiehelheten fortsätter
från föregående läsår.

Rådgivning

Studerandena kan få vägledning i studiep-
lanering, kunskap i utvecklandet av stu-
diefärdighet och hjälp för ökad förståelse
av kunskapsstoffet, tel. (09) 3104 9489/
Johanna Söderholm,
johanna.soderholm@arbis.hel.fi (Helsing-
fors stads svenska arbetarinstitut).

Öppna universitetet på internet

Informationen om alla kurser som arrang-
eras vid Helsingfors universitets öppna
universitet finns också samlad i en data-
bas. Adressen är www.avoin.helsinki.fi

All öppen universitetsundervisning i Fin-
land är samlad på en gemensam adress
www.avoinyliopisto.fi

10. INFORMATION IN ENGLISH

The Finnish open university is not an au-
tonomous university, but a study system.
Open university teaching is organised by
universities’ centres for extension.

The open university is open to all, regard-
less of age and educational background.
Teaching is equivalent to university teach-
ing in quality and standard, but it is not
possible to take a degree at the open uni-
versity.

The open university teaching is taking
place in the evenings and weekends. Be-
cause it is considered as part-time study-
ing, students do not qualify for student fi-
nancial aid from state or any students’ dis-
counts.

Lectures are mostly in Finnish, some lec-
tures are in Swedish.

Following courses are offered in English in
Academic Year 2002–2003:

Advanced English Reading and Writing
(2 credits)
More information page 57 and
www.avoin.helsinki.fi/tarjonta/
courses _inenglish.shtml
or Ms. Marja Huttunen, tel. (09) 191 23497,
e-mail marja.huttunen@helsinki.fi

Finnish History (2 credits)
More information www.avoin.helsinki.fi/
tarjonta/courses_inenglish.shtml
or Mrs. Jaana Malin, tel. (09) 191 24168,
e-mail jaana.malin@helsinki.fi

The Nordic Welfare State (2 credit, ects),
internet course
More information www.avoin.helsinki.fi/
tarjonta/courses_inenglish.shtml
or Mr. Reko Castrén, tel. (09) 191 24373,
e-mail reko.castren@helsinki.fi
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TUTKINTOVAATIMUKSET

Tässä osassa ovat avoimessa yliopistossa opetettavien oppiaineiden tutkintovaatimuk-
set. Avoimen yliopiston tutkintovaatimukset vastaavat Helsingin yliopiston tutkintovaati-
muksia. Tutkintovaatimuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä opintojen sisältöä; avoi-
messa yliopistossa opiskelu ei johda yliopistotutkintoon. Tutkintovaatimuksista selviävät
opintokokonaisuuksiin kuuluvat opintojaksot, suoritusmuodot sekä opintoihin sisältyvä
kirjallisuus.

Oppiaineen alla on kuvattu opintojen sisältöjä ja tavoitteita sekä kokonaisuuden raken-
netta eli siihen kuuluvia opintojaksoja. Opintojakson nimen yhteydessä on kerrottu, mi-
ten opintojakso suoritetaan: esim. luennoilla, harjoituksilla ja/tai kuulustelulla. Kirjalli-
suus on tärkeä osa yliopisto-opintoja ja opintojakson kohdalle onkin merkitty jakson kir-
jallisuusluettelo. Teokset luetaan kuulusteluun tai niitä voidaan käyttää myös kirjallisten
töiden lähdemateriaalina.

Monimuoto- ja verkko-opintojen suoritusmuodot poikkeavat tässä oppaassa esitetyistä
tutkintovaatimuksista. Etäopintojen tutkintovaatimukset kerrotaan opiskelijalle annetta-
vassa opintomateriaalissa. Tarkempaa tietoa monimuoto-opiskelusta voi kysyä avoimen
yliopiston Lahden toimistosta ja opetusta järjestävistä opistoista. Opetusohjelmiiin voi
tutustua myös verkkopalvelussamme. Tarkempaa tietoa verkkokursseistamme, mm.
kurssiesittelyt, löytyy verkkopalvelustamme www.avoin.helsinki.fi/tarjonta/verkko.asp
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Kaikkiin yliopistossa suoritettaviin tutkin-
toihin sisältyy jonkin verran pakollisia
yleis- ja kieliopintoja. Yleisopinnot ovat
luonteeltaan yleissivistäviä, muita opinto-
ja tukevia opintoja.

ATK:n johdantokurssi (2 ov)

Opintojakso kuuluu valtiotieteellisen tie-
dekunnan yleisopintoihin. Kurssilla keski-
tytään opiskelussa tarpeellisten tietoko-
netaitojen opettamiseen. Opiskelijan tulisi
kurssin käytyään tuntea tietotekniikan pe-
ruskäsitteet, hallita mikrotietokoneen käy-
tön perusteet, osata käyttää tekstinkäsit-
telyohjelmaa sekä kansainvälisiä tieto-
verkkoja ja viestinjärjestelmiä, tuntea yli-
opiston kirjastojen luettelojärjestelmiä
sekä osata itsenäisesti opetella uusien
ohjelmien ja laitteiden käyttöä.

Suoritustapa: L 10 t + R 20 t + harjoitus-
työ

Oppimateriaali: ilmoitetaan kurssin alussa.

Atk:n täydennyskurssi (1 ov)
(Tilasto-ohjelmakurssi SPSS)

Opintojakso kuuluu valtiotieteellisen tie-
dekunnan yleisopintoihin.

Suoritustapa: L 8 t + R 8 t + harjoituksia

Edeltävät opinnot: Tilastotieteen johdan-
tokurssi (5 ov) + ATK:n johdantokurssi

ATK:n täydennyskurssi (1 ov)
(taulukkolaskenta)

Opintojakso kuuluu valtiotieteellisen tie-
dekunnan yleisopintoihin.

Suoritustapa: L 6 t + R 8 t + harjoitustyö

YLEISOPINNOT

Edeltävät opinnot: ATK:n johdantokurssi
tai vastaavat tiedot

Engelsk textförståelse (2 sv)

Kursen motsvarar den kurs i engelsk text-
förståelse som ingår i kursfordringarna
vid humanistiska och statsvetenskapliga
fakulteterna. Kursen strävar efter att ge
den studerande färdigheter att läsa den
engelskspråkiga litteratur som hör till det
egna vetenskapsområdet.

Förkunskaper: gymnasiets långa kurs i
engelska eller motsvarande kunskaper

Föreläsningar 52 t + förhör

Englannin kielen suullinen taito
(1 ov)

Kurssi vastaa kasvatustieteellisen tiede-
kunnan tutkintovaatimuksiin kuuluvaa vie-
raan kielen suullisen taidon opintojaksoa.
Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellai-
nen englannin kielen taito, että hän ym-
märtää puhuttua yleisluonteista sekä
oman alansa kieltä ja kykenee selviyty-
mään keskustelutilanteista.

Edeltävät opinnot: englannin tekstinym-
märtämisen opintojakso.

Suoritustapa: R 26 t + kuulustelu

Oheismateriaali jaetaan opetuksen yhteydessä

Englannin kielen suullinen taito
(2 ov)

Kurssi vastaa humanistisen tai valtiotie-
teellisen tiedekunnan tutkintovaatimuksiin
kuuluvaa vieraan kielen suullisen taidon
opintojaksoa. Tavoitteena on antaa opiske-
lijalle sellainen englannin kielen taito, että
hän ymmärtää puhuttua yleisluonteista
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sekä oman alansa kieltä ja selviytyy kes-
kustelutilanteista.

Edeltävät opinnot: englannin tekstinym-
märtämisen opintojakso.

Suoritustapa: R 52 t + kuulustelu

Oheismateriaali: jaetaan opetuksen yhteydessä.

Englannin tekstinymmärtäminen
(1 ov)

Kurssi vastaa kasvatustieteellisen tiede-
kunnan tutkintovaatimuksiin kuuluvaa vie-
raan kielen tekstin ymmärtämisen opinto-
jaksoa. Kurssilla pyritään sellaiseen eng-
lanninkielisen tekstin ymmärtämisen tai-
toon, että opiskelija pystyy lukemaan
oman tieteenalansa englanninkielistä kir-
jallisuutta. Kurssilla käsitellään kasvatus-
tieteellisen tiedekunnan aineisiin liittyviä
tekstejä ja pyritään niiden sisältöjen, lau-
serakenteiden ja sananmuodostuksen
ymmärtämiseen.

Edeltävät opinnot: lukion englannin kielen
pitkä oppimäärä tai vastaavat taidot.

Suoritustapa: R 26 t + kuulustelu

Oppimateriaali: ilmoitetaan kurssin alussa.

Englannin tekstinymmärtäminen
(2 ov)

Kurssi vastaa humanistisen, kasvatustie-
teellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan
tutkintovaatimuksiin kuuluvaa vieraan kie-
len tekstin ymmärtämisen opintojaksoa.
Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen
englanninkielisen tekstin ymmärtämisen
taito, että hän pystyy lukemaan oman tie-
teenalansa englanninkielistä kirjallisuutta.
Kurssilla käsitellään humanistisen, kasva-
tustieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekun-

nan aineisiin liittyviä tekstejä ja pyritään nii-
den sisältöjen, lauserakenteiden ja sanan-
muodostuksen ymmärtämiseen. Moni-
muoto-opetuksena järjestettävän opetuk-
sen tutkintovaatimukset saa avoimen yli-
opiston Lahden toimistosta ja opetusta jär-
jestävistä opistoista.

Edeltävät opinnot: lukion englannin kielen
pitkä oppimäärä tai vastaavat taidot.

Suoritustapa: R 52 t  + kuulustelu

Oppimateriaali: Olsonen, P., Monni, S., Tolsa-
Mänttäri, I. & Lehtonen, T. Englannin tekstinym-
märtäminen. Opiskelijan opas. 3. täydellisesti uu-
distettu painos.

Grundkurs i statistik (5 sv)

Kursen ger  grundkunskaper i statistik.

Föreläsningar 46 t + övningar 24 t + förhör

Ranskan tekstinymmärtäminen
(2 ov)

Kurssilla pyritään sellaiseen ranskankieli-
sen tekstin ymmärtämiseen, että opiskeli-
ja pystyy lukemaan oman tieteenalansa
ranskankielistä kirjallisuutta. Kurssi vas-
taa eri tiedekuntien tutkintovaatimuksiin
kuuluvaa vieraan kielen tekstinymmärtä-
misen opintojaksoa.

Edeltävät opinnot: vähintään 3-vuotisen
koulukurssin hyvä hallinta tai vastaavat tie-
dot

Suoritustapa: R 52 t

Saksan tekstinymmärtäminen
(2 ov)

Kurssi vastaa eri tiedekuntien tutkintovaa-
timusten vieraan kielen tekstin ymmärtä-
misen opintojaksoa. Kurssilla pyritään sel-
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laiseen saksankielisen tekstin ymmärtä-
misen taitoon, että opiskelija pystyy luke-
maan oman tieteenalansa saksankielistä
kirjallisuutta. Kurssilla käsitellään eri ai-
heisia tekstejä ja pyritään niiden sisältö-
jen, lauserakenteiden ja sananmuodos-
tuksen ymmärtämiseen.

Edeltävät opinnot: vähintään 3-vuotisen kou-
lukurssin hyvä hallinta tai vastaavat taidot.

Suoritustapa: R 52 t

Oppimateriaali: ilmoitetaan kurssin alussa.

Suullinen ilmaisu (1 ov)

Opintojakso kuuluu valtiotieteellisen tie-
dekunnan äidinkielen kommunikaatio-
opintoihin. Kurssin tarkoituksena on kehit-
tää kummunikointivalmiuksia erilaisia käy-
tännön tilanteita varten sekä kartuttaa
esiitymistottumusta ja selkeää asioiden
esittämistapaa.

Suoritustapa: L 3 t + R 20 t

Tieteellinen kirjoittaminen (1 ov)

Opintojakso kuuluu humanistisen tiede-
kunnan yleisopintoihin. Kurssi valmentaa
opinnäytteiden kirjoittamiseen ja antaa
tietoa myös muusta tieteellisestä kirjoitta-
misesta.

Suoritustapa: L 24 t + kurssiin liittyvät har-
joitustyöt

Y125 Tieteellisen tutkimuksen
perusteet (1,5 ov)

Opintojakso kuuluu maatalous-metsätie-
teellisen tiedekunnan yleisopintoihin.
Opinnoissa tarkastellaan tieteellisen ajat-
telun ja tutkimuksen yleistä luonnetta, tut-

kimus-prosessin eri vaiheita sekä tutki-
musraporttien sisältöä. Kurssi suoritetaan
harjoitustyöllä, jossa aiheena on tehdä –
kurssilla annettavia ohjeita puntaroiden ja
soveltaen – kriittinen analyysi jostain
opiskelijan itsensä valitsemasta oman
alan pro gradu- tutkielmasta. Tavoitteena
on perehdyttää opiskelija kriittiseen tie-
teellisen ajattelun ja lukemisen yleisiin pe-
lisääntöihin sekä harjoittaa häntä niiden
itsenäisessä soveltamisessa.

Suoritustapa: L 30 t + harjoitustyö.

Kirjallisuus: osoituksen mukaan

Y130 Tilastollisen päättelyn
perusteet (3)

Opintojakso kuuluu maatalous-metsätie-
teellisen tiedekunnan yleisopintoihin. Opin-
tojen alkuosan tavoitteena on oppia yksin-
kertaisia havaintoaineiston tiivistämiseen
ja esittämiseen käytettyjä menetelmiä.
Loppu-osassa perehdytään tilastollisen
päättelyn periaatteisiin sekä tutustutaan
yksinkertaisimpiin siinä käytettyihin teknii-
koihin. Sisältöä: mitta-asteikot, tilastolliset
tunnusluvut, graafiset esitykset, todennä-
köisyyslaskennan alkeet, otanta normaali-
jakaumasta, tilastollisen päättelyn perus-
teet, luottamusvälit, keskiarvotestit, regres-
sio- ja korrelaatiomallit, yhteensopivuus- ja
riippumattomuustestit.

Suoritustapa: L 44 t + harjoitukset + kuu-
lustelu.

Kirjallisuus: Osia kirjasta Ranta, Rita, Kouki. Bio-
metria. Tilastotiedettä ekologeille, Yliopistopaino
1989-94, 569 s.; muu luennoilla jaettava materiaali.

Tilastotieteen johdantokurssi (5 ov)

Opintojakso kuuluu valtiotieteellisen tiede-
kunnan yleisopintoihin. Tavoitteena on an-
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taa yleiskäsitys tilastollisen tutkimusmene-
telmän päämääristä ja soveltamisen peri-
aatteista.

Suoritustapa: L 52 t + R 24 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Mellin, I. Johdatus tilastotieteeseen 1.
kirja (moniste); Friedman, D. & Pisani, R. & Pur-
ves, R. & Adhikari, A. Statistics (2nd ed.)

Tilastotieteen perusteet (1 ov)

Kurssi on kasvatustieteellisen tiedekun-
nan tutkintovaatimusten mukainen opinto-
jakso. Kurssilla annetaan perustiedot ti-
lastollisesta kuvaamisesta. Opintojakso
on monimuoto-opetusta.

Suoritustapa: opintojakso suoritetaan op-
pimistehtävillä

Oppimateriaali: Lehtinen, T. & Niskanen, V. A. Joh-
datus tilastolliseen kuvaukseen ihmistieteissä.
Opiskelijan opas.

Toisen kotimaisen kielen kirjal-
linen ja suullinen taito (2 ov)

Kurssi vastaa humanistisen ja kasvatus-
tieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimuk-
siin kuuluvaa toisen kotimaisen kielen
opintojaksoa. Tavoitteena on antaa opis-
kelijalle sellainen kielitaito, että hän pys-
tyy ymmärtämään kasvatustieteellisten
ja/tai humanististen alojen puhuttua ja kir-
joitettua ruotsin kieltä, keskustelemaan
omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä ja
laatimaan kirjallisen esityksen ruotsiksi.

Suoritustapa: R 52 t + kuulustelu

Oppimateriaali: kurssilla ilmoitettava materiaali.

Toisen kotimaisen kielen kirjal-
linen ja suullinen taito (3 ov)

Kurssi vastaa valtiotieteellisen tiedekun-
nan tutkintovaatimuksiin kuuluvaa toisen
kotimaisen kielen opintojaksoa. Tavoittee-
na on antaa opiskelijalle sellainen kielitai-
to, että hän pystyy ymmärtämään valtio-
tieteellisten alojen puhuttua ja kirjoitettua
ruotsin kieltä, keskustelemaan omaan
alaansa liittyvistä kysymyksistä ja laati-
maan kirjallisen esityksen ruotsiksi.

Suoritustapa: R 78 t + kuulustelu

Oppimateriaali: kurssilla ilmoitettava materiaali.

Äidinkielen kirjallinen käyttö (2 ov)

Kurssi on valtiotieteellisen tiedekunnan
tutkintovaatimusten mukainen opintojak-
so. Kurssin tavoitteena on parantaa opis-
kelijan asiatyylisen, etenkin tieteellisen
kirjallisen ilmaisun valmiuksia. Se antaa
perustiedot tavallisimpien opiskeluun liit-
tyvien kirjallisten töiden laadinnasta. Kurs-
silla perehdytään myös kirjoittamiseen
yleensä, kirjoittamisprosessiin ja omiin
kirjoittamistapoihin sekä pyritään ratkai-
semaan kirjoittamisen esteitä. Monimuo-
to-opetuksena järjestettävän opetuksen
tutkintovaatimukset saa avoimen yliopis-
ton Lahden toimistosta ja opetusta järjes-
tävistä opistoista.

Suoritustapa: L 20 t + kuulustelu
Suoritustapa: L 12 t + R 12 t + kuulustelu
ja harjoitustyöt.

Oppimateriaali: Leino, P.  Taitavan kirjoittajan kie-
lenhuolto. Opiskelijan opas; Taitava kirjoittaja. Opis-
kelijan opas, I. Lonka & al.
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Advanced English Reading and
Writing (2 credits)

46 hrs contact teaching, independent
work and individual feedback

The aim is to improve the participants’
skills of reading and writing academic
English. The focus is on writing assign-
ments (shorter tasks and e.g. reaction pa-
pers, reports, and essays) based on rea-
ding academic or professional texts. Each
student is required to write longer paper
on a topic of personal interest (e.g. major
subject of study, research or a professio-
nal project). Group work and discussion
will be essential components of the cour-
se. Regular attendance required.

A prerequisite for participation is a pass
in the English reading comprehension
and oral skills courses or equivalent com-
mand of English.

Englannin tekstinymmärtämisen
valmennuskurssi (1 ov)

Tasoltaan varsinaista tekstinymmärtämi-
sen kurssia helpompi erilliskurssi, johon
ei liity yliopiston kielikoetta. Suositellaan
opiskelijoille, joilla ei ole englannin kieles-
sä lukion pitkää oppimäärää tai joiden on
tarpeellista täydentää tai kerrata englan-

nin perustaitoja ennen varsinaiselle teks-
tikurssille osallistumista. Kurssilla luetaan
lyhyitä tieteellisiä tekstejä ja kerrataan pe-
russanastoa sekä osia kieliopista.

Suoritustapa: R 26 t + kuulustelu

Oheismateriaali: kurssilla ilmoitettava materiaali.

Espanjan peruskurssi (4 ov)

Suoritustapa: R 104 + kuulustelu

Oppimateriaali: Kuokkanen & Kekki & Palmujoki,
Espanol Uno

Espanjan jatkokurssi (4 ov)

Suoritustapa: R 104 t + kuulustelu

Oppimateriaali: Kuokkanen, Kekki, Palmujoki,
Espanol Dos

Käytännön espanja I (1 ov)

Kurssin tavoitteena on edistää puheval-
miuksia erilaisissa keskustelu- ja asioi-
mistilanteissa.

Edeltävät opinnot: peruskurssi tai vastaa-
vat tiedot

Suoritustapa: R 30 t

Oppimateriaali: kurssilla ilmoitettava materiaali

PERUSKURSSIT  Kielten peruskurssit on tarkoitettu vasta-alkajille, eikä niillä edellyte-
tä kyseessä olevan kielen aiempia opintoja. Peruskursseilla perehdytään kielen perus-
sanastoon ja -rakenteisiin. Kunkin kielen kohdalla kurssin sisällöstä saa tarkemman nä-
kemyksen tutustumalla kurssilla käytettävään oppikirjaan.

JATKOKURSSIT Kielten jatkokursseilla edellytetään kielen perusteiden tuntemusta.
Pohjaksi opintoihin käyvät peruskurssit tai esim. osa lyhyen kielen lukion kursseista.
Jatkokursseilla laajennetaan sanavarastoa ja syvennetään kieliopin tuntemusta. Kunkin
kielen kohdalla kurssin sisällöstä saa tarkemman näkemyksen tutustumalla kurssilla
käytettävään oppikirjaa

KIELIOPINNOT
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Käytännön espanja II (2 ov)

Kurssilla opitaan keskustelukäytäntöjä ja
suullisessa ilmaisussa tarvittavaa frase-
ologiaa. Tavoitteena on, että puheeseen
kuuluvat sanonnat ja ilmaisutavat tulevat
tutuiksi, ja opiskelijasta tuntuu luontevalta
ilmaista mielipiteensä espanjaksi.

Edeltävät opinnot: perus- ja jatkokurssien
oppimäärä tai vastaavat tiedot

Suoritustapa: R 52 t

Oppimateriaali: kurssilla ilmoitettava materiaali

Italian peruskurssi  (4  ov)

Suoritustapa: R 104 t + kuulustelu

Oppimateriaali: Enneli Poli, Ciao

Italian jatkokurssi  (4 ov)

Suoritustapa: R 104 t + kuulustelu

Oppimateriaali: Enneli Poli, Ciao ancora

Ranskan peruskurssi  (4 ov)

Suoritustapa: R 112 t + kuulustelu

Oppimateriaali: Nivanka, Chere Marianne 1

Ranskan jatkokurssi  (4 ov)

Suoritustapa: R 112 t + kuulustelu

Oppimateriaali: Nivanka, Chere Marianne 2

Ruotsin valmennuskurssi (1 ov)

Noin 3 vuotta opiskelleille ja lukion oppi-
määrän heikosti hallitseville opiskelijoille,
joiden on aiheellista täydentää ruotsin
kielen taitoaan ennen toisen kotimaisen
kielen  ja suullisen taidon kurssia.

Suoritustapa: R 26 t

Oppimateriaali: Nikander & Jantunen, Övningar
ger färdighet.

Saksan peruskurssi (4 ov)

Suoritustapa: R 112 t + kuulustelu

Oppimateriaali: Themen Neu 1

Saksan suullisen taidon aktivointi
1–2  (2 ov)

Tutkintovaatimukset saa järjestävästä
avoimen yliopiston toimistosta.

Saksan sanomalehti- ja
uutiskurssi (1 ov)

Tutkintovaatimukset saa järjestävästä
avoimen yliopiston toimistosta.

Unkarin peruskurssi (2 ov)

Suoritustapa: R 52 t + kuulustelu

Oppimateriaali: Gerevich-Kopteff, Csepregi, Un-
karia suomalaisille

Venäjän peruskurssi (4 ov)

Suoritustapa: R 104 t + kuulustelu

Oppimateriaali: kurssilla ilmoitettava materiaali

Venäjän keskustelukurssi (2 ov)

Suoritustapa: R 52 t

Kurssin tavoitteena on valmentaa opiske-
lija suullisen taidon kurssille.
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TEOLOGISET OPINNOT

KÄYTÄNNÖLLINEN
TEOLOGIA

KÄYTÄNNÖLLISEN TEOLOGIAN
PERUSOPINNOT (5 ov)

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija pe-
rehtyy käytännöllisen teologian peruskysy-
myksiin. Erityisesti paneudutaan jumalan-
palveluselämään, uskontokasvatukseen
sekä sielunhoitoon ja diakoniaan. Opiskelija
oppii ymmärtämään niiden liittymisen kirk-
kojen ja uskonnollisten yhdyskuntien oppei-
hin, kirkolliseen perinteeseen, nyky-yhteis-
kuntaan, yhteisöön, perheeseen, yksilön eri
elämänvaiheisiin ja tilanteisiin sekä kristilli-
seen ihmiskäsitykseen.

Johdanto-osa (2 ov)

Johdanto-osa antavat perustietoja käytän-
nöllisestä teologiasta ja erityisesti opinto-
jakson kolmesta osa-alueesta (jumalan-
palveluselämä, uskontokasvatus ja sielun-
hoito). Se myös valmistaa kirjatenttiin.

Suoritustapa: L 24 t + havainnointiraportit

Kirjallisuus (3 ov)

Suoritustapa: L 12 t + kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Palvelkaa Herraa iloiten! Jumalanpal-
veluksen opas, s. 1–216; P. Lempiäinen, Pyhät toi-
mitukset, s. 9–21, 50–65, 151–157. 167–186, 193–
195; P. Lempiäinen, Pyhät ajat (5. p.), s. 7–42, 52–
62, 70–81, 131–146, 150–160, 164–170, 178–
193,198–216; M. Pyysiäinen & J. Seppälä (toim.),
Uskonnonopetuksen käsikirja, s. 9–155, 292–377;
Elämä–usko–rukous. Rippikoulusuunnitelma 2001;
Elämä–usko–rukous-seurakuntayhteys. Rippi-

kouluopas; K. Aalto & M. Esko & M.-P. Virtanen
(toim.), Sielunhoidon käsikirja, s. 14–70, 190–397;
M. Heikkilä & J. Karjalainen & M. Malkavaara (toim.),
Kirkonkirjat köyhyydestä, s. 17–73, 99–146, 149–
168, 212–309; K. Salonen & K. Kääriäinen & K. Nie-
melä (toim.), Suomen evankelis-luterilainen kirk-
ko vuosina 1996–1999, s. 107–127.

TEOLOGINEN ETIIKKA
YNNÄ
USKONNONFILOSOFIA

TEF240 Ympäristöteologia (5 ov)

Opintojakson tavoitteena on antaa yleis-
kuva tämänhetkisistä ympäristöteologian,
ympäristöfilosofian ja ympäristöetiikan ky-
symyksistä.

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Oksanen, M., Rauhala-Hayes, M.
(toim.) Ympäristöfilosofia. des Jardins, J., R. En-
vironmental Ethics. An Introduction to Environmen-
tal Philosophy. 2.p. Vilkka, L. Ympäristöetiikka. Vas-
tuu luonnosta, eläimistä ja tulevista sukupolvista.
Boff, L. Ecology & Liberation. A New Paradigm.
Veikkola, J. Yhdessä luomakunnan kanssa. Ekolo-
ginen tietoisuus haasteena kristilliselle jumalaku-
valle ja ihmiskäsitykselle. Nurmi, S. (toim.) Hurja
Luonto Aabrahamista Einsteiniin.

YLEINEN TEOLOGIA

Yleisen teologian perusopintojen tavoit-
teena on perehdyttää opiskelija Raama-
tun synnyn ja sen olennaisen sisällön
problematiikkaan, kristillisen kirkon vai-
heisiin sekä kristillisen uskon ja etiikan
peruskysymyksiin. Opinnoissa tarkastel-
laan myös maailman muita uskontoja –
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erityisesti korkeauskontoja ja nykyajan
uusia uskontoja – niiden omista lähtökoh-
dista käsin. Tavoitteena on lisäksi kristilli-
sen seurakunnan toiminnan ja jumalan-
palveluksen tunteminen sekä kirkon kas-
vatustoimintaan ja koulun uskontokasva-
tukseen perehtyminen.

Yleisen teologian perusopintojen opintoko-
konaisuus koostuu pakollisesta osuudesta
ja vapaavalintaisesta osuudesta. Opiskelija
suorittaa jokaisesta viidestä oppiaineesta
pakollisen osuuden (2 ov), johon sisältyvät
luennot sekä luentoihin liittyvä kirjallisuus.
Pakollisen osuuden kokonaislaajuus on 10
ov. Vapaavalintaisessa osuudessa opiske-
lija suorittaa kahdesta oppiaineesta 2,5
ov:n kirjatentin. Vapaavalintaisen osuuden
kokonaislaajuus on 5 ov.

YLEISEN TEOLOGIAN
PERUSOPINNOT (15 OV)
Vai 1. Eksegetiikka (2 + 2,5 ov)
Vai 2. Kirkkohistoria (2 + 2,5 ov)
Vai 3. Systemaattinen teologia (2 + 2,5 ov)
Vai 4. Käytännöllinen teologia (2 + 2,5 ov)
Vai 5. Uskontotiede (2 + 2,5 ov)

Vai 1. Eksegetiikka

1A. Pakollinen osuus (2 ov)

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Luentoihin valmistaudutaan lukemalla ek-
segetiikkaa koskeva artikkeli teoksesta
Luomanen, P. (toim.) Teologia. Johdatus
tutkimukseen, 12–63.

Kirjallisuus
Räisänen H. – Saarinen, E., Raamattutieto (205
s.); Lohse, E. Uuden testamentin synty (197 s.).

1B. Valinnainen osuus (2,5 ov)

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus
Soisalon-Soininen, I. Israelin kansan historia (183
s.); Smend, R. Vanhan testamentin synty (186 s.);
Uro R. – Lehtipuu O. (toim.) Nasaretilaisen histo-
ria (251 s.); Myllykoski M. – Järvinen A. (toim.),
Varhaiskristilliset evankeliumit (356 s.).

Vai 2. Kirkkohistoria

2A. Pakollinen osuus (2 ov)

Suoritustapa: Luennot 24 t  + kuulustelu

Luentoihin valmistaudutaan lukemalla
kirkkohistorian artikkeli teoksesta Luoma-
nen, P.  (toim.) Teologia. Johdatus tutki-
mukseen, 65–89.

Kirjallisuus: Heininen S. – Heikkilä M., Suomen kirk-
kohistoria (266 s.); Westermarck H. – Heino P. (toim.),
Kristinusko kohti kolmatta vuosituhatta (202 s.).

2B. Valinnainen osuus (2,5 ov)

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus:
Lauha, A., Suomen kirkon ulkomaansuhteet ja
ekumeeninen osallistuminen 1917–1922 (442 s.);
Heikkilä M. (toim.) Uskonto ja nykyaika: yksilö ja
eurooppalaisen yhteiskunnan murros (195 s.).

ja yksi seuraavista:

Arffman, K. Mitä oli luterilaisuus? Johdatus kadon-
neeseen eurooppalaiseen kristinuskon tulkintaan
(310 s.); Murtorinne, E. Risti hakaristin varjossa
(299 s.); Mustakallio, H. Säätypapista kansalai-
seksi (602 s.); Bainton, R. Tässä seison (360 s.);
Laasonen, P. Johannes Gezelius vanhempi ja
suomalainen täysortodoksia (512 s.).

Vai 3. Systemaattinen teologia

3A. Pakollinen osuus (2 ov)

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu
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Luentoihin valmistaudutaan lukemalla
systemaattista teologiaa koskeva artikkeli
teoksesta Luomanen, P. (toim.), Teologia.
Johdatus tutkimukseen, 91–124.

Kirjallisuus
Pihkala, J. Johdatus dogmatiikkaan (248 s.); Man-
nermaa, T. Kaksi rakkautta. Johdatus Lutherin us-
konmaailmaan (106 s.); Hallamaa, J. (toim.) Rahan
teologia ja Euroopan kirkot, s. 11–138 (127 s.).

3B. Valinnainen osuus (2,5 ov)

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Opiskelija valitsee vapaasti 1100 sivun suu-
ruisen lukupaketin seuraavista kirjoista:

Dogmihistoria
Mannermaa, T. Kristillisen opin vaiheet. Dogmihis-
torian peruskurssi (197 s.); Pihkala, J. Yksi kah-
dessa. Kristus-uskon historia varhaisen kristikun-
nan aikana (342 s.); McGrath, A. E. Kristillisen us-
kon perusteet (600 s.).

Luterilainen teologia
Kärkkäinen, P. (toim.) Johdatus Lutherin teolo-
giaan (344 s.); Kopperi, K. Renessanssin Luther.
Johdatus reformaation aatehistoriaan (198 s.).

Dogmatiikka
Hägglund, B. Uskon malli. Johdatus dogmatiik-
kaan (190 s.).

Ekumeniikka
Saarinen, R. Johdatus ekumeniikkaan (266 s.);
Saarinen, R. (toim.) Ekumeeninen työkirja. Kirk-
kojen tekstejä 1973–1977. (266 s.).

Uskonnonfilosofia
Hick, J. Uskonnonfilosofia (137 s.).

Teologinen etiikka ja sosiaalietiikka
Laulaja, J. Elämän oikea ja väärä (280 s.);  Halla-
maa, J. (toim.) Rahan teologia ja Euroopan kir-
kot, ss. 139–225 (86 s.); Pursiainen, T. Välittämi-
sen tauti (123 s.); Veikkola, J. Yhdessä luomakun-
nan kanssa. Ekologinen tietoisuus haasteena kris-
tilliselle jumalakuvalle ja ihmiskäsitykselle (254 s.).

Moderni teologia
Huovinen, E. Ei on kyllä. Karl Barthin filosofis-teo-
loginen lähtökohta (126 s.); Vuola, E. Köyhien Ju-
mala. Johdatus vapautuksen teologiaan (241 s.).

Vai 4. Käytännöllinen teologia

4A. Pakollinen osuus (2 ov)

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Luentoihin valmistaudutaan lukemalla
käytännöllistä teologiaa koskeva artikkeli
teoksesta Luomanen, P. (toim.) Teologia.
Johdatus tutkimukseen, 149–170.

Kirjallisuus
Kotila, H. Liturgian lähteillä s. 5–226 (221 s.); Pyysiäi-
nen, M. –Seppälä J. (toim.) Uskonnonopetuksen kä-
sikirja s. 9–155 (146 s.); Aalto, K. – Esko, M. – Virta-
niemi; M.–P. (toim.), Sielunhoidon käsikirja s. 14–
104, 186–256 (162 s.).

4B. Valinnainen osuus (2,5 ov)

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus:
Knuutila, J. –  Koskenvesa, E. – Tamminen, K.
(toim.), Käytännöllinen teologia ja kirkko, s. 63–
76, 99–392 (306 s.); Askola, I. & Lampinen, T. &
Lempiäinen, P. (toim.) Kirkkososiologia, s. 25–
238 (213 s.); Rissanen, A. (toim.), Kartalla. Rippi-
koulutyön käsikirja, s. 15–141(126 s.).

Lisäksi 1 ov:n verran valinnan mukaan
seuraavista kirjoista:
Inkala, K. (toim.) Hoivatkaa toinen toistanne. Dia-
konian teologian käsikirja (208 s.). Huotari, V.
Elävä seurakunta. Seurakuntatyön käsikirja (365
s.); Koskenvesa, E. (toim.) Puheenvuoroja juma-
lanpalveluksesta (268 s.); Lampinen, T. Yhteinen
jumalanpalvelus (184 s.); Pyysiäinen, M. & Seppä-
lä, J. (toim.) Uskonnonopetuksen käsikirja, s.
156–466 (310 s.); Rissanen, A. (toim.) Kartalla.
Rippikoulutyön käsikirja, s. 193–397 (204 s.);
Ryökäs, E. Diakonianäkemyksemme (93 s.); Varti-
ainen, R. (toim.) Saarnaa sanaa (253 s.); Aalto, K.
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– M. Esko – Virtaniemi, M.-P. (toim.); Sielunhoidon
käsikirja s. 105–185, 257–397 (222 s.); Sihvo, J.
Seurakunta elämän käännekohdissa (283 s.).

Vai 5. Uskontotiede

5A. Pakollinen osuus (2 ov)

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Luentoihin valmistaudutaan lukemalla us-
kontotiedettä käsittelevä artikkeli teokses-
ta Luomanen, P. (toim.), Teologia. Joh-
datus tutkimukseen, 126–147.

Kirjallisuus: Hyry, K. – Pentikäinen, J. (toim.) Us-
konnot maailmassa (489 s.).

5B. Valinnainen osuus (2,5 ov)

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu
Kirjallisuus:
Gothóni, R., Uskontojen uustulkintaa (147 s.).
Lisäksi valinnan mukaan 2 ov:n verran kirjallisuutta
seuraavista kirjoista:
Palva H. & Pentikäinen, J. (toim.) Uskonnot maail-
manpolitiikassa (364 s.). Pyysiäinen I., Jumalan
selitys (254 s.), Gothóni R. & M. T. Dönden, Bod-
hipuun juurella (236 s.); J. Hjärpe, Islam, lära och
livsmönster (121 s.); K.-J. Illman & T. Harviainen,
Juutalaisten historia (171 s.). M. Kaimio – P. Cast-
ren – J. Kaimio, Antiikin myytit ja uskonnot (182
s.); Tähtinen, U. Miksi elät? Intialaisten elämänar-
vot (133 s.).
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OIKEUSTIETEELLISET OPINNOT

JOHDATUS OIKEUS-
TIETEESEEN (1 OV)

Johdatus oikeustieteeseen on oikeustie-
teen opiskeluun orientoiva opintojakso,
joka on oltava suoritettuna ilmoittaudutta-
essa avoimen yliopisto-opetuksen oikeus-
tieteellisiin aineopintojaksoihin. Poikkeuk-
set mainitaan lopussa.

Tavoitteet:
1) Yleiskuvan antaminen oikeustieteelli-
sistä opinnoista ja niiden tavoitteista sekä
opiskelussa käytettävistä työmuodoista
2) Yleiskuvan antaminen oikeustieteen
tutkimuskohteista, peruskäsitteistä ja kes-
keisistä säännöstöistä sekä lainopin ja
lainkäytön metodeista.

Johdatus oikeustieteeseen on avoimen
yliopiston oma opintojakso, eikä vastaa-
vaa suoritusta ole Helsingin yliopiston oi-
keustieteellisen tiedekunnan tutkintovaati-
muksissa.

Opintojakson voi suorittaa joko
1) luentokurssina (L 15 t + kuulustelu),  2)
kirjallisuuskuulusteluna tai 3) verkkokurssi-
na.

Johdatus oikeustieteeseen -jakson suori-
tus ei vanhene.

Kirjallisuus:
Timonen Pekka (toim.), Johdatus Suomen oike-
usjärjestelmään 1. 1999,  s. 1–12, 37–67, 105–
118, 132–180, 211–241, 403–416, 421–426, 439-
449, 471–504, 517–547.
Timonen Pekka (toim.), Johdatus Suomen oike-
usjärjestelmään 2. 1999,  s. 3–12, 38–80, 117–
129, 231–233, 431–440.

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson

suoritusta ei edellytetä:
1) opintojaksoihin kirjanpito, oikeushisto-
ria ja oikeustaloustiede
2) työoikeuden monimuoto-opetuksena
toteutettaviin opintojaksoihin
3) jos opiskelija on suorittanut opintojak-
son Johdatus Suomen oikeusjärjestel-
mään (JSO)
4) seuraaviin aineopintojaksoihin, jos
JSO:n mainittu osio on suoritettu:
Eurooppaoikeus 3 ov – JSO:n eurooppa-
oikeus
Rikosoikeus 6 ov – JSO:n rikosoikeus
Valtiosääntöoikeus 3 ov – JSO:n julkisoi-
keus
Ympäristöoikeus 4 ov – JSO:n yksityisoi-
keus
5) jos opiskelija on suorittanut vähintään
6 ov  yliopistollisia oikeustieteellisiä aine-
opintoja (esim. varanotaarin tutkinnon ai-
neopintoja)
6) jos opiskelijalla on muu vastaava suori-
tus.

OIKEUSTIETEEN
KANDIDAATIN
TUTKINNON
AINEOPINTOJA

Lakikirjatentit

Seuraavat avoimen yliopisto-opetuksen
ohjelmaan kuuluvat aineopintotentit ovat
lakikirjatenttejä: Työoikeus, Ympäristöoi-
keus.

Lakikirjatenttiin opiskelijat saavat tuoda
lakikirjojen lisäksi sellaiset säädöskokoel-
man irtokappaleet tai niiden valojäljen-
nökset, jotka ovat ilmestyneet Suomen
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Laki I ja II -teoksien tai Finlands Lag I ja II
-teoksien ilmestymisen jälkeen ja jotka liit-
tyvät ko. tentissä hallittaviin säädöksiin.

Sallittuja merkintöjä tenttitilaisuuteen tuo-
tavissa lakikirjoissa ja säädöskokoelman
irtokappaleissa sekä niiden valojäljennök-
sissä ovat ainoastaan alleviivaukset, py-
käläviittaukset ja säädösten muutoksiin
liittyvät säädöskokoelman numerot.

Säädökset

Paitsi kurssikirjallisuuteen opiskelijan on
kunkin aineen kirjallisuuskuulustelua var-
ten erityisesti perehdyttävä niihin säädök-
siin, jotka ilmoitetaan säädösluettelossa.
Säädösluetteloissa on kunkin säädöksen
nimen jälkeen mainittu sen antamispäivä,
numero Suomen säädöskokoelmassa ja
jos laki on Suomen Laki -teoksessa, sen
paikka siinä (suluissa on ilmoitettu säädök-
sen paikka Finlands Lag -teoksessa). Par-
haiten säädösten opettelu tapahtuu siten,
että oppikirjoja luettaessa tekstissä maini-
tut lainkohdat jatkuvasti etsitään lakikirjan
viimeisestä painoksesta ja painetaan mie-
leen oppikirjan tekstin yhteydessä.

Tärkeä kirjallisuuskuulusteluja koskeva
määräys on, että opiskelijan on niissä
tunnettava ne kuulusteluaineeseen kuulu-
vat lait ja asetukset sekä niiden muutok-
set, jotka on julkaistu säädöskokoelmas-
sa vähintään kolme kuukautta ennen vii-
meistä kuulusteluun ilmoittautumispäivää
(siis riippumatta siitä, sisältyvätkö ne vii-
meksi ilmestyneisiin Suomen Laki tai Fin-
lands Lag -teoksiin).

Eurooppaoikeus (3 ov)

Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustietee-
seen tai vastaava suoritus
Tavoite:  Perustiedon tarjoaminen Euroo-
pan unionin (EU) toimielin-, päätöksente-

ko- ja tuomioistuinjärjestelmästä; oikeus-
järjestelmän rakenteesta, oikeuslähteistä
ja yleisistä opeista; sekä Euroopan yhtei-
söjen oikeuden suhteesta kansalliseen oi-
keuteen.

Suoritustapa: L 25 t + luentokuulustelu +
kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuuskuulusteluun voi osallistua, kun
luentokuulustelu on hyväksytysti suoritettu.

Kirjallisuus:
1) Eerola, R. –  Mylly, T. –  Saarinen, P., EU-oikeu-
den perusteet, toinen uudistettu painos, Tampe-
reen yliopisto, julkisoikeuden laitos 2000 tai 2001,
s. 1–328.
2) Shaw, J., Law of the European Union. Third edi-
tion. Palmgrave Law Masters, 2000, luvut 9-10 ja
12-17.
3) Ojanen, T., Ennakkoratkaisumenettely. Laki-
miesliiton kustannus. Helsinki 1996, s. 1-203.

Säädökset: Rooman sopimus eli Euroo-
pan yhteisön perustamissopimus;
Maastrichtin sopimus eli sopimus Euroo-
pan unionista; Amsterdamin sopimus eli
sopimus Euroopan unionista tehdyn sopi-
muksen,  Euroopan yhteisöjen perusta-
missopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen
asiakirjojen muuttamisesta.

Tentissä voi käyttää EU-oikeuden lakikir-
jaa ja/tai ”Amsterdamin sopimus” -julkai-
sua. Tenttiin tuotavissa sopimusjulkaisuis-
sa ei saa olla muita merkintöjä kuin alle-
viivauksia, normiviittauksia tai sopimusten
muutoksiin liittyviä viittauksia.

Oikeushistoria (3 ov)

Tavoite: Yleiskuvan antaminen oikeudel-
listen ilmiöiden historiallisesta kehitykses-
tä. Kyse on sekä oikeusnormien, oikeus-
käytännön, oikeudellisten instituutioiden
että oikeudellisten katsomusten tarkaste-
lusta. Keskeisellä sijalla on oikeuskehityk-
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sen kartoittaminen ja havaittujen muutos-
ten selittäminen kytkemällä oikeudelliset
muutokset historiallisiin, yhteiskunnallisiin
ja kulttuurisiin yhteyksiinsä.

Suoritustapa: L 24 t + luentokuulustelu +
kirjallisuuskuulustelu
Kirjallisuuskuulusteluun voi osallistua, kun
luentokuulustelu on hyväksytysti suoritettu.

Kirjallisuus:
1) Tellegen-Couperus, O., A Short History of Ro-
man Law 174 s. (1993) ja Bellamo, M., The Com-
mon Legal Past of Europe 1000-1800 (1995).
2) Letto-Vanamo, P. (toim.), Suomen oikeushisto-
rian pääpiirteet (1991)  lukuunottamatta sivuja
98–110, 168–187 ja 242–257 tai Inger, G., Svensk
rättshistoria (1997) s. 1–248.
3) Pihlajamäki, H. – Pylkkänen, A., Luentoja oike-
ustieteen historiasta 147 s. (1996) tai Ylikangas, H.,
Valta ja väkivalta keski- ja uuden ajan taitteen Suo-
messa 197 s. (1988).

Oikeustaloustiede (3 ov)

Tavoite: Opiskelija pyritään perehdyttä-
mään kansantalouden, sen osien sekä yri-
tysten rakenteeseen ja toimintaan siten,
että hän pystyy ymmärtämään taloudellis-
ten ilmiöiden vuorovaikutussuhteet ja sa-
malla oikeudellisten normien roolin talou-
dellista taustaa vasten.

Suoritustapa: L 40 t + luentokuulustelu +
kirjallisuuskuulustelu
Kirjallisuus:
1) Pekkarinen J. – Sutela P., Kansantaloustiede
(2000) tai Pekkarinen J. – Sutela P., Nationaleko-
nomi  (1999).
2) Ylä-Liedenpohja, J., Taloustiede tänään (1995),
vain s. 15–167.
3) Kanniainen, V. – Määttä K. (toim.), Näkökulmia
oikeustaloustieteeseen (1996) lukuunottamatta
sivuja 192–252 ja 289-315 tai Skogh, G. – Lane,
J.-E., Äganderätten i Sverige (1993).
4) Kanniainen, V. – Määttä, K. (toim.), Näkökulmia
oikeustaloustieteeseen 2 (1998)  lukuunottamat-

ta sivuja 81–112 ja 199-220 tai Werin, L., Ekonomi
och rättsystem. Särtryck (1990).

Työoikeus (4 ov)

Tavoite: Antaa yleiskuva työstä oikeudelli-
sen sääntelyn kohteena, työoikeuden
normijärjestelmästä, yksilöllisen ja kollek-
tiivisen työoikeuden pääpiirteistä sekä
työntekijöiden sosiaaliturvasta.

Suoritustapa: Luennot + opintopiirit + op-
pimistehtävät + luentokuulustelu + kirjalli-
suuskuulustelu
Kirjallisuuskuulusteluun voi osallistua, kun
luentokuulustelu on hyväksytysti suoritet-
tu.

Kirjallisuus:
1) Tiitinen, K-P. – Kröger, T., Työsopimuslaki 2001
(2002) osin. Luettavat sivut ilmoitetaan myöhem-
min.
2) Sarkko, K., Työoikeus. Yleinen osa (1980), sivut
150–247, tai sama, Arbetsrätt. Allmän del (1981),
s. 135–228.
3 Tiitinen, K-P.–Ruponen, I., Työriitojen sovittelu
(1998),  s. 1–53.
4) Tiitinen, K-P.–Kröger, T.–Lonka, E.–Paanetoja,
J., Työaikalaki 1996 (1996), paitsi jaksot 1.3-1.6,
3.3, 5.2.2.3,  7.1.2, 7.2.6 sekä 11.1-11.6. Jaksot
10.1 ja 10.5 kursorisesti.
5) Saloheimo, J., Työympäristöoikeus (1996), s.
11–154.
6) Syyslukukauden ensimmäisellä tenttikierroksel-
la: Hilkamo, P. (toim.), Toimeentuloturva 2001 s.
13-30, 52-60, 148-164, 186-198 ja 273-287, tai
vaihtoehtoisesti sama, Vår sociala trygghet 2001,
s. 13-30, 54-62, 159-178, 202-216 ja 296-311
Syyslukukauden toiselta tenttikierrokselta alkaen:
Mikkola, M. – Pietiläinen, S. – Valpola, O., Suo-
malainen toimeentuloturva (2002), luvut III, IV, V,
VII ja VIII.

Tutkintovaatimuksiin kuuluva säädösten luettelo
jaetaan opiskelijoille luennoilla.
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Ympäristöoikeus (4 ov)

Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustietee-
seen tai vastaava
Tavoite: Yleiskuvan antaminen ympäristö-
oikeuden periaatteista ja ohjauskeinoista.
Kokonaiskuvan antaminen maankäytön
suunnittelusta ja kiinteistöjärjestelmästä,
luonnonvarojen käytön ohjauksesta ja
luonnonsuojelusta.

Suoritustapa: L 24 t + luentokuulustelu +
kirjallisuuskuulustelu
Kirjallisuuskuulusteluun voi osallistua, kun
luentokuulustelu on hyväksytysti suoritet-
tu.

Kirjallisuus:
1) Hollo, E.J., Johdatus ympäristöoikeuteen
(2002).
2) Ekroos, A. – Majamaa, V., Maankäyttö- ja ra-
kennuslain perusteet (2002). Ennen teoksen ilmes-
tymistä luetaan HE 101/1998.
3) Hollo, E.J., Ympäristönsuojeluoikeus (2001), s.
170-374, (vain korpusteksti).
4) Majamaa, V., - Markkula, M., Kiinteistönmuo-
dostamislaki (2001).

Tutkintovaatimuksiin kuuluva säädösten
luettelo jaetaan opiskelijoille luennoilla.
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LÄÄKETIETEELLISET OPINNOT

KANSANTERVEYSTIEDE

Kansanterveyden perusopintojen opinto-
kokonaisuus antaa perustiedot sairauk-
sien esiintyvyyteen vaikuttavista sosiaali-
sista ja muista tekijöistä, niiden tutkimisen
edellytyksistä ja menetelmistä, tautien eh-
käisemisestä ja sairauksien sosiaalisista
vaikutuksista. Opintokokonaisuus koostuu
kansanterveyden perusosiosta A-C (4,7
ov) sekä kirjatenttiosiosta (10,3 ov)

KANSANTERVEYDEN
PERUSOPINNOT (15 OV)
A. Väestön terveys (2,1 ov)
B. Avaus tilastotieteellisten tulosten
tulkintaan (0,6 ov)
C. Sairauksien ehkäisy (2,0 ov)
D. Kirjatenttiosio (10,3 ov)

1. Epidemiologia (yht. 2,7 ov)
2. Työlääketiede (yht. 3 ov)
3. Ympäristölääketiede (yht. 3 ov)
4. Lääketieteellinen sosiologia  (yht. 3 ov)
5. Terveys ja terveyspolitiikka (yht. 2,4 ov)

A. Väestön terveys (2,1 ov)

Tavoitteet: Yleiskuvan muodostaminen
väestön tavallisimmista sairauksista, nii-
den ilmenemismuodoista, esiintyvyyttä
määräävistä tekijöistä ja vaikutuksista sai-
raanhoidon eri tasoilla. Perehdyttää opis-
kelija terveyssosiologian keskeisiin käsit-
teisiin, teorioihin ja metodeihin sekä an-
taa yleiskuva terveyden, sairauden ja ter-
veydenhuollon sosiaalisista kytkennöistä.

Sisältö: Kansanterveyden käsitteellinen
sisältö, tieteenalat ja niiden tutkimuskoh-
teet, erityisesti epidemiologian peruskä-

sitteet ja -menetelmät. Väestön kansan-
terveyden kannalta tärkeimmät sairaudet
ja yleisimmät terveysvaarat. Sosiaalinen
näkökulma terveyteen, sairauteen ja ter-
veyskäyttäytymiseen, terveydenhuolto
sosiaalisena instituutiona, lääkäri–potilas-
suhde ja vuorovaikutus terveydenhuollos-
sa, lääkäriprofessio.

Opetusmuoto: L 20 t + kirjalliset tehtävät

Suoritustapa: Kuulustelu

Kirjallisuus: Aromaa A, Huttunen J, Koskinen S,
Teperi J: Suomalaisten terveys 2000, Kustannus
Oy Duodecim, Helsinki 2002; Karisto A, Lahelma
E, Rahkonen O (toim.): Terveyssosiologia, WSOY,
Juva 1992; Rahkonen O, Lahelma E (toim.): Elä-
mänkaari ja terveys, Gaudeamus 1998; Last JM:
Public Health and Human Ecology, Appleton &
Lange, Connecticut 1991; Kangas I, Karvonen S,
Lillrank A (toim.): Terveyssosiologian suuntauk-
sia, Gaudeamus, Helsinki 2000

B. Avaus tilastotieteellisten
tulosten tulkintaan (0,6 ov)

Tavoitteet: Antaa yleiskäsitys tavallisim-
mista biometrian ja epidemiologian  pe-
ruskäsitteistä sekä arviointi-, testaus ja
analysointimenetelmistä, jotka artikkeleita
kriittisesti lukevan tai tutkimustyötä aloitte-
levan lääkärin tulisi tuntea.

Sisältö: Tieteellisten tutkimusten lähtö-
kohdat, todennäköisyyskäsitteitä, tavalli-
simmat tilastotestit ja -menetelmät, epide-
miologian mittaluvut ja tutkimusmenetel-
mät ja kokeellisen tutkimuksen perusteet.

Suoritustapa: Kirjallinen kuulustelu

Kirjallisuus:  Wassertheil-Smoller, S. Biostatistics
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and Epidemiology. A Primer for Health Professio-
nals. Springer-Verlag. New York 1995.

C. Sairauksien ehkäisy (2,0 ov)

Tavoite: Antaa yleiskäsitys ennaltaehkäi-
sevän lääketieteen merkityksestä ja mah-
dollisuuksista.

Sisältö: Ennaltaehkäisyn tavoitteet ja tar-
peet. Teoreettinen pohja ehkäisystrage-
gialle sekä riskiryhmien ja eri väestön-
osien valinta eri ohjelmien piiriin sekä
yleisten koko väestöön kohdistettujen val-
tiojohtoisten lainsäädäntö- ym. toimenpi-
teiden vaikutus väestön terveyteen.

Suoritustapa: Kirjallinen kuulustelu

Kirjallisuus: Rose, G. The Strategy of Preventive Me-
dicine. Oxford Medical Publications, London 1992.

D. Kirjatenttiosio (10,3 ov)

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu. Kuu-
lustelu suoritetaan osa-alueittain 1–3
tenttinä niin, että osion D kokonaislaajuus
10,4 ov täyttyy.

1. Epidemiologia (yht. 2,7 ov)
Hennekens, C. H. & Buring, J. E. Epidemiology in
Medicine. Little, Brown and Company, Boston 1987
tai myöhempi painos. (1,9 ov)
Hernberg, S. Epidemiologia ja työterveys. Helsinki
1987. (0,8 ov)

2. Työlääketiede (yht. 3 ov)
Rantanen, J. & Ylikoski, M. Työterveyshuolto. Hel-
sinki 1986. (0,8 ov)
Lindström, K. & Kalimo, R. Työpsykologia. Terve-
ys elämän laatu. Helsinki 1987. (0,6 ov)
Häkkinen, I., Tola, S., Vaaranen, V. ym. Ammatti-
taudit. Helsinki 1987. (0,5 ov)
Hernberg, S. Epidemiologia ja työterveys. Helsinki
1987. (0,8 ov)

Työterveyshuolto. Lakikokoelma. Helsinki 1989.
(0,3 ov)

3. Ympäristölääketiede (yht. 3 ov)
Mussalo–Rauhamaa, H. & Jaakkola, J. J. (toim.)
Ympäristöterveyden käsikirja. Duodecim, Helsin-
ki 1993 (osittain). (1,0 ov)
Wahlström, E. Ympäristökäsikirja. Ympäristömme
mitat ja arvot. Helsinki 1990. (0,8 ov)
Aromaa, V., Ekonen, J., Huhta, M., Immonen, K., Kan-
tola, M. & Puhakainen, L. (toim.) Ympäristö ja aika.
Gummerus, Jyväskylä 1991. Luvut 1–4. (0,2 ov)
Seppänen, H. 1991. Ympäristösuojelutekniikan pe-
rusteet. Otatieto 1991. (1,0 ov)

4. Lääketieteellinen sosiologia
(yht. 3 ov)
Karisto, A., Lahelma, E. & Rahkonen, O. (toim.)
Terveyssosiologia. WSOY, Juva 1992,  tai jos
suoritettu aikaisemmin Rahkonen, O. & Lahelma,
E. (toim.) Terveys ja elämänkaari. Gaudeamus
1998. (1,0 ov)
Bury, M. Health and Illness in a Changing Society,
Routledge, London 1997. (1,0 ov)
Williams, S. J. & Calnan, M. (toim.) Modern Medi-
cine. Lay Prespectives and Experiences. UCL
Press, London 1996. (1,0 ov)

5. Terveys ja terveyspolitiikka
(yht. 2,4 ov)
Sievers ym. TULES-vuori matalaksi. KELA, Hel-
sinki 1990. (0,2 ov)
Aromaa ym. (toim.) Suomalaisten terveys. Edita,
Helsinki 1997. (0,3 ov)
Tuominen (toim.) Kulttuurien kohtaaminen ter-
veydenhuollossa. WSOY, Juva 1998. (0,8 ov)
Lehtinen, ym. Suomalaisten aikuisten mielenter-
veys ja mielenterveyden häiriöt. Kansaneläkelai-
tos, Turku 1991. (0,6 ov)
TK-2000 Suomen terveyspolitiikan pitkän aika-
välin tavoite- ja toimintaohjelma. Valtion paina-
tuskeskus. (0,5 ov)
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LÄÄKETIEDE

Lääketieteen perusteet -opintokokonai-
suuden tavoitteena on antaa perustietoja
lääketieteestä tieteenalana ja oppiainee-
na. Opintokokonaisuudessa tutustutaan
ihmisen elimistön rakenteeseen ja toimin-
taan sekä tarkastellaan yleisimpien saira-
uksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa.

Opintokokonaisuus soveltuu
• ammatilliseksi täydennyskoulutuksek-

si henkilöille, jotka tarvitsevat työs-
sään alan perustietoja,

• kaikille, jotka ovat lääketieteestä ja
sen ajankohtaisista kysymyksistä kiin-
nostuneita sekä

• vapaavalintaiseksi sivuainekokonai-
suudeksi korkeakouluopiskelijoille
(Huom! ei korvaa lääketieteen lisensi-
aattitutkintoon kuuluvia pakollisia
opintoja)

Kaikki opintokokonaisuuteen sisältyvät
opintojaksot arvioidaan hyväksytty/hylätty
arvioinnilla.

Lääketieteen perusteita -verkkomateriaa-
li osoitteessa www.avoin.helsinki.fi/laa-
ketiede sisältää opintoja koskevia tietoja
ja laajan oheismateriaalin.

LÄÄKETIETEEN PERUSTEET (15 OV)
I  Prekliiniset opinnot

1. Elimistön rakenne ja toiminta (2 ov)
2. Lääkehoidon perusteet (1 ov)
3. Patofysiologian perusteet (1 ov)

II Kliiniset opinnot, osa I
4. Raskaus ja synnytys sekä naisten-
taudit (1 ov)
5. Lapsuuden ja nuoruusiän terveys-
ongelmat (1 ov)
6. Aikuisiän krooniset sairaudet (2 ov)
7. Geriatria (1 ov)

III Kliiniset opinnot, osa II
8. Kirurgian perusteet (1 ov)
9. Mielenterveyden häiriöt (1 ov)
10. Syöpätaudit (1 ov)
11. Infektiosairaudet (1 ov)
12. Kansanterveystiede (2 ov)

I PREKLIINISET OPINNOT

Osa-alueen tavoitteena on, että opiskelija
oppii ymmärtämään ihmisen elimistön
normaalin rakenteen ja toiminnan sekä
patofysiologiset muutokset sairauksien
yhteydessä ja lääkehoidon perusteet.

1. Elimistön rakenne ja toiminta
(2 ov)

Suoritustapa: L 20 t + luento- ja kirjalli-
suuskuulustelu

Sisältö:
– Geenit, solut ja kudokset
– Veri, elimistön puolustus ja iho
– Tuki- ja liikuntaelimistö
– Hengitys- ja verenkiertoelimistö
– Ruuansulatus ja imeytyminen
– Munuaiset, virtsaneritys ja nestetasa-

paino
– Hermosto
– Aistit
– Aineenvaihdunnan säätely
– Lisääntyminen ja kehitys solusta eli-

mistöksi

Kirjallisuus: W. Nienstedt, O. Hänninen, A. Arstila,
Björkqvist (toim.). Ihmisen fysiologia ja anatomia.
8. painos tai uudempi, WSOY, Porvoo.

2. Lääkehoidon perusteet (1 ov)

Suoritustapa: L 10 t + luento- ja kirjalli-
suuskuulustelu

Sisältö:
– Miten lääkeaineet vaikuttavat?
– Ihmiskunnan suuret lääkekeksinnöt
– Koululääketiede, luontaisvalmisteet ja



70

D

homeopatia
– Itsehoidon lääkkeet
– Lääkkeiden haittavaikutukset: hallittu

riski
– Uuden vuosituhannen uudet lääkkeet

Kirjallisuus: Koulu – Tuomisto (toim.), Farmakolo-
gia ja toksikologia. 6. painos, Medicina Kuopio,
2001

3. Patofysiologian perusteet (1 ov)

Suoritustapa: L 10 t + luentokuulustelu

Sisältö:
– Soluvaurio, solukuolema ja solujen

mukautuminen
– Kudosvaurio ja paraneminen
– Verenkiertojärjestelmä ja sen yleiset

häiriöt
– Syöpä
– Infektiotautien patologia ja immunopa-

tologia

Lisäkirjallisuus: Kumar, Cotran & Robbins. Basic
Pathology (yleinen patologian osa). 5. tai 6. painos,
Saunders.

II KLIINISET OPINNOT, OSA I

Osa-alueen tavoitteena on käsitellä kes-
keiset terveysongelmat ja sairaudet elä-
mänkaaren eri vaiheissa sikiökaudesta
vanhuuteen.

4. Raskaus ja synnytys sekä
naistentaudit (1 ov)

Suoritustapa: L 10 t + luento- ja kirjalli-
suuskuulustelu

Sisältö:
– Gynekologinen anatomia ja terminolo-

gia
– Yleisimmät infektiotaudit

– Kuukautiskierron tapahtumat
– Raskauden ehkäisy; vaihdevuosien

hormoonikorvaushoito
– Tavallisimmat hyvänlaatuiset kasvai-

met
– Gynekologinen syöpäsairaus: oireet ja

diagnostiikka, hoito ja seuranta
– Raskauden seuranta
– Yleisimmät ongelmat raskauden aika-

na
– Synnytyksen kulku ja seuranta
– Puerperium

Kirjallisuus: O. Ylikorkala ja A. Kauppila (toim.).
Naistentaudit ja synnytykset.1. tai 2. painos,
Duodecim.

5. Lapsuuden ja nuoruusiän
terveysongelmat (1 ov)

Suoritustapa: L 10 t + luentokuulustelu

Sisältö:
– Lapsen kasvu ja kehitys
– Nuoren kypsyminen
– Psyykkinen kasvu
– Psyykkisen kasvun edellytykset ja

uhat
– Lasten infektiosairaudet ja

(antibiootti)hoito
– Rokotukset
– Vauvaiän ravitsemuksen erityispiirteitä
– Ripuli ja ummetus
– Suolistosairauksien kirurgiset hoito-

mahdollisuudet
– Lasten ja nuorten tavalliset kirurgiset

pulmat

6. Aikuisiän krooniset sairaudet
(2 ov)

Suoritustapa: L 20 t + luentokuulustelu

Sisältö:
– Sydän- ja verisuonitaudit
– Diabetes
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– Reumataudit
– Umpieritysjärjestelmän sairaudet
– Keuhkosairaudet
– Ruoansulatuskanavan sairaudet
– Munuaistaudit
– Veritaudit
– Hermoston sairaudet

Lisäkirjallisuus: S. Heistaro ja K. Liimatainen
(toim.). Therapia Fennica. 7. tai 8. painos, Kandi-
daattikustannus Oy; I. Kunnamo ym. (toim.). Lää-
kärin käsikirja. 4. tai 5. painos, Duodecim. (ole-
massa myös CD-rom); J. Heikkilä, H. Huikuri, K.
Luomanmäki, M.S. Nieminen ja K. Peuhkurinen
(toim.). Kardiologia. Duodecim, 2000; P. Ilanne-Pa-
rikka, T. Kangas, E.A. Kaprio ja T. Rönnemaa
(toim.). Diabetes. Duodecim, 1999; H. Isomäki, M.
Leirisalo-Repo, M.H. Hämäläinen (toim.). Reuma-
taudit. 2. painos, Duodecim; M. Välimäki, T. Sane,
L. Dunkel (toim.). Endokrinologia. Duodecim,
2000; V. Kinnula, P. Tukiainen ja L.A. Laitinen
(toim.). Keuhkosairaudet. Duodecim, 2000; K.
Höckerstedt, M. Färkkilä, E. Kivilaakso, P. Pikkarai-
nen (toim.). Gastroenterologia. Duodecim, 1998;
T. Ruutu, A. Rajamäki ja T. Krusius (toim.). Veritau-
dit. Duodecim, 1996 tai uudempi; S. Soinila, M.
Kaste, J. Launes ja H. Somer (toim.). Neurologia.
Duodecim, 2000; T.E. Andreoli, J.C. Bennet, C.C.J
Carpenter, F. Plum (toim.). Cecil Essentials of Me-
dicine, 4 th ed. 1997, Saunders.

7. Geriatria (1 ov)

Suoritustapa: L 10 t + luentokuulustelu

Sisältö (luennot 2 t /teema):
– Mikä on vanhuutta ja mikä on sairaut-

ta?
– Sairauksien ilmenemismuotojen eri-

tyispiirteet vanhuksilla
– Vanhusten sairauksien hoidon erityis-

piirteet
– Ikääntyneiden lääkehoidon ongelmat
– Kuntoutus ja ennaltaehkäisy

Lisäkirjallisuus: R. Tilvis ja L. Sourarder (toim.). Ge-
riatria. Duodecim, 1993 tai uudempi.

III KLIINISET OPINNOT, OSA II

Osa-alueen tavoitteena on käsitellä lää-
ketieteen keskeisiä alueita, jotka eivät si-
sältyneet edelliseen.

8. Kirurgian perusteet (1 ov)

Suoritustapa: L 10 t + luentokuulustelu

Sisältö:
– Kirurgian perusteet, kehitys, kirurgi-

sen hoidon periaatteet ja tulevaisuu-
den haasteet

– Vatsaelin-, virtsaelin- ja endokriininen
kirurgia

– Sydän- ja verisuonikirurgia
– Tuki- ja liikuntaelimistön kirurgiset sai-

raudet ja vammat
– Plastiikkakirurgia

Lisäkirjallisuus: S. Heistaro, K. Liimatainen (toim.).
Therapia Fennica. Kandidaattikustannus Oy, 8.
painos 1997; I. Kunnamo ym. (toim.). Lääkärin kä-
sikirja. Duodecim, 4. tai 5. painos. (olemassa myös
CD-rom); P. Rokkanen ym. (toim.). Traumatologia;
vammojen patofysiologian ja hoidon perusteet.
Kandidaattikustannus Oy, 6. painos 1995; K.
Höckerstedt, M. Färkkilä, E. Kivilaakso ja P. Pikka-
rainen (toim.). Gastroenterologia. Duodecim,
1998; S. Rannikko, O. Lukkarinen, M. Ruutu, K.
Taari & T. Tammela (toim.). Urologia. Duodecim,
1995; S. Mattila. Thorax- ja verisuonikirurgia. 1. tai
2. painos, Lääketehdas Orion.

9. Mielenterveyden häiriöt (1 ov)

Suoritustapa: L 10 t + luento- ja kirjalli-
suuskuulustelu

Sisältö:
– Skitsofrenia ja muut psykoottiset häiri-

öt
– Mielialahäiriöt
– Ahdistuneisuushäiriöt
– Lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöt
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– Päihteisiin liittyvät häiriöt

Kirjallisuus: U. Lepola, H. Koponen, E. Leinonen
ym. (toim.). Psykiatria. WSOY. Juva 1998.

10. Syöpätaudit (1 ov)

Suoritustapa: L 10 t + luentokuulustelu

Sisältö:
– Syöpäongelma, syövän hoidon perus-

teet
– Rintasyöpä
– Keuhkosyöpä
– Eturauhassyöpä
– Uudet hoitomuodot, seuranta ja kun-

toutus

Lisäkirjallisuus: H. Joensuu, P.J. Roberts, L. Teppo
(toim.). Syöpätaudit, Duodecim 1999; I. Kunnamo
ym. (toim.). Lääkärin käsikirja. Duodecim, 4. tai  5.
painos. (olemassa myös CD-rom); S. Heistaro, K.
Liimatainen (toim.). Therapia Fennica. Kandidaat-
tikustannus Oy, 8. painos 1997.

11. Infektiosairaudet (1 ov)

Suoritustapa: L 10 t + luento- ja kirjalli-
suuskuulustelu

Sisältö:
– Johdanto infektiosairauksien epide-

miologiaan, diagnostiikkaan, preventi-
oon ja hoitoon

– Tärkeimmät lasten infektiot

– Hengitystieinfektiot
– Vakavat septiset infektiot
– Virtsateiden ja sukuelinten infektiot
– Matkailijan infektiot
– Sairaalainfektiot
– HIV–infektio
– Mikrobilääkkeet
– Infektioihin liittyvät jälkitaudit

Kirjallisuus: J. Eskola, P. Huovinen & V. Valtonen
(toim.). Infektiosairaudet, 1. tai 2. painos,  Duode-
cim.

12. Kansanterveystiede (2 ov)

Suoritustapa: L 20 t + luento- ja kirjalli-
suuskuulustelu

Sisältö:
– Perusterveydenhuolto
– Terveydenhuollon hallinto
– Terveydentila ja terveyden vaarat
– Ympäristölääketiede
– Epidemiologia
– Terveystaloustiede

Kirjallisuus: S. Hernberg. Epidemiologia ja työter-
veys. Työterveyslaitos, Helsinki 1987 tai uudempi;
O. Rahkonen & E. Lahelma (toim.). Elämänkaari ja
terveys. Gaudeamus, Tampere 1998. (osittain)

Lisäkirjallisuus: V. Taipale (toim.). Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon perusteet. SHKS, Otava Keuruu,
1995; H. Mussalo–Rauhamaa, J. Jaakkola (toim.).
Ympäristöterveydenhuollon käsikirja. Duode-
cim, Helsinki 1993. (osittain)
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HUMANISTISET OPINNOT

AASIAN JA AFRIKAN

KULTTUURIEN

SIVUAINEOPINTO-

KOKONAISUUS

Viime vuosina monikulttuurisen tietämyk-
sen tarve on kasvanut, koska mm. tiedo-
tusvälineissä ja kehitysyhteistyössä tarvi-
taan yhä enemmän yleistä kulttuuritaus-
tojen tuntemusta. Sivuainekokonaisuus
tarjoaa mahdollisuuden tutustua moni-
puolisesti Aasian ja Afrikan kulttuureihin.

PERUSOPINNOT
PUOLIARVOSANA (10 OV)
Kaf150 Johdatus afrikkalaiseen ajatte-
luun (2 ov)
Kij142 Katsaus Japanin kulttuurihistori-
aan (2 ov)
Kit133 Itä-Aasian nykytilanne (2 ov)
Ket130 Etelä-Aasian kulttuurihistoria (2 ov)
Ksh132 Lähi-idän kulttuurit (2 ov)

Kaf150 Johdatus afrikkalaiseen
ajatteluun (2 ov)

Kurssi perehdyttää osanottajat mustan
Afrikan kulttuureiden keskeisiin yhteisiin
ajattelumalleihin ja arvoihin. Aiheina ovat
mm. hierarkinen ja dynaaminen maail-
mankuva, syklinen aikakäsitys, yhteisö
elävien ja kuolleiden kokonaisuutena, ho-
listinen ihmiskäsitys, suhde luontoon,
mies ja nainen, tyttöjen sukupuolinen sil-
pominen sekä vanhan ja uuden kohtaa-
minen terveydenhuollossa.

Suoritustapa: L 20 t + kuulustelu

Kirjallisuus: luentosarjan lisäksi yksi kirja esim.
seuraavista Wright (toim.), African philosophy;
Mbiti, African religions and philosophy; Karp-Bird
(toim.) Explorations in African systems of
thought ja Tempels, Bantu philosophy.

Kij142 Katsaus Japanin
kulttuurihistoriaan (2 ov)

Perustiedot Japanin kulttuurihistoriasta,
samoin Japanin eri alueiden kulttuurisista
erikoisuuksista, muiden kulttuurien vaiku-
tuksista ym.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Kit133 Itä-Aasian nykytilanne (2 ov)

Opintojaksossa käsitellään Kiinan kansan-
tasavallan syntyä toisen maailmansodan
jälkeen ja sen eri vaiheita nykypäiviin asti.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Ket130 Etelä-Aasian
kulttuurihistoria (2 ov)

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Ksh132 Lähi-idän kulttuurit (2 ov)

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Smend, Vanhan testamentin synty
(suom. toim. Martti Nissinen), Illman-Harviainen,
Judisk historia (7. uppl.) / Juutalaisten historia (2.
p.+ s. 11-72 em. ruots. teoksesta) ja Navè Levin-
son, Mitä on juutalainen usko? tai näiden sijasta
Harviainen-Illman, Juutalainen kulttuuri.



74

D

ANTIIKIN KULTTUURI

Opintojaksot perehdyttävät antiikin Krei-
kan ja Rooman kulttuurin eri puoliin ja va-
laisevat eurooppalaisen kulttuurin taus-
taa. Apuneuvoksi terminologiaan ja nimis-
töön suositellaan teosta Castrén, P.–Pie-
tilä-Castrén, L., Antiikin käsikirja.

Ay111 Antiikin historia (2 ov)
Ay113 Antiikin mytologia (1 ov)
Ay122 Antiikin taide (1 ov)

Ay111 Antiikin historia (2 ov)

Suoritustapa: L 24 + kuulustelu, jossa
tentitään myös kirjallisuus

Kirjallisuus: Freeman, C., Egypt, Greece and
Rome: Civilizations of the Ancient Mediterranean
(opettajan ilmoittamin osin).

Ay113 Antiikin mytologia (1 ov)

Suoritustapa: L 24 + luentokuulustelu

Luentoja tukeva oheiskirjallisuus: Henrikson, A.,
Antiikin tarinoita osa 1: Kreikkalais-roomalainen
mytologia tai Lindskog, C., Kreikkalaisia jumalais-
taruja ja satuja.

Ay122 Antiikin taide (1 ov)

Suoritustapa: L 24 t + luentokuulustelu

Luentoja tukeva oheiskirjallisuus: Honour, H. – Fle-
ming, J., Maailman taiteen historia (s. 45–68, 104–
191, 258–286).

ARABIAN KIELEN JA

ISLAMIN TUTKIMUS

Islamin peruskurssi (2 ov)

Kurssilla tavoitteena on islamin syntyhisto-
rian, opinkappaleiden sekä päälähteiden
tuntemus. Kurssilla annetaan laaja koko-
naiskuva islamista, sen menneisyydestä ja
nykyisyydestä. Aihepiireinä on mm. islami-
lainen teologia, Jeesus ja kristinusko isla-
missa ja shari’a eli islamin uskonnollinen
laki. Opintojaksossa käsitellään runsaasti
myös ajankohtaisia asioita islamista, kuten
naisten asemaa, islamin todellisia ja kuvi-
teltuja kielto sekä islamilaisuutta Suomes-
sa.

Suoritustapa: L 51 t + kuulustelu

ARKEOLOGIA

Arkeologia on ihmisen historiaa tutkiva
tiede, joka käyttää lähteenään rakennus-
ten, hautojen ja erilaisten esineiden jään-
nöksiä. Pääpaino arkeologisessa tutki-
muksessa on esihistoriallisessa ja var-
haishistoriallisessa ajassa, joilta ei ole
olemassa kirjallista lähdeaineistoa tai sitä
on hyvin niukalti. Arkeologian perusopin-
not antavat valmiuksia ymmärtää arkeolo-
gista termistöä ja arkeologiassa käytettä-
viä tutkimusmenetelmiä ja muinaisjään-
nöshallintoa. Opinnoissa perehdytään eri-
tyisesti Suomen esihistoriaan (kivi-,
pronssi- ja rautakausi) ja keskeisimpiin
muinaisjäännöksiin, mutta myös Euroo-
pan ja muiden maanosien esihistorialli-
seen arkeologiaan.
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ARKEOLOGIAN PERUSOPINNOT,
PUOLIARVOSANA (10 OV)
Opintokokonaisuus koostuu seuraavista
opintojaksoista:
Har110 Arkeologian perusteet
Har111 Johdatus arkeologiaan  (1 ov)
Har112 Kiinteät muinaisjäännökset (1 ov)
Har114 Muinaisjäännöshallinto (1 ov)
Har115 Maailman esihistorian pääpiirteet
(1 ov)
Har120 Suomen arkeologia
Har121 Yleiskatsaus Suomen esihisto-
riaan (1 ov)
Har122 Suomen kivi- ja pronssikausi (2 ov)
Har123 Suomen rautakausi (2 ov)
Har124 Suomen arkeologian erikoiskurs-
si (1 ov)

Har110 Arkeologian perusteet

Jakson tavoitteena on antaa yleiskuva ar-
keologisesta terminologiasta, metodiikas-
ta, teoreettisesta perustasta ja muinais-
jäännöshallinnosta.

Har111 Johdatus arkeologiaan (1 ov)

Opintojaksossa tutustutaan arkeologian
historiaan, teoriaan ja käsitteistöön.

Suoritustapa: L 34 t + kuulustelu

Kirjallisuus: (Luennoitsijan ilmoittamin osin): Ren-
frew, C – Bahn, P., Archaeology. Theories, Met-
hods and Practice (2. painos); Nordman, C.A., Ar-
chaeology in Finland before 1920; Salminen, T.,
Suomalaisuuden asialla. Muinaistieteen opetuksen
syntyvaiheet n. 1877-1923; Burenhult (toim.) Ihmi-
sen suku, osat 1-4.

Har112 Kiinteät
muinaisjäännökset (1 ov)

Suoritustapa: L 24 t + päivän mittainen
retki + kuulustelu

Har114 Muinaisjäännöshallinto
(1 ov)

Suoritustapa: L 20 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Kurssiin voi liittyä oheismateriaalia,
joka ilmoitetaan luennolla.

Har115 Maailman esihistorian
pääpiirteet (1 ov)

Opintojaksossa keskitytään Euroopan ja
Pohjoismaiden esihistoriaan.

Suoritustapa: luentokurssi + kuulustelu

Kirjallisuus: (Luennoitsijan ilmoittamin osin): Buren-
hult (toim.) Ihmisen suku, osat 1-4.

Har120 Suomen arkeologia

Jakson tavoitteena on perehdyttää Suo-
men arkeologiseen aineistoon ja kulttuu-
riin.

Har121 Yleiskatsaus Suomen
esihistoriaan (1 ov)

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Edgren, T., Den förhistoriska tiden.
Finlands historia I.

Har122 Suomen kivi- ja
pronssikausi (2 ov)

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Artikkelikokoelma Suomen kivi- ja
pronssikaudesta.
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Har123 Suomen rautakausi (2 ov)

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Artikkelikokoelma Suomen rautakau-
desta sekä Edgren, T., Salo, U., Lehtosalo-Hilan-
der, P.-L. Suomen historia I (esiroomalaisesta rau-
takaudesta kirjan loppuun s.185-403)

Har124 Suomen arkeologian
erikoiskurssi (1 ov)

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: suoritetaan yksi seuraavista osioista:

a) Historiallisen ajan arkeologia:
Historiallisen ajan arkeologian menetelmät, se-
minaari 1998, toim. Marianne Niukkanen

b)Vedenalainen arkeologia:
Östersjöns skatter, det dolda kulturlandskapet,
red. Ulrika Djerw och Johan Rönnby

c) Ympäristöarkeologia, maisema-arkeologia (mo-
lemmat seuraavat kirjat):
Maiseman arkeologiaa, toim. Juha-Matti Vuorinen
Kalmistojen kertomaa, rautakautinen Mikkelin
seutu idän ja lännen välissä, toim. Leena Lehtinen
ja Pentti Nousiainen

d) Kalliotaide:
Ristad och målad, aspekter på nordisk bergkonst,
föredrag presenterade vid ett nordiskt seminarium
om bergkonst i Suomussalmi 8.-11.9.1998, red.
Torsten Edgren och Helena Taskinen

Arkeologian perusopintoja

Har133 Keski- ja Länsi-Eurooppa (1 ov)
sekä Har134 Itä-Eurooppa (1 ov), kysy
tutkintovaatimuksista järjestävän yksikön
toimistosta.

ELOKUVA- JA

TELEVISIOTUTKIMUS

Elokuva- ja televisiotutkimuksen oppiaine
tarjoaa käsitteellistä välineistöä ja histori-
allisen perspektiivin elokuvan ja television
ymmärtämiselle ennen kaikkea audiovi-
suaalisen kerronnan muotoina. Kokonai-
suus tarjoaa perustan näiden medioiden
ilmaisuvoiman ja yhteiskunnallisen roolin
ymmärtämiselle.

Aluksi perehdytään elokuva- ja televisio-
tutkimuksen perusteisiin sekä tärkeimpiin
elokuvateorioihin. Tämän kanssa voi opis-
kella rinnan elokuvan ja television histori-
aa. Audiovisuaalisen kerrontaan sen si-
jaan kannattaa perehtyä vasta, kun pe-
rusteet ovat tulleet tutuiksi. Vaihtoehtoiset
erikoistumisopinnot tarjoavat mahdolli-
suuden syventyä elokuva- ja televisiotut-
kimuksen tärkeimpiin erikoisaloihin, elo-
kuva- ja televisiotutkimuksen klassikoihin
ja viimeisimpiin suuntauksiin.

Järjestettäville luennoille kannattaa eh-
dottomasti osallistua. Varsinkin historia- ja
audiovisuaalinen kerronta -kursseilla on
tarjolla katkelmia harvinaisista elokuvista,
joiden kautta saa varmasti huomattavasti
omakohtaisemman ja elämyksellisem-
män tuntuman näihin aiheisiin kuin pel-
kästään kirjoja lukemalla. Luonnollisesti
myös itsenäinen perehtyminen elokuvan
ja television ilmaisulliseen rikkauteen ja
historiallisen perspektiivin kautta avautu-
vaan moninaisuuteen esimerkiksi Suo-
men elokuva-arkiston näytäntösarjoja
seuraamalla on välttämätöntä, jotta koko-
naisuuden suorittaminen muodostuisi
mielekkääksi.
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TET100 PERUSOPINNOT (20 OV)
Tet110 Elokuva- ja televisiotutkimuk-
sen perusteet (5ov)

Tet111 Johdatus elokuva- ja televisiotut-
kimukseen (3 ov)
Tet112 Elokuvateoria (2 ov)

Tet120 Elokuvan ja television historia
(5 ov)
Tet121 Yleinen elokuvan historia (2 ov)
Tet122 Jonkin genren tai jonkin maan elo-
kuvan historia (2 ov)
Tet123 Television historia (1 ov)
Tet130 Audiovisuaalinen kerronta ja
kulttuuri (5 ov)

Tet131 Audiovisuaalisen kerronnan teo-
ria (1 ov)
Tet132 Elokuva-analyysi (2 ov)
Tet133 Audiovisuaalinen kulttuuri (2 ov)

Tet140 Vaihtoehtoisia erikoistumiskoh-
teita (5 ov)

Tet141 Elokuvateorian klassikkoja
(2,5 ov)
Tet142 Tuotanto ja kulutus (2,5 ov)
Tet143 Elokuvan semiotiikka (2,5 ov)
Tet144 Elokuva ja psykoanalyysi
(2,5 ov)
Tet145 Feministinen elokuva- ja televi-
siotutkimus (2,5 ov)
Tet146 Populaarikulttuuri ja kulttuurintut-
kimus (2,5 ov)
Tet147 Dokumentti- ja antropologinen
elokuva (2,5 ov)
Tet148 Suomalainen elokuva uusimman
tutkimuksen valossa (2,5 ov)
Tet149 Televisiotutkimus (2,5 ov)

Tet150 Omavalintainen erikoistumis-
kohde (2,5 ov)

Tet 101 Perusopintojen
puoliarvosana (10 ov)

Puoliarvosana koostuu opintojaksosta
Tet110 ja Tet120.

Tet 110 Elokuva- ja televisio-
tutkimuksen perusteet (5ov)

Suoritustapa: luennot ja oheiskirjallisuus
tai kirjallisuustentti.

Tet111 Johdatus elokuva- ja
televisiotutkimukseen (3 ov)

Kirjallisuus: Hill, J. & Church Gibson, P.: The Ox-
ford Guide to Film Studies tai Nemes, J. (toim.): An
Introduction to Film Studies.

Tet112 Elokuvateoria (2 ov)

Oheiskirjallisuus kurssin mukaan. Pelkkä kirjalli-
suus: Stam, R.: Film Theory – an introduction tai
Casetti, F.: Theories of Cinema 1945–1995 sekä
Fuery, P.: New Developments in Film Theory tai
Aumont, J.: Elokuvan estetiikka.

Tet120 Elokuvan ja television
historia (5ov)

Suoritustapa: luennot ja oheiskirjallisuus
tai kirjallisuustentti. Erityisesti kahden en-
simmäisen osion kohdalla luentosarjat py-
ritään integroimaan Suomen Elokuva-Ar-
kiston näytössarjojen mukaan (videoesi-
tyksillä täydennettynä).

Tet121 Yleinen elokuvan historia
(2 ov)

Kirjallisuus: Wyver, J.: The Moving Image tai
Thompson, K.–Bordwell, D.: Film History – An
Introduction.

Tet122 Jonkin genren tai jonkin
maan elokuvan historia (2 ov)

Kirjallisuus: sovitaan tentaattorin kanssa.
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Tet123 Television historia (1 ov)

Kirjallisuus: Smith, A.: Television – an international
history.

Tet130 Audiovisuaalinen kerronta
ja kulttuuri (5ov)

Suoritustapa: Kohdassa Tet131 luennot ja
oheiskirjallisuus tai kirjallisuustentti (en-
simmäistä vaihtoehtoa suositellaan); koh-
dassa Tet132 harjoituskurssi ja oheiskir-
jallisuus; kohdassa Tet133 luennot ja
oheiskirjallisuus tai kirjallisuustentti.

Tet131 Audiovisuaalisen
kerronnan teoria (1 ov)

Kirjallisuus: Bacon, H.: Audiovisuaalisen kerronnan
teoria.

Tet132 Elokuva-analyysi (2 ov)

Kirjallisuus: Monaco, J.: How to Read a Film..

Tet133 Audiovisuaalinen kulttuuri
(2 ov)

Kirjallisuus: Kellner, D.: Media Culture; Nichols, B.:
Blurred Boundaries.

Tet140 Vaihtoehtoisia
erikoistumiskohteita (5ov)

Suoritustapa: Luennot ja oheiskirjallisuus
tai kirjallisuustentti tai essee. Suoritetaan
kaksi seuraavista kokonaisuuksista.

Tet141 Elokuvateorian klassikkoja
(2,5 ov)

Tet142 Tuotanto ja kulutus (2,5 ov)

Tet143 Elokuvan semiotiikka (2,5 ov)

Tet144 Elokuva ja psykoanalyysi
(2,5 ov)

Tet145 Feministinen elokuva- ja
televisiotutkimus (2,5 ov)

Tet146 Populaarikulttuuri ja
kulttuurintutkimus (2,5 ov)

Tet147 Dokumentti- ja antropologinen
elokuva (2,5 ov)

Tet148 Suomalainen elokuva uu-simman
tutkimuksen valossa (2,5 ov)

Tet149 Televisiotutkimus (2,5 ov)

Tet150 Omavalintainen
erikoistumiskohde (2,5 ov)

Suoritustapa ja kirjallisuus sovitaan erik-
seen kokonaisuudesta vastaavan henki-
lön kanssa.

ESTETIIKKA

Estetiikassa käsitellään taiteeseen, kritiik-
kiin (tulkinta, arvottaminen) sekä kulttuu-
rin ja ympäristön esteettisiin arvoihin liitty-
viä filosofisia kysymyksiä ja niitä koskevia
teorioita. Ongelmia tarkastellaan kriitti-
sesti eri näkökulmista ja perehdytään
sekä niiden historiallisiin että nykyisiin
muotoiluihin.

Opintojen kulkua edistäviä seikkoja ovat
kiinnostus filosofiseen pohdiskeluun, tai-
de-elämän seuraaminen ja uteliaisuus in-
himillisen elämän eri muotoihin. Estetiikka
palkitsee harrastajansa lisäämällä kriittis-
tä arviointikykyä, sivistystä, itseymmär-
rystä ja hyvää makua.
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Perusopinnoissa opiskelija perehtyy ny-
kyestetiikan keskeisiin kysymyksenaset-
teluihin: taidetta, kauneutta ja kritiikin filo-
sofiaa koskevan ajattelun perusteisiin
sekä estetiikan historiallisiin ja nykyisiin
pääsuuntauksiin.

Vapaa puoliarvosana
Estetiikassa voi vapaana puoliarvosana-
na suorittaa opintojakson Tes110 lisäksi
kaksi muuta valinnaista perusopintojen
2,5 ov suoritusta.

ESTETIIKAN PERUSOPINTOJA
Tes110 Estetiikan ja taidefilosofian pe-
rusteet (5 ov)
Tes120 Estetiikan historia (5 ov)
Tes130 Estetiikan nykysuuntauksia (5 ov)

Tes110 Estetiikan ja
taidefilosofian perusteet (5 ov)

Koostuu osista Tes111 (2,5 ov), Tes112
(2,5 ov)

Alan peruskäsitteet ja tutkimusalue. Opin-
tojakson suorittaminen antaa yleiskuvan
estetiikasta filosofisena tieteenalana.

Suoritustapa: luentokurssit/esseet/kirjatentit.

Kirjallisuus: J. Vuorinen, Estetiikan klassikoita tai
kuulustelijan kanssa sovittavia artikkeleita estetii-
kan historiasta; A. Haapala–M. Lammenranta
(toim.), Kauneudesta kauhuun; Y. Sepänmaa
(toim.), Alligaattorin hymy; M.M. Eaton, Estetiikan
ydinkysymyksiä; C. Lyas, Aesthetics.

Tes120 Estetiikan historia (5 ov)

Koostuu osista Tes121 (2,5 ov), Tes122
(2,5 ov)

Länsimaisen estetiikan historia Platonista

nykyaikaan. Opintojakson suorittaminen
antaa perustiedot esteettisen ajattelun ke-
hittymisestä, sen merkittävimmistä vaikut-
tajista ja heidän taidetta, kauneutta ja kritii-
kin periaatteita koskevista käsityksistään.

Suoritustapa: luentokurssit/esseet/kirjatentit.

Kirjallisuus: M.C. Beardsley, Aesthetics. From
Classical Greece to the Present tai H. Bredin–L.
Santoro-Brienza, Philosophies of Art and Beauty;
P. Kivy (ed.), Essays on the History of Aesthetics
(osat I ja III) tai J. Taminiaux, Poetics, Speculation,
and Judgement (1–126); U. Eco, Art and Beauty in
the Middle Ages; M. Calinescu, Five Faces of Mo-
dernity; O. Naukkarinen–O. Immonen (toim.), Art
and Beyond (s. 8–43); D. Cooper (ed.), Aesthetics.
The Classic Readings (s.1–207).

Tes130 Estetiikan
nykysuuntauksia (5 ov)

Koostuu osista  Tes131 (2,5 ov), Tes132
(2,5 ov)

Tärkeimmät estetiikan nykysuuntaukset
esiteltyinä niiden omista historiallisista
lähtökohdista.

Suoritustapa: luentokurssit/esseet/kirjatentit.

Kirjallisuus: C. Korsmeyer (ed.) Aesthetics. The
Big Questions tai B.Gaut–D. Lopes (eds.), Rout-
ledge Companion to Aesthetics (s. 167–568) sekä
joko O. Hanfling (ed.), Philosophical Aesthetics
(osin) tai Clive Cazeaux (ed.), The Continental Ae-
sthetics Reader (osin).

Lisäksi opiskelija perehtyy lähemmin kah-
teen valintansa mukaiseen suuntauk-
seen. Kirjallisuudesta sovitaan kuulusteli-
jan kanssa.

Analyyttinen estetiikka ja wittgensteinilainen perin-
ne: N. Carroll (ed.), Theories of Art Today; A. Dan-
to, The Transfiguration of the Commonplace; N.
Goodman, Languages of Art (kaksi laitosta, mai-
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nittava kumpi); J. Margolis, What, After All, Is a
Work of Art?; B. Tilghman, But Is It Art?

Feministinen estetiikka: P. Brand–C. Korsmeyer
(eds.), Feminism and Tradition in Aesthetics; H.
Hein _ C. Korsmeyer (eds.), Aesthetics in Femi-
nist Perspective.

Fenomenologia: M. Dufrenne, In the Presense of
the Sensuous (ranskaksi eri teoksissa). A. Haapa-
la–M. Lehtinen (toim.), Elämys, taide, totuus; M.
Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes (teok-
sessa Holzwege, on myös engl. ja suom.) sekä A.
Haapala (toim.), Heidegger – ristiriitojen filosofi; M.
Merleau-Ponty, The Merleau-Ponty Aesthetics
Reader (ranskaksi eri teoksissa.).

Hermeneutiikka: H-G Gadamer, The Relevance of
the Beautiful and Other Essays (saksaksi eri teok-
sissa); P. Ricoeur, Interpretation Theory – Discour-
se and the Surplus of Meaning (on suom.).

Marxilainen perinne ja kriittinen teoria: W. Benja-
min, Messiaanisen sirpaleita; T. Eagleton, The Ide-
ology of the Aesthetic; F. Jameson, Marxism and
Form; E. Lunn, Marxism and Modernism.

Psykoanalyyttinen teoria: S. Freud, Uni ja isänmur-
ha; S. Kofman, L’enfance de l’art. (on engl. ja
saks.); J. Kristeva, Puhuva subjekti.

Ranskalainen nykyajattelu: G. Bataille, Noidan op-
pipoika;. R. Barthes, Tekijän kuolema, tekstin syn-
tymä; J. Baudrillard, Ekstaasi ja rivous; D. Carroll,
Paraesthetics.– Foucault, Lyotard, Derrida.

Pragmatistinen estetiikka: J. Dewey, Art as Experi-
ence; R. Shusterman, Pragmatist Aesthetics; R.
Shusterman, Performing Live.

Sosiologinen estetiikka: P. Bourdieu, Les régles
de lárt (on engl).

FILOSOFIA

Ks. monitieteiset opinnot

FOLKLORISTIIKKA

Folkloristiikan opintojen tarkoituksena on
perehdyttää opiskelija erityisesti Suomen
mutta myös muiden maiden henkiseen
kansankulttuuriin, suullisen perinteen lajei-
hin ja osa-alueisiin sekä perinteen tutkimuk-
sen keskeisiin näkökulmiin ja menetelmiin.

KKR100 FOLKLORISTIIKAN
PERUSOPINNOT 20 OV
Kkr110 Folkloristiikan perusteet ja suo-
malainen kansankulttuuri (5 ov)

Kkr111 Peruskurssi (2 ov)
Kkr113 Suomalainen kansankulttuuri
(3 ov)

Kkr120 Kalevala, kansanrunous ja -usko
(5 ov)

Kkr123 Kalevala ja kansanrunous (3 ov)
Kkr124 Kansanusko ja maailmankuva
(2 ov)

Kkr130 Folkloristiikan tutkimussuuntauk-
set (5 ov)

Kkr132 Folkloristiikan tutkimushistoria
(2 ov)
Kkr133 Tutkimussuuntauksia ja näkö-
kulmia (3 ov)

Kkr140 Folkloristiikan erityisaloja (5 ov)

Kkr110 Folkloristiikan perusteet
ja suomalainen kansankulttuuri
(5 ov)

Osio perehdyttää folkloristiikkaan tieteen-
alana sekä antaa yleiskuvan suomalai-
sesta kansankulttuurista.
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Kkr111 Peruskurssi (2 ov)

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Oheislukemistona tentitään Perin-
teentutkimuksen terminologia (moniste, jota voi
ostaa ainelaitoksen toimistosta).

Kkr113 Suomalainen
kansankulttuuri (3 ov)

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: L. Virtanen, Suomalainen kansanpe-
rinne, I. Talve, Suomen kansankulttuuri, s. 14–121,
195–251, 323–415 (3. tark. ja täyd. p.), M. Sarme-
la, Suomen Perinneatlas, s. 1–88.

Kkr120 Kalevala, kansanrunous
ja -usko (5 ov)

Osio antaa kuvan kansanrunouden ja
kansanuskon keskeisistä piirteistä sekä
Kalevalasta kansalliseepoksena.

Kkr123 Kalevala ja kansanrunous
(3 ov)

Suoritustapa: L 22 t + kuulustelu

Kirjallisuus: luentojen lisäksi tentittävä oheiskirjalli-
suus ilmoitetaan luennoilla.

Kkr124 Kansanusko ja
maailmankuva (2 ov)

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: A.-L. Siikala, Suomalainen šamanismi.
A.-L. Siikala, Kansanusko (eripainos: Suomen his-
toria 3, s. 303–368).

Kkr130 Folkloristiikan
tutkimussuuntaukset (5 ov)

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija folklo-
ristiikan tutkimushistoriaan ja -suuntauksiin.

Kkr132 Folkloristiikan
tutkimushistoria (2 ov)

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: S. Apo: Ihmesadun rakenne, s. 5 – 71,
194 – 288, J. Hautala, Suomalainen kansanrunou-
dentutkimus, s. 174 – 203, 213 – 277, L. Honko,
Folkloreprosessi. Sananjalka 32, 1990, s. 93 – 121,
J. Pentikäinen, Yksilö perinteentutkimuksen koh-
teena (Perinteen tutkimuksen perusteita, toim. O.
Lehtipuro), s. 185 – 248

Kkr133 Tutkimussuuntauksia ja
näkökulmia (3 ov)

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: S. Apo, Naisen väki, A. Dundes, Defi-
ning Identity through Folklore (A. Dundes, Folklore
Matters), s. 1–39, A.-L. Siikala, Tarina ja tulkinta.

Kkr140 Folkloristiikan
erityisaloja (5 ov)

Osio luo kuvan folkloristisen tutkimuksen
muutamista osa-alueista sekä perehdyt-
tää nykyperinteeseen. Opintojakso suosi-
tellaan suoritettavaksi yhtenä kirjatentti-
nä.

a) Perinnelajien tutkimus: L. Honko, Perinnelajiteo-
ria (Sananjalka 30, 1988), s. 99–123, I.-R. Järvinen
& S. Knuuttila (toim.), Kertomusperinne.

b) Naistutkimus: A. Nenola, Miessydäminen nai-
nen, s. 91–193, A. Nenola & S. Timonen (toim.),
Louhen sanat, s. 11–65, 117–138, 189–208, 214–
259.
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c) Suullinen historia ja työväenkulttuuri: U.-M. Pel-
tonen, Punakapinan muistot, s. 5–287.

d) Lastenperinne ja nuorisokulttuuri: M. Kalliala,
Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä.

e) Nykyperinne: E.-L. Kinnunen et al. (toim.), Vit-
sistä videoon tai J. Krekola & K. Salmi-Niklander
& J. Valenius (toim.), Naurava työläinen, nauretta-
va työläinen.

HISTORIA

Suomen historialla ja yleisellä historialla
on yhteiset perusopinnot. Tavoitteena on
tutustua historian keskeisiin tutkimustu-
loksiin, saada kokonaiskuva Suomen his-
torian ja maailmanhistorian keskeisistä
ongelmakohdista, oppia tuntemaan käsit-
teistö sekä saada käsitys historiantutki-
muksen luonteesta ja kehityksestä.

HHS100 HISTORIAN
PERUSOPINNOT (20 OV)
Hhs110 Historia-aineiden perusteet (8 ov)

Hhs111 Kirjallisuus (5 ov)
Hhs112 Historiantutkimuksen johdan-

tokurssi (3 ov)
Hhs120 Historian jatkokurssi (12 ov)

Hhs121 Aate- ja kulttuurihistoria (4 ov)
Hhs122 Talous- ja sosiaalihistoria (4 ov)
Hhs123 Kansainväliset suhteet ja po-

liittinen historia (4 ov)

Hhs110 Historia-aineiden
perusteet

Hhs111 Kirjallisuus (5 ov)

Opintojakso suoritetaan opintoryhmässä,
jossa opiskellaan tutkintovaatimuksiin
kuuluvaa kirjallisuutta. Opintoryhmätyös-

kentelyn ohessa kirjoitetaan essee. Opin-
tojakson suoritus edellyttää aktiivista
osallistumista ryhmän kokoontumisiin.

Suoritustapa: opintoryhmätyöskentely 36
t + essee

Kirjallisuus: Zetterberg, S. (toim.), Suomen histori-
an pikkujättiläinen; Zetterberg, S. (toim.), Maail-
manhistorian pikkujättiläinen; Jutikkala, E., Suo-
men historian kartasto; Westermanns Atlas zur
Weltgeschichte (painettu 1965 tai sen jälkeen).

Hhs112 Historiantutkimuksen
johdantokurssi (3 ov)

Kurssilla selvitetään historiantutkimuksen
luonnetta, sen käyttämää lähdeainesta ja
keskeisiä metodeja sekä luodaan katsaus
historiankirjoituksen historiaan ja ajan-
kohtaisiin tutkimussuuntauksiin. Kurssiin
liittyy kirjallisia töitä (esseitä, lähdetehtä-
viä, referaatteja tutkimuskirjallisuudesta).

Suoritustapa: L 48 t (sis. kirjasto- ja arkis-
tokäynnit) + kirjallisia töitä + luentokuulus-
telu

Hhs120 Historian jatkokurssi

Jos seuraavista opintojaksoista ei järjes-
tetä luento-opetusta, jaksot suoritetaan
kirjallisuuskuulusteluina.

Hhs121 Aate- ja kulttuurihistoria
(4 ov)

Suoritustapa: joko a) L 24 t + luentokuu-
lustelu + kirjallisuuskuulustelu tai b) kirjal-
lisuuskuulustelu

Kirjallisuus:
Luentokurssin yhteydessä luennoitsijan ilmoittamin
osin
1. Southern, R.W., The Making of the Middle Ages
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2. Baumer, F.L., Modern European Thought
3. joko Manninen, J., Valistus ja kansallinen identi-
teetti tai Burke, P., Varieties of Cultural History.

 Jos koko jakso suoritetaan kirjallisuus-
kuulusteluna, tentitään kohdat 1–3.

Hhs122 Talous- ja sosiaalihistoria
(4 ov)

Suoritustapa: a) L 24 t + luentokuulustelu
+ kirjallisuuskuulustelu tai b) kirjallisuus-
kuulustelu

Kirjallisuus:
Luentokurssin yhteydessä luennoitsijan ilmoittamin
osin
1. Cameron, R., Maailman taloushistoria
2. Livi-Bacci, M., A Concise History of World Po-
pulation (2. painos)
3. joko Suomen taloushistoria II tai Kuisma, M.,
Metsäteollisuuden maa.

Jos koko jakso suoritetaan kirjallisuus-
kuulusteluna, tentitään kohdat 1–3.

Hhs123 Kansainväliset suhteet ja
poliittinen historia (4 ov)

Suoritustapa: a) L 24 t + luentokuulustelu
+ kirjallisuuskuulustelu tai b) kirjallisuus-
kuulustelu

Kirjallisuus:
Luentokurssin yhteydessä luennoitsijan ilmoittamin
osin
1. joko Kennedy, P., The Rise and Fall of the Great
Powers (s. 1–444) tai Hobsbawm, E., Äärimmäi-
syyksien aika. 1900-luvun lyhyt historia
2. Schulze, H., States, Nations and Nationalism:
from the Middle Ages to the Present
3. Jussila, O. – Hentilä, S. – Nevakivi, J., Suomen
poliittinen historia 1809–1995.

Jos koko jakso suoritetaan kirjallisuus-
kuulusteluna, tentitään kohdat 1–3.

KOGNITIOTIEDE

Kognitiotiede tutkii laaja-alaisesti tiedon-
käsittelyn eri muotoja: niin ihmisen tiedon-
käsittelyä, tekoälyä kuin tiedon luonnetta
organisaatioissakin. Keskeisiä kysymyk-
siä ovat tiedon olemus, tiedon jäsentymi-
nen erilaisissa systeemeissä, tiedonkäsit-
tely ja sen tutkiminen ja parantaminen.
Kognitiotiede on siten monitieteinen ja so-
veltava tieteenala, joka kytkeytyy lähei-
sesti psykologiaan, filosofiaan, tietojenkä-
sittelytieteeseen ja kielitieteeseen. Kogni-
tiotiedettä voidaan soveltaa esim. käyttö-
liittymien suunnittelussa, informaatiotek-
nologiassa ja organisaatioiden tiedonkä-
sittelyn ymmärtämisessä.

KOGNITIOTIETEEN
PERUSOPINNOT (20 OV)
Ckt111 Johdatus kognitiotieteeseen (2 ov)
Kf110 Johdatus filosofiaan (2 ov) (ks. mo-
nitieteiset opinnot, filosofia)
Ckt113 Käyttöliittymät, käytettävyys ja
kognitiivinen ergonomia (2 ov)
Ckt114 Johdatus kognitiiviseen ja kon-
struktivistiseen psykolo-giaan (2 ov)
Ckt115 Johdatus psykolingvistiikkaan (2
ov)
Ckt143 Haastattelu, observointi ja kysely
(2 ov)
Ckt144 Kognitiivinen suunnittelu (3 ov)
Pps141 Psykologisen tutkimuksen harjoi-
tuskurssi (2 ov)
Fte160 Johdatus logiikkaan (3 ov) (ks.
monitieteiset opinnot, filosofia)

Ckt111 Johdatus
kognitiotieteeseen (2 ov)

Opintojaksossa tutustutaan kognitiotie-
teeseen tieteenalana, joka tarkastelee ih-
mistä informaatiota prosessoivana järjes-
telmänä. Jaksossa käsitellään kognitiotie-



84

D

teen historiallisia, filosofisia ja tieteellisiä
perusteita: kybernetiikkaa, tietokoneiden
syntyä, kieltä, merkitystä ja ajattelua, ny-
kyaikaisen tekoälytutkimuksella ongelmia
sekä hermoverkkoja.

Suoritustapa: L 24 t + tehtävät + luento-
kuulustelu

Ckt113 Käyttöliittymät, käytet-
tävyys ja kognitiivinen
ergonomia (2 ov)

Opintojaksolla opitaan tuntemaan alan
perusongelmat ja menetelmät.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Norman D., Miten avata mahdottomia
ovia? ja Keinonen, T., Kuinka käytettävyys muo-
toillaan.

Ckt114 Johdatus kognitiiviseen ja
konstruktivistiseen psykologiaan
(2 ov)

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Anderson, J. Cognitive psychology.

Ckt115 Johdatus
psykolingvistiikkaan (2 ov)

Suoritustapa: alkukuulustelu 2 t + L 16 t +
opintopäiväkirja

Kirjallisuus: alkukuulustelussa tentitään Karlsson,
F., Yleinen kielitiede (1998, luvut 1-8).

Ckt143 Haastattelu, observointi
ja kysely (2 ov)

Opintojaksolla tutustutaan haastattelume-
netelmiin ja vuorovaikutusprosesseihin

sekä kyselytutkimuksen ja observoinnin
perusteisiin.

Suoritustapa: L 8 t + n. 4-5 t ohjattua ryh-
mätyötä/ryhmä + itsenäistä ryhmätyötä ja
yksin työskentelyä 50-60 tuntia.

Kirjallisuus: Opettajan tekemä monistekooste.

Ckt144 Kognitiivinen suunnittelu
(3 ov)

Opiskelija tutustuu opintojaksolla suunnit-
teluteorioihin, niiden peruskäsitteisiin ja
sovellutuksiin.

Suoritustapa:  L 16 t + R 20 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Lehti, E. & Ristola, K. Suunnittelu luo-
vaa työtä sekä kurssilla jaettava luentomoniste.

Pps141 Psykologisen tutkimuk-
sen harjoituskurssi (2 ov)

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu.

Kirjallisuus: Coolican, H., Research methods and
statistics in psychology (2. painos).

KOTIMAINEN

KIRJALLISUUS

Aineen opiskelija perehtyy kirjallisuuden-
tutkimukseen, sen eri suuntiin ja menetel-
miin sekä erityisesti kotimaiseen kauno-
kirjallisuuteen ja sen historiaan.

Perusopintojen tavoitteena on tutustumi-
nen oppiaineen käsitteistöön, sisältöihin,
teorioihin, menetelmiin niin, että opiskelija
saa sekä käsityksen tieteenalan luonteesta
että perustan, josta jatkaa oppiaineen opin-
toja.
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TKO100 KOTIMAISEN KIRJALLI-
SUUDEN PERUSOPINNOT 20 OV
Tko110 Suomen kirjallisuuden historia ja
tuntemus (5 ov)

Tko111 Johdatus Suomen kirjallisuu-
den historiaan (1 ov)
Tko112 Klassikot (4 ov)

Tko120Kirjallisuudentutkimuksen perus-
teet (5 ov)

Tko121 Peruskurssi (4 ov)
Tko122 Johdatus kirjallisuuden tutki-
mukseen (1 ov)

Tko130 Nykykirjallisuutta ja tutkimuksen
nykysuuntia (5 ov)

Tko131 Nykykirjallisuus (2,5 ov)
Tko132 Tutkimuksen nykysuuntia
(2,5 ov)

Tko140 Kulttuurisen perinteen tuntemus
(5 ov)

Tko141 Antiikin myytit ja mimesis (2,5 ov)
Tko142 Raamattu ja maailmankirjalli-
suuden klassikot (2,5 ov)

Kotimaisen kirjallisuuden
puoliarvosana (10 ov)
Puoliarvosanaan kuuluvat opintojaksot
Tko110 Suomen kirjallisuuden historia ja
tuntemus (5 ov) sekä Tko130 Nykykirjalli-
suutta ja tutkimuksen nykysuuntia (5 ov).

Tko110 Suomen kirjallisuuden
historia ja tuntemus (5 ov)

Tavoitteena on yleiskuva Suomen kirjalli-
suuden historian vaiheista ja keskeisistä
klassikoista. Jakson voi suorittaa kahdes-
sa osassa.

Tko111 Johdatus Suomen
kirjallisuuden historiaan (1 ov)

Luentosarja tai Laitinen, Suomen kirjalli-
suuden historia.

Tko112 Klassikot (4 ov)

Suoritustavat: Luentokurssi tai kirjallinen
kuulustelu.

Jaksossa suoritetaan Kalevala, Kanteletar, Rune-
berg: Elgskyttarne (Hirvenhiihtäjät), Runeberg: Fän-
rik Ståls sägner (Vänrikki Stoolin tarinat); Kivi: Num-
misuutarit, Seitsemän veljestä; Canth: Työmiehen
vaimo, Hanna; Pakkala: Vaaralla; Aho: Papin rouva;
Järnefelt: Isänmaa; Kilpi: Batsheba; Leino: Helka-
virsiä I; Manninen: Säkeitä I; Jotuni: Kun on tunteet;
Södergran: Dikter (Runoja); Lehtonen: Putkinotko;
Sillanpää: Hurskas kurjuus; Kallas: Sudenmorsian;
Hellaakoski: Jääpeili; Diktonius: Janne Kubik (Jan-
ne Kuutio); Waltari: Sinuhe egyptiläinen; Linna: Tun-
tematon sotilas; Haanpää: Noitaympyrä; Manner:
Tämä matka; Meri: Manillaköysi; Haavikko: Talvipa-
latsi; Salama: Juhannustanssit; Mukka: Maa on syn-
tinen laulu; Vartio: Hänen olivat linnut; Jansson:
Sent i november (Muumilaakson marraskuu); Saari-
koski: Hämärän tanssit.

Tko120 Kirjallisuuden-
tutkimuksen perusteet (5 ov)

Tutustutaan kirjallisuudentutkimuksen pe-
rusteisiin ja tutkimuksen lähtökohtiin. Han-
kitaan perusvalmiuksia kirjallisuuden ana-
lyysiin.

Tko121Peruskurssi (4ov)

Kurssilla opitaan kirjallisuuden analyysin
peruskäsitteitä ja harjoitellaan kirjallisuu-
den analyysin tekoa. Kurssilla kirjoitetaan
harjoitustyö sekä proosan että lyriikan
alueelta.

Kurssilla suoritetaan Kantokorpi–Lyytikäinen–Viika-
ri, Runousopin perusteet, Tuula Hökän artikkeli Lyy-
rinen minä teoksessa Lyytikäinen (toim.), Sub-
jekti.Minä.Itse., artikkelit Lyytikäinen, Palimpsestit ja
kynnystekstit ja Tammi, Tekstistä, subtekstistä ja inter-
tekstuaalisista kytkennöistä teoksessa Intertekstuaa-
lisuus (toim. Viikari) ja Alanko – Käkelä-Puumala,
Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä (osin).



86

D

Tko122 Johdatus kirjallisuuden
tutkimukseen (1 ov)

Suoritustapa: luentokurssi tai kirjallisuus-
kuulustelu

Kirjallisuus: Koskela – Rojola, Lukijan ABC-kirja.

TKO 130 Nykykirjallisuutta ja
tutkimuksen nykysuuntia (5 ov)

Suoritustapa: luentokurssi tai kirjallisuus-
kuulustelu

Tko131 Nykykirjallisuus (2,5 ov)

Kirjalliseen kuulusteluun luetaan 16 teosta seuraa-
vilta kirjailijoilta (esim.): Agneta Enckell, Fagerholm,
Forström, Hassinen, Hotakainen, Idström, Jalonen,
Joensuu, Leena Krohn, Rosa Liksom, Lundberg,
Pulkkinen, Saisio, Seppälä, Tiihonen, Sirkka Turkka,
Tuuri, Verronen, Westö. Tutkimuskirjallisuutena suo-
ritetaan Kantokorpi (toim.), Muodotonta menoa.

Tko132 Tutkimuksen nykysuuntia
(2,5 ov)

Suoritustapa: luentokurssi tai kirjallisuus-
kuulustelu

Kirjallisuus: Kantokorpi (toim.), Kuin avointa kir-
jaa, Karkama, Kirjallisuus ja nykyaika, Morris, Kir-
jallisuus ja feminismi.

Tko140 Kulttuurisen perinteen
tuntemus (5 ov)

Tko141 Antiikin myytit ja mimesis
(2,5 ov)

Suoritustapa: luentokurssi tai kirjallisuus-
kuulustelu

Kirjallisuus: Aristoteles, Runousoppi, Platon, Faid-

ros, Valtio-dialogista sen X kirja, Homeros, Ilias tai
Odysseia, Aiskhylos, Oresteia, Sofokles, Antigone,
Euripides, Medeia ja Hippolytos tai Bakkhantit

Tko142 Raamattu ja maailman-
kirjallisuuden klassikot (2,5 ov)

Suoritustapa: luentokurssi tai kirjallisuus-
kuulustelu

Kirjallisuus: Raamattu osin (VT osin, UT kokonaan)
sekä Augustinos, Tunnustukset, Dante, Jumalai-
nen näytelmä, Shakespeare, Hamlet, Dostojevs-
ki, Rikos ja rangaistus, Baudelaire, Pahan kukkia,
Kafka, Oikeusjuttu, T.S. Eliot, Murha katedraalis-
sa, Camus, Sivullinen, Hemingway, Vanhus ja
meri, Singer, Orja.

KULTTUURIANTROPOLOGIA

Antropologian tavoitteena on tuntea niin
monta inhimillisen elämän muotoa kuin
mahdollista. Kulttuuristen tekijöiden antro-
pologinen tarkastelu ei rajoitu yhden
maantieteellisen alueen tai yhteisön tutki-
mukseen vaan edellyttää laaja-alaista et-
nografista vertailua. Kulttuuriantropologian
opetuksen tavoitteena on kyky tarkastella
niin mikrotason sosiaalista elämää kuin
globaalin järjestelmän ilmiöitä vertailevasta
yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta.

KKA100 KULTTUURIANTROPO-
LOGIAN PERUSOPINNOT (20 OV)
Kka110 Johdatusta kulttuuriantropolo-
giaan (5 ov):
– Kka111 Kulttuuriantropologian joh-

dantokurssi (3 ov)
– Kka112 Kulttuuriantropologian joh-

dantoseminaari (2 ov)
Kka120 Etnografiaseminaari I (5 ov)
Kka130 Oppihistoria (5 ov)
Kka140 Keskeiset suuntaukset (5 ov)
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Avoimen yliopiston kulttuuriantropologian
perusopintojen puoliarvosana (10 ov)
koostuu opintojaksoista Kka111 (3 ov),
Kka120 (5 ov) ja Kka112 (2 ov).

Kka111 Kulttuuriantropologian
johdantokurssi (3 ov)

Kulttuuriantropologian peruskäsitteet ja
antropologinen näkökulma inhimilliseen
kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu, jossa
tentitään myös kirjallisuus

Kirjallisuus: Eriksen T.: Small Places, Large Issues:
An Introduction to Social and Cultural Anthropology

Kka112 Kulttuuriantropologian
johdantoseminaari (2 ov)

Johdantokurssia täydentävä seminaari,
jossa antropologian perusoppikirjoja käy-
dään läpi opettajan johdolla. Seminaariin
osallistuminen edellyttää aktiivista läsnä-
oloa ja harjoitusten tekemistä.

Suoritustapa: seminaari 24 t + kirjallisia töitä

Kka120 Etnografiaseminaari I (5 ov)

Vertaillaan eri aikaan ja paikkaan sijoittu-
via ilmiöitä ja tapahtumia, jotka kulttuuria
ja yhteiskuntaa koskevan teoretisoinnin
valossa edustavat samaa tutkimuskoh-
detta. Seminaariin osallistuminen edellyt-
tää aktiivista läsnäoloa ja harjoitusten te-
kemistä.

Suoritustapa: seminaarit 2 x 12 t + harjoi-
tustyöt + yksi laaja essee / kaksi sup-
peampaa esseetä).

Kka130 Oppihistoria (5 ov)

Oppihistoria käsittelee antropologian eriy-
tymistä filosofiasta ja yhteiskuntateoriasta
omaksi tieteenalakseen. Tavoitteena on
ymmärtää antropologian tutkimien kysy-
mysten yhteys valistusajattelun ja roman-
tiikan ilmentämään yhteiskunnalliseen
muutokseen ja 1800-luvun uuteen maail-
mankuvaan.

Suoritustapa: L 24 t + kaksi lyhyttä (2-3
s.) esseetehtävää + yksi pitempi (n. 5 s.)
esseetehtävä + analyysitehtävä (n. 6 s.)

Kirjallisuus: Opettaja ilmoittaa kirjallisuudesta ym.
materiaalista luennolla.

Kka140 Keskeiset suuntaukset (5 ov)

Tavoitteena on tarjota yleinen viitekehys,
jonka avulla opiskelija voi mieltää myö-
hempien opintojaksojen käsittelemät tut-
kimusalat ja teoriat osaksi antropologiaa.

Suoritustapa: teema- tai luentoseminaari.
Tarkempi suoritustapa selviää myöhemmin.

Kirjallisuus: Opintojaksoon voi liittyä oheiskirjalli-
suutta, joka ilmoitetaan seminaarissa.

LOGOPEDI

Fråga om mer information vid den an-
svarliga byron
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PSYKOLOGIA

PSYKOLOGIAN PUOLIARVOSANA
(10 OV)

Yleissivistävä, avoimen yliopiston 20 ov:n
opintokokonaisuudesta erillinen sivuaine-
kokonaisuus.

Johdatus psykologiaan (1 ov)
Oppimisen ja ajattelun psykologiaa (2 ov)
Ihmisen kehitys, persoonallisuus ja hyvin-
vointi (3 ov)
Havainto- ja neuropsykologiaa (2 ov)
Työ- ja organisaatiopsykologia (2 ov)

Johdatus psykologiaan (1 ov)

Yleiskatsaus psykologian tieteellisiin
suuntauksiin ja peruskysymyksiin.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Luentokurssin oheislukemistona lukion
psykologian kurssit 1, 3 ja 5, esim. Vuorinen–
Tuunala–Mikkonen, Psykologian perusteet. Psyy-
ke – mielen maailma; Näätänen–Niemi–Laakso,
Psykologia 3; Ihanus–Fredriksson, Lukion psyko-
logia 5, sekä Sarkkinen (toim.); Psykologian joh-
dantokurssi soveltuvin osin.

Oppimisen ja ajattelun
psykologiaa (2 ov)

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Saariluoma, Taitavan ajattelun psyko-
logiaa.

Ihmisen kehitys, persoonallisuus
ja hyvinvointi (3 ov)

Suoritustapa: L 30 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Lyytinen, P. - Korkiakangas, M. - Lyyti-
nen, H. (toim.), Näkökulmia kehityspsykologi-
aan: kehitys kontekstissaan; Lagerpetz, Naisten
aggressio; Räikkönen - Nurmi (toim.), Persoonalli-
suus, terveys ja hyvinvointi (kappaleet 5-8).

Havainto- ja neuropsykologiaa (2 ov)

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Kalat, J.W., Biological psychology (7.
painos) soveltuvin osin.

Työ- ja organisaatio-
psykologia (2 ov)

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Lindström, K. (toim.) Terve työyhteisö:
kehittämisen malleja ja menetelmiä. Työterveys-
laitos, Helsinki 1994.

PSYKOLOGIAN 20 OV:N
OPINTOKOKONAISUUS

Psykologian 20 ov:n opintokokonaisuus
koostuu Helsingin yliopiston psykologian
tutkintovaatimusten perus- ja aineopin-
noista. Kokonaisuuden tavoitteena on an-
taa monipuolinen käsitys psykologiatie-
teen eri osa-alueista.

Johdatus psykologiaan (1 ov)
Neuropsykologian perusopinnot (3 ov)
Kehityspsykologia (3 ov)
Persoonallisuus ja toiminta (3 ov)
Psykologisen tutkimuksen harjoituskurssi
(2 ov)
Havaintopsykologia (3 ov)
Kognitiivinen psykologia (2 ov)
Kliininen psykologia (3 ov)
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Johdatus psykologiaan (1 ov)

Yleiskatsaus psykologian tieteellisiin
suuntauksiin ja peruskysymyksiin.

Suoritustapa: joko a) L 24 t + kuulustelu
tai b) kirjallisuuskuulustelu.

Kirjallisuus: Luentokurssin oheislukemistona lukion
psykologian kurssit 1, 3 ja 5, esim. Vuorinen–
Tuunala–Mikkonen, Psykologian perusteet. Psyy-
ke – mielen maailma; Näätänen–Niemi–Laakso,
Psykologia 3; Ihanus–Fredriksson, Lukion psyko-
logia 5, sekä Sarkkinen (toim.); Psykologian joh-
dantokurssi soveltuvin osin.

Kirjallisuuskuulustelussa tentitään Gleitman,
Psychology (4. painos, luvut 2-4, 7-8, 15-17) tai
Gleitman, H., Fridlund, A. J., Reisberg, D.,
Psychology (5. painos, luvut 2-4, 7-8 ja 15-17).

Kognitiivinen psykologia  (2 ov)

Opintojakson tarkoituksena on perehdyt-
tää ihmisen tiedonkäsittelyprosesseihin ja
kognitiivisiin taitoihin (mm. muistiin, oppi-
miseen, kieleen, ajatteluun ja ongelman-
ratkaisuun).

Suoritustapa: joko a) L 24 t + essee +
kuulustelu tai b) kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Luentokurssin yhteydessä tentitään lu-
ennoitsijan ilmoittamin osin Anderson, J. R., Cog-
nitive Psychology and Its Implications (4. tai uu-
dempi painos).

Kirjallisuuskuulustelussa tentitään em. teos koko-
naan.

Neuropsykologian perusopinnot
(3 ov)

Kurssin tarkoituksena on tutustuttaa opis-
kelijat hermoston kehitykseen, hermoso-
lun ja hermoverkon toimintaperiaatteisiin

ja keskushermoston rakenteisiin sekä
käyttäytymisen hermostollisiin perusme-
kanismeihin. Keskeisiä sisältöjä ovat li-
säksi havainto- ja liiketoimintojen, oppimi-
sen ja muistin mekanismit sekä hermojär-
jestelmien dynaamiset muutokset.

Suoritustapa: joko a) L 24 t + kuulustelu
tai b) kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Luentokurssin yhteydessä tentitään lu-
ennoitsijan ilmoittamin osin Kalat, J. W., Biological
Psychology (7. painos).

Kirjallisuuskuulustelussa tentitään em. teos koko-
naan.

Kehityspsykologia (3 ov)

Opintojaksossa opiskelijat perehtyvät ih-
misen psyykkiseen ja sosiaaliseen kehi-
tykseen lapsuudesta vanhuuteen sekä tä-
män kehityksen yleisperiaatteisiin.

Suoritustapa: joko a) L 24 t + kuulustelu
tai b) kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Luentokurssin yhteydessä tentitään lu-
ennoitsijan ilmoittamin osin Berger, K.S., The De-
veloping Person: Through the Life Span (4. tai uu-
dempi painos) ja teoksesta Bee, H. (1997) The De-
veloping Child, osat 1 ja 6.

Kirjallisuuskuulustelussa tentitään Berger, K.S.,
The Developing Person: Through the Life Span (4.
painos) kokonaan ja Bee, H. (1997), The Develo-
ping Child, osat 1 ja 6.

Persoonallisuus ja toiminta (3 ov)

Opintojaksossa tutustutaan persoonalli-
suuden ja toiminnan psykologian perus-
kysymyksiin, tutkimusmenetelmiin sekä
erilaisiin teorioihin ja niiden tapaan selit-
tää tavoitteellista toimintaa.
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Suoritustapa: joko) L 24 t + kuulustelu, b)
L 24 t + kirjallinen työ tai c) kirjallisuus-
kuulustelu

Kirjallisuus: Luentokurssin yhteydessä tentitään lu-
ennoitsijan ilmoittamin osin Mischel, W., Introducti-
on to Personality (6. painos).

Kirjallisuuskuulustelussa tentitään Mischel, W.,
Introduction to Personality (6. painos) ja Brody &
Ehrilchman, Personality psychology, The science
of individuality.

Havaintopsykologia (3 ov)

Opintojakson tarkoituksena on perehdyt-
tää havaitsemisen peruskysymyksiin.

Suoritustapa: joko a) L 30 t + kokeellinen
harjoitustyö (R6 t) + kuulustelu tai b) kir-
jallisuuskuulustelu

Kirjallisuus:

Luentokurssin yhteydessä tentitään luennoitsijan il-
moittamin osin Goldstein, E.B., Sensation and
Perception (4. tai uudempi painos).

Kirjallisuuskuulustelussa tentitään em. teos koko-
naan.

Psykologisen tutkimuksen
harjoituskurssi (2 ov)

Kurssin tarkoituksena on luentojen ja eri-
tyisesti harjoitusten avulla opettaa psyko-
logisen tutkimuksen peruskäsitteitä.

Suoritustapa: joko a) L 24 t + kuulustelu
tai b) kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus:
Luentokurssin oheislukemistona on Coolican, H.,
Research Methods and Statistics in Psychology (2.
painos).

Kirjallisuuskuulustelussa tentitään em. teos kokonaan.

Kliininen psykologia (3 ov)

Kurssi perehdyttää mielenterveyden mää-
ritelmiin, mielenterveyshäiriöiden taustoi-
hin ja diagnostiikan perusteisiin. Se antaa
lähtökohdat psyykkisten häiriöiden psyko-
diagnostiseen tarkasteluun ja etiologisten
kysymysten arviointiin.

Suoritustapa: joko a) L 24 t + kuulustelu
tai b) kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Luentokurssin yhteydessä tentitään lu-
ennoitsijan ilmoittamin osin Davison, C.G. – Neale,
J.M., Abnormal Psychology (6. tai uudempi pai-
nos).

Kirjallisuuskuulustelussa tentitään em. teos koko-
naan.

PUHEVIESTINTÄ

Vfp 114 Puhe-ja vuorovaikutustaidot (2 ov)
Vfp 113 Puheilmaisun ja lausunnan pe-
rusteet (1 ov)
Vfp 117 Puheilmaisun ja lausunnan pe-
rusteet, harjoitukset (1 ov)
Vfp 115 Ryhmäviestintä (2 ov)

Vfp 114 Puhe- ja
vuorovaikutustaidot (2 ov)

Tutustutaan puhe- ja viestintäkäyttäyty-
mistä selittäviin teorioihin ja malleihin ja
harjaannutaan havainnoimaan, tunnista-
maan ja analysoimaan omaa ja toisten
puheviestintää esiintymisen yhteydessä
sekä kehittämään tarkoituksenmukaista
vuorovaikutustaidokkuutta.
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Suoritustapa: L 15 t + R 9 t + kirjallisuus
sovitulla tavalla

Kirjallisuus: Beebe, S.- Beebe, S., Public Spea-
king: An Audience Centered Approach; Griffin, E.,
A. First look at Communication theory erikseen so-
vittava artikkelikoelma ja oheiskirjana Hargie, O.D.
(toim.), The Handbook of Communication Skills.

Vfp 117 Puheilmaisun ja
lausunnan perusteet, harjoitukset

Vfp 113 Puheilmaisun ja lau-
sunnan perusteet (1 ov + 1 ov)

Tavoitteena on tekstin tulkinnan teorian
soveltaminen käytännön harjoituksissa.
Sekä tekstin tulkitsemisen ja sen kehityk-
sen, ilmaisu- ja tyylilajien sekä puheil-
maisujen keinojen tuntemus.

Suoritustapa: L 24 t + R 12 t + kirjallisuus
sovitulla tavalla

Kirjallisuus: Ahonen-Mäkelä, R., Ilo puhua; Kanto-
korpi, M.- Lyytikäinen, P. – Viikari, A. Runousoppi;
Koskinen, M. – K., Puheilmaisun ja lausunnan pe-
rusteet (Fonetiikan laitoksen opetusmoniste n:o 22).

Vfp 115 Ryhmäviestintä (2 ov)

Suoritustapa: L 16 t + R 10 t + kirjallinen
työ

Kirjallisuus: Brillhart-Galanes, Effective Group Dis-
cussion (8.painos); Keyton, Group Communication:
Process and Analysis sekä oheiskirjana Niemistö,
R., Ryhmän luovuus ja sen kehitysehdot.

SUOMEN KIELI

Suomen kielen perusopinnoissa tutustu-
taan kielentutkimuksen käsitteistöön ja
menetelmiin, nykysuomen rakenteen ku-
vauksiin sekä sanojen ja lauseiden merki-
tyksen analyysiin. Kielellistä vuorovaiku-
tusta ja sen osuutta ilmausten ymmärtämi-
sessä ja tulkinnassa tarkastellaan eri nä-
kökulmista. Samaten perehdytään suo-
men kielen – myös kirjakielen – historiaan
ja suomen kielen asemaan omassa kieli-
kunnassaan ja maailman kielten joukossa.
Opinnoissa käsitellään myös puhutun ja
kirjoitetun kielen eroja ja nykykielessä
esiintyvää monenlaista alueellista, sosiaa-
lista, tilanteista ym. variaatiota.

SSU100 SUOMEN KIELEN
PERUSOPINNOT (20 OV)
Ssu101 Orientoivat opinnot (5 ov):

Ssu102 Johdatusta suomen kielen
opintoihin (1 ov)
Ssu103 Kielitieteen periaatteet (3 ov)
Ssu104 Perusopintojen lopputyö (1 ov)

Ssu105 Suomen kielen rakenne (5 ov)
Ssu106 Merkitys ja teksti (5 ov)
Ssu107 Suomen kielen kehitys ja vaihte-
lu (5 ov)

Ssu101 Orientoivat opinnot (5 ov):

Ssu102 Johdatusta suomen kielen
opintoihin (1 ov)

Kurssilla tutustutaan suomen kielen tutki-
musaloihin.

Suoritustapa: luennot + luentopäiväkirja +
tutustumiskäynnit + orientoiva kirjallisuus-
kuulustelu

Kirjallisuus: Aalto–Hakulinen–Laalo–Leino–Lieko
(toim.): Kielestä kiinni.
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Ssu103 Kielitieteen periaatteet
(3 ov)

Luento- ja harjoituskurssi, joka perehdyt-
tää kielitieteen keskeisiin käsitteisiin ja
suuntauksiin ja antaa yleiskuvan fonetii-
kasta.

Suoritustapa: luennot + harjoitukset +
kuulustelu

Kirjallisuus: (luennoitsijan määräämin osin) Karls-
son, F. Yleinen kielitiede; Ivic, M. Kielitiede ennen
ja nyt; Wiik, K. Fonetiikan perusteet; Iivonen, A. –
Sovijärvi, A. – Aulanko, R. Foneettisen kirjoituk-
sen kehitys ja nykytila. Helsingin yliopiston fonetii-
kan laitoksen monisteita n:o 16, (foneettisen kirjoi-
tuksen yleisiä periaatteita ja suomalais-ugrilaista
transkriptiota koskevat osat).

Ssu104 Perusopintojen lopputyö
(1 ov)

Perusopintojen päätösvaiheessa kirjoitet-
tava lopputyö, joka käsittelee siihen men-
nessä opittua.

Ssu105 Suomen kielen rakenne
(5 ov)

Luento- ja harjoituskursseja, jotka antavat
yleiskuvan suomen kieliopin eri osa-
alueista (äänneoppi, muoto-oppi ja lause-
oppi) ja niiden tarkastelussa tarpeellises-
ta käsitteistöstä. Äänne- ja muoto-opin
osuus antaa opiskelijalle käsityksen suo-
men kielen äännejärjestelmästä sekä sa-
nojen taivuttamisesta ja sananmuodos-
tuksesta. Lauseopissa käydään läpi peri-
aatteet, joiden mukaan lauseet rakentu-
vat. Opiskelijan on opintojakson suoritet-
tuaan kyettävä analysoimaan suomen
kieltä äänteistön ja muotorakenteen sekä
lauseopin kannalta.

Suoritustapa: luennot + kuulustelu

Kirjallisuus: (luennoitsijan määräämin osin) Laak-
sonen, K. – Lieko, A. Suomen kielen äänne- ja
muoto-oppi; Lepäsmaa, A.- L. – Lieko, A. – Silf-
verberg, L. Miten sanoja johdetaan; Karlsson, F.
Suomen peruskielioppi; Vilkuna, M. Suomen lau-
seopin perusteet.

Ssu106 Merkitys ja teksti (5 ov)

Luento- ja harjoituskursseja, jotka käsitte-
levät kielellistä merkitystä ja sen analysoi-
mista (semantiikka), lausetta laajempia
tekstikokonaisuuksia (tekstianalyysi),
kielenkäyttöä ja kielellisten ilmausten tul-
kintaa ja suhdetta kontekstiin (pragma-
tiikka) sekä käytännön kielenhuollon pe-
riaatteita (kielenhuolto).

Suoritustapa: luennot + kuulustelu

Kirjallisuus: (luennoitsijan määräämin osin) Seman-
tiikka ja pragmatiikka: Saeed, J. I. Semantics (paitsi
luvut 3,4, 9 ja 10) Kangasniemi, H., Sana, merkitys,
maailma; Leiwo, M. & Luukka, M.- R. & Nikula, T.;
Pragmatiikan ja retoriikan perusteita. Tekstianalyysi:
Hakulinen , A. & Karlsson, F. Nykysuomen lause-
oppia (luku 13, s. 297–330); Brown, G. & Yule, G.
Discourse Analysis (luvut 1, 6 ja 7, s. 17–26 ja 190–
271); lisäksi artikkeleita (esim. tekstilajit, tekstityypit)
ja osia teoksista Kalliokoski, J. (toim.), Teksti ja ide-
ologia (Kieli 9) ja Tiittula, L., Puhuva kieli. Kielen-
huolto: Itkonen, T., Uusi kieliopas (s. 9–93); Itkonen,
T., Näillä näkymin (s.11–53) Milroy, J., & Milroy,
Authority in Language (s. 1–28); Sananjalka 34
(1992) s. 47–64; Sananjalka 40 (1998) s. 47–64; Vi-
rittäjä 1996 (s. 489–587).Kirjatenttiin valitaan lisäksi
kuulustelijan kanssa sovittavia ajankohtaisia artikke-
leita opintojakson alueelta.

Ssu107 Suomen kielen kehitys ja
vaihtelu (5 ov)

Luento- ja harjoituskursseja, jotka käsitte-
levät suomen kielen historiallista taustaa ja
kehitystä, sen suhdetta sukukieliinsä sekä
nykysuomen alueellista ja sosiaalista vaih-
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telua. Kokonaisuus koostuu kolmesta osi-
osta: suomen kielen tausta, alueellinen
ja sosiaalinen variaatio, kirjasuomen
kehitys.

Suoritustapa: luennot + kuulustelu

Kirjallisuus: (luennoitsijan määräämin osin) Cham-
bers, J. K. – Trudgill, P. Dialectology; Häkkinen, K.
Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa; Urali-
laiset kansat, Laakso, J. (toim.) (s. 20–122); Lehi-
koinen, L. Suomea ennen ja nyt (s. 11–176); Lehi-
koinen, L. – Kiuru, S. Kirjasuomen kehitys.

TAIDEHISTORIA

Taidehistorian tutkimuskohteita ovat arkki-
tehtuuri, kuvataiteen eri lajit, taidekäsityö,
taideteollisuus ja muut visuaalisen taiteen
alueet sekä taideteoriat ja taiteen instituu-
tiot. Suomen taidehistorialla on keskeinen
asema opetuksessa.

Ajallisten, paikallisten ja taidelajeihin liitty-
vien rajoitusten puuttuessa taidehistorian
tutkimusalue on laaja. Taidetta tarkastel-
laan paitsi historiallisesta, myös esimer-
kiksi psykologisesta, sosiologisesta tai
semioottisesta näkökulmasta. Lisäksi tai-
demuodot kehittyvät jatkuvasti ja eri tai-
dealojen väliset rajat häviävät, mikä aset-
taa uusia haasteita tutkimukselle.

Opiskelu painottuu harjoituskurssimuotoi-
seen työskentelyyn, jossa pyritään kytke-
mään tiedon hankkiminen ja tuottaminen
kiinteästi toisiinsa. Opintoretkillä on mer-
kittävä osuus opetuksessa.

Perusopinnot koostuvat yleisen taidehis-
torian ja Suomen taidehistorian perus-
kursseista, joilla hankitaan jäsennelty, vi-
suaalisesti mahdollisimman kattava koko-
naiskuva taidehistorian keskeisistä il-
miöistä. Peruskursseilla saatua tietoa sy-

vennetään harjoituskursseilla, joilla opi-
taan myös tieteellisen kirjoittamisen alkei-
ta. Suomen harjoituskurssilla opiskellaan
kirjastojen ja arkistojen käyttöä sekä tu-
tustutaan tärkeimpiin suomalaisiin mu-
seokokoelmiin ja arkkitehtuurikohteisiin.

Aineopinnoissa tutustutaan taidehisto-
rian historiaan ja tutkimuskirjallisuuteen.
Luettaessa tulee seurata ja eritellä, miten
ongelmia on asetettu ja ratkaistu eli miten
taidehistoriallista tietoa on muodostettu.
Tarkoituksena ei ole antaa kattavaa kuvaa
taiteen kehityksestä, vaan perehdyttää tai-
dehistorian tutkimuksen luonteeseen ja
nykysuuntauksiin vapaasti valittavien koko-
naisuuksien puitteissa. Proseminaarissa
opiskellaan taidehistorian lähteiden käyt-
töä, taidehistoriallisen tiedon kokoamista,
taideteosten analysointia sekä tieteellisten
esitysten laatimista ja arviointia.

TTA100 TAIDEHISTORIAN
PERUSOPINNOT (20 OV)
Tta110 Yleisen taidehistorian perustunte-
mus (5 ov)
Tta120 Yleisen taidehistorian praktikum
(5ov)
Tta130 Suomen taidehistorian perustun-
temus (5 ov)
Tta140 Suomen taidehistorian praktikum
(5 ov)
TTA101 PUOLIARVOSANA (10 OV )
Puoliarvosana koostuu opintojaksoista
Tta110 ja Tta130

Tta110 Yleisen taidehistorian
perustuntemus (5 ov)

Tavoitteena on yleisen taidehistorian jäsen-
nelty kokonaiskuva, keskeisten teosten ja
tyylihistorian perusteiden tuntemus. Opinto-
jakso on lukukauden mittainen kurssi.

Loppukuulustelun yhteydessä suoritetaan kuva-
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tentti ja kirjallisuus H. Honour–J. Fleming, Maail-
man taiteen historia (engl. 1991 tai uudempi pai-
nos, saatavana myös ruotsiksi) ja J. Summerson,
The Classical Language of Architecture (saatava-
na myös ruotsiksi).

Tta120 Yleisen taidehistorian
praktikum (5ov)

Opintojakso on lukukauden mittainen
harjoituskurssi, jossa syvennytään joihin-
kin teemoihin peruskurssia tarkemmin.
Harjoituskurssilla tutustutaan taidehistori-
an teorioihin ja sovelletaan niitä harjoitus-
töiden teossa. Opiskelijat käyvät itsenäi-
sesti ohjaajien suosittelemissa ajankoh-
taisissa näyttelyissä, joiden teokset liitty-
vät kurssin sisältöön.

Praktikumin kirjallisuuteen sisältyvät A. Elovirta–V.
Lukkarinen (toim.), Katseen rajat: taidehistorian
metodologiaa ja J. Vakkari, Lähde ja silmä: kuva-
taiteen tuntemuksen historiaa ja perusteita.

Tta130 Suomen taidehistorian
perustuntemus (5 ov)

Tavoitteena on Suomen taidehistorian jä-
sentynyt kokonaiskuva, keskeisten teos-
ten ja tyylihistorian perusteiden tuntemus.
Opintojakso on lukukauden mittainen
kurssi. Loppukuulustelun yhteydessä suo-
ritetaan kuvatentti ja kirjallisuus ARS
Suomen taide 1–6.

Tta140 Suomen taidehistorian
praktikum (5 ov)

Opintojakso on lukukauden mittainen
harjoituskurssi, jossa syvennytään joihin-
kin teemoihin peruskurssia tarkemmin.
Harjoituskurssiin liittyy museo-, arkisto- ja
kirjastokäyntejä sekä tutustumista arkki-
tehtuurikohteisiin. Praktikumin kirjallisuu-
teen sisältyy A. Elovirta–V. Lukkarinen

(toim.), Katseen rajat: taidehistorian me-
todologiaa.

TTA200 TAIDEHISTORIAN
AINEOPINNOT (20 OV)
Tta210 Yleisen taidehistorian tutkimuksia
(5 ov)
Vaihtoehdot:
Tta212 Keskiajan kulttuuri (2,5 ov)
Tta214 Italian renessanssi (2,5 ov)
Tta215 Italian manierismi (2,5 ov)
Tta216 Italian barokki (2,5 ov)
Tta223 Pohjois-Amerikan taide (2,5 ov)
Tta224 Prekolumbiaaninen taide ja lati-
nalainen Amerikka (2,5 ov)
Tta225 Klassinen Islam (2,5 ov)
Tta226 Kiinan ja Japanin taide (2,5 ov)
Tta227 Oseania (2,5 ov)
Tta228 Saharan eteläpuoleinen Afrikka
(2,5 ov)
Tta240 Taidehistorian tutkimuksia (5 ov)
Tta250 Valinnaisia opintoja (5 ov)
Tta260 Proseminaari (5 ov)

Vaihtoehtoisista kirjallisuuskokonaisuuk-
sista suoritetaan kaksi. Opiskelijan tulee
kiinnittää huomiota suuriin asiakokonai-
suuksiin ja teoreettisiin kysymyksenaset-
teluihin. Kirjallisuuden voi suorittaa es-
seenä, tenttinä tai harjoituskurssina, joita
pyritään järjestämään mahdollisuuksien
mukaan. Koska osioissa on vaihtoehtoista
kirjallisuutta, on suorituksesta aina sovit-
tava henkilökohtaisesti vastuuhenkilön
kanssa.

Vaihtoehdot:

Tta212 Keskiajan kulttuuri (2,5 ov)

A. Grabar, Christian Iconography: A Study of Its
Origins (s.5–54), E. Panofsky, Renaissance and
Renascences (s.1–161), Siena, Florence and Pa-
dua. Art, Society and Religion 1280–1400, D. Nor-
man (ed.), (s. 48–95), E. Mâle, Religious Art in
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France ( v:n 1985 painos, s.1–26, 98–201), M. Ca-
mille, The Gothic Idol (s. XXV–128), V.I. Atroshen-
ko–J. Collins, The Origins of the Romanesque:
Near Eastern Influences on European Art 4th–12th

Centuries (s. 9–37, 89–166), A. Petzold, Roma-
nesque Art, Erlande–Brandenburg, The Cathed-
ral Builders of the Middle Ages.

Tta214 Italian renessanssi (2,5 ov)

L.B. Alberti, Maalaustaiteesta, G.Vasari, Taiteilija-
elämäkertoja (s. 9–24, 28–46, 85–188), E. Welch,
Art and Society in Italy 1350–1500, P. Hills, The
Light of Early Italian Painting (s. 1–28, 41–63, 95–
114), R. Goffen, Masaccio´s Trinity (s.1–32, 90–
107), R.A. Goldhwaite, The Florentine Palace as
Domestic Architecture (s. 977–1012), The Ameri-
can Historical Rewiew, VOL LXXVII, (1972), R. Wit-
tkower, Architectural Principles in the Age of Hu-
manism (s. 1–56), C. Dempsey, The Portrayal of
Love (s. 3–49), Looking at Italian Renaissance
Sculpture, S.B. McHam (ed.) (s. 149–188, 189–
202, 223–245), D. Rosand, The Meaning of the
Mark: Leonardo and Titian, J. Shearman,
Leonardo’s Colour and Chiaroscuro (s. 13–47),
Zeitschrift für Kunstgeschichte, Band 25, 1962,
M.B. Hall, (ed), Raphael’s School of Athens (1–47,
64–113), D. Rosand, Painting in Cinquecento Veni-
ce: Titian, Veronese, Tintoretto (s. 1–46).

Tta215 Italian manierismi (2,5 ov)

R. Wittkower, Idea and Image: Studies in the italian
Renaissance (s.11–67), M. Tafuri, ”Giulio Romano:
language, mentality, patrons”, teoksessa Giulio Ro-
mano (s. 11–55), J.S. Ackerman, Palladio, C.H.
Smyth, Mannerism and Maniera, with Introduction
by Elizabeth Cropper, M.B. Hall, After Raphael: pain-
ting in central Italy in the sixteenth century (s. 1–
256), D. Rosand, Painting in Cinquecento Venice:
Titian, Veronese, Tintoretto (s. 182–220).

Tta216 Italian barokki (2,5 ov)

R. Krautheimer, The Rome of Alexander VII 1655–
1667, P. Waddy, Seventeenth Century Roman Pa-
laces: use and the art of the plan (s. 3–69), A.
Blunt, Borromini (s. 13–84), J. Montagu, Roman
Baroque Sculpture, The Industry of Art (s. 1–125,
151–172), M.B. Hall, After Raphael: painting in
central Italy in the sixteenth century (s. 257–291),
J.C. Bell, ”Some Seventeenth–Century Appraisals
of Caravaggio’s Coloring” (s. 103–129), Artibus et
historiae no. 27, J.C. Bell, ”Light and Color in
Caravaggio’s Supper in Emmaus” (s. 139–170). Ar-
tibus et historiae no. 31, R. Wittkower, Studies in
the Italian Baroque (s. 61–102, 235–258).

Tta223 Pohjois-Amerikan taide
(2,5 ov)

Reading American Art, Doezema – Milroy (ed.), D.
Upton, Architecture in United States, Modernism
in Dispute: Art since the Forties tai Native North
American Art, J.C. Berlo–R.B. Phillips (toim.)

Tta224 Prekolumbiaaninen taide
ja latinalainen Amerikka (2,5 ov)

J.F. Scott, Latin American Art, M.D. Coe, The
Maya (6. painos), D. Ades, Jord och frihet. Latina-
merikansk konst 1830—1970, Sulkakäärme ja ja-
guaarijumala, J.K. Talvitie – A. Ilmonen (toim.)
(s.74–249).

Tta225 Klassinen islam (2,5 ov)

O. Grabar, The Formation of Islamic Art,
A.Schimmel, Calligraphy and Islamic Culture(1–
33), T. Allen, Five Essays on Islamic Art;Content
and Context of Visual Arts in the Islamic World (s.
13–23, 51–65, 255–277), Kultaa, mirhamia, J. Er-
vamaa (toim.) (s. 55–81). Muqarnas 17, (s. 37–
202), Muqarnas XVI, (s. 125–154).
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Tta226 Kiinan ja Japanin taide
(2,5 ov)

L. Ledderose, Ten Thousand Things: Module and
Mass Production in Chinese Art (s. 9–23, 187–228,
103–137), W. Fong, Riverbank: From Connoiseur-
ship to Art History (s. 259–291, teoksessa Issues of
Authenticity), M. Törmä, Looking at Chinese
Landscape painting (s. 119–135, teoksessa Loo-
king at Other Cultures), D. Jenkins, The Floating
World Revisited (s. 3–23, 25–45, 63–83, 121–163,
219–243), E. Swinton, Hiroshige and His Pictures
of the Famous Places (Asian Art, Spring 1992) (s.
57–79), M, Watanabe, Narrative Framing in the Tale
of Genji scroll: Interior Space in the Compartmenta-
lized Emaki, Artibus Asiae vol. LVIII, 1/2 (s. 115–
145), M. Inoue, Space in Japanese Architecture, K.
Okakura, Kirja teestä, Guo Xi, Metsien ja virtojen
ylevä viesti.

Tta227 Oseania (2,5 ov)

N. Thomas, Oceanic Art, Dreamings: the Art of
Aboriginal Australia, P. Sutton (ed.), Rethinking Vi-
sual Anthropology, M Banks– H. Morphy (eds.) (s.
256–275), B. Smith, European Vision and the
South Pasific (s. 317–332), Art in Small-Scale So-
cieties, R.L. Andersson, K.L. Field (ed.), (s. 33–52,
187–202), J. Clifford, Routes. Travels and Routes
in the Late Twentieth Century (s. 17–91), A. Gell,
Vogel’s Net. Journal of Material Culture 1/1996 (s.
15–38), Art and Identity in Oceania, A. Hanson, L.
Hanson (eds.), (s. 164–183), Exploring the Visual
Art of Oceania, S. M. Mead (ed.) (s. 278–286).

Tta228 Saharan eteläpuolinen
Afrikka (2,5 ov)

J. Vansina, Art History in Africa, S.P. Blier, Royal
Arts of Africa, Memory. Luba Art and the Making of
History M.N. Roberts, A.F. Roberts (eds.) (s. 17–
59), L. Prussin African Nomadic Architecture (s.
186–205), Museums and History in West Africa, C.
D. Ardouin, E. Arinze (eds.) (s. 22–28, 40–45, 78–
86, 93–104, 123–126, 127–131, 155–163), Art in
Society, M. Grenhalg–V. Megan (eds.), Journal of
the History of Collections, Vol 2 Nr 2 1990, (s. 105–

120, 207–223), E. Bassani–L. Tedeschi, The Ima-
ge of Hottentot in the Seventeenth and Eighteenth
Centuries (s.157–186), Journal of the History of
Collections, 1990, Nr 2, A.E. Coombes, Reinven-
ting Africa (s. 7–28), H. Kalha, Skin–Deep Beau-
ties: Race, Gender and Aesthetics (s. 149–166,
teoksessa Looking at Other Cultures).

Tta229 Muu kuulustelijan kanssa
sovittava kokonaisuus (2,5 ov)

Tta240 Taidehistorian tutkimuksia
(5 ov)

Tta240.1
Tta240.2

Opintojakso koostuu kahdesta 2,5 opinto-
viikon osiosta, joista Tta240.1 Suomen
taidehistorian tutkimuksia osassa opis-
kelija perehtyy oman valintansa pohjalta
johonkin suomalaisen taidehistoriankirjoi-
tuksen aluekokonaisuuteen. Alueen voi
määritellä kronologisesti, temaattisesti tai
metodisesti: joko tutkimuskohteen tai tai-
dehistoriankirjoituksen näkökulmasta. Es-
seemuotoisena (n.10–15 liuskan) suori-
tus on tarkoitettu tukemaan pro-seminaa-
riesitelmän tekoa ja/tai pro gradu -työn al-
kuvaiheita. Kirjallisuudesta sovitaan kuu-
lustelijan kanssa.

Tta240.2 Pohjoismaiden, Baltian
ja Venäjän taidehistoria.

Kirjallisuudesta sovitaan kuulustelijan
kanssa. Esseemuotoinen (n.10–15 lius-
kan) suoritus voi tukea proseminaaria, jo-
ten opiskelija voi halutessaan esittää
oman kirjallisuusehdotuksensa.

Tta250 Valinnaisia opintoja (5 ov)

Opintojakson voi suorittaa luentoina, eks-
kursioina, muiden korkeakoulujen kurs-
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seina tai työskentelynä projekteissa. Suo-
ritus voi olla myös kaksi kokonaisuutta
kohdasta Tta212–229. Suoritustavasta
sovitaan henkilökohtaisesti.

Tta260 Proseminaari (5 ov)

Perusopinnot on suoritettava ennen pro-
seminaaria. Suositellaan, että opintojakso
Tta212–229 on suoritettu ennen prosemi-
naaria tai suoritetaan samanaikaisesti
sen kanssa. Proseminaarin kirjallisuus: J.
Kalela, Historian tutkimus ja historia.

TEATTERITIEDE

Teatteritiede tarkastelee esittävää teatte-
ria ja näytelmäkirjallisuutta sekä teatteria
osana yhteiskuntaa.  Opinnoissa pereh-
dytään teatterin eri osatekijöiden, mm.
kirjallisuuden, ohjauksen, näyttelijäntyön
ja lavastuksen ominaispiirteisiin ja histori-
aan sekä teoriaan ja tutkimusmenetel-
miin.  Painopiste Helsingin yliopistossa on
näyttämötaiteissa, joihin teatterin lisäksi
kuuluvat tanssi ja ooppera.

Perusopinnoissa keskitytään draama-
analyysiin ja draaman ja teatterin histori-
aan sekä teatterin, sen lähitaiteiden ja eri
osatekijöiden edustaviin tutkimussuun-
tauksiin ja kritiikkiin.

TTE500 VAPAA
PUOLIARVOSANA (10 OV)
Tte111 Peruskurssi (2,5 ov)
Tte510 Johdatus draaman tutkimukseen

(2,5 ov)
Vapaata luento-opetusta (5 ov)

Tte111 Peruskurssi (2,5 ov)

Tavoitteena on antaa yleiskuva teatteritie-
teen sisällöstä ja teatterin kehityksestä.
Suoritetaan luentokurssina.

Kirjallisuus: Brecht, B. Kirjoituksia teatterista (erilli-
sessä monisteessa ilmoitetuin osin); Jauss, H.R.,
Kirjallisuushistoria kirjallisuustieteen haasteena
teoksessa Kirjallisuuden tutkimuksen menetelmiä,
toim. M.-L. Nevala; Fortier, Theory/Theatre: An
introduction sekä neljä kuulustelijan kanssa erik-
seen sovittavaa näytelmää.

Tte510 Johdatus draaman
tutkimukseen (2,5 ov)

Suoritus luentopraktikumina, jonka yhtey-
dessä kirjoitetaan analyysejä näytelmistä.

Kirjallisuus: sovitaan luennoitsijan kanssa

Vapaata luento-opetusta (5 ov)

Erillisiä teatteritieteen luentosuorituksia 5
ov:n laajuisesti. Luento-opetustarjonta on
nähtävissä teatteritieteen ohjelmamonis-
teesta.

USKONTOTIEDE

USKONTOTIETEEN
PERUSOPINTOJA

Kut112 Maailman uskonnot (3 ov)

Tavoitteena on maailman erilaisten uskon-
toperinteiden perustuntemus. Kurssilla tu-
tustutaan sekä varhaiskantaisiin uskontoi-
hin että suuriin maailmanuskontoihin.

Suoritustapa: L 36 t + luento- ja kirjalli-
suuskuulustelu

Kirjallisuus: Hyry & Pentikäinen (toim.), Uskonnot
maailmassa (v. 1999 painos)

Opintojakson suorituksen voi käyttää
myös teologisen tiedekunnan uskontotie-
teen opintoihin kohtaan Usk120.
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USKONTOTIETEEN
AINEOPINTOJA

Kut248 Uskonto ja
monikulttuurisuus (5 ov)

Opintojaksossa perehdytään monikulttuu-
risuuteen ja vieraisiin uskontoihin liittyviin
ilmiöihin, monikulttuurisuuden tutkimuk-
seen sekä ajankohtaisiin monikulttuuri-
suuden kysymyksiin erityisesti Suomes-
sa.

Kut284 Uskonto ja monikulttuurisuus (5
ov) -opintojakso koostuu:
- Johdatus monikulttuurisuustutkimuk-
seen (1 ov) -luentosarjasta
- Monikulttuurinen Suomi ja uskonnot (1
ov) -luentosarjasta
- kirjallisuuskuulustelusta (3 ov)

Suoritustapa: L 48 t + luentopäiväkirjat tai
luentokuulustelut + kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Kirjallisuuskuulustelussa (3 ov) tenti-
tään kohdat 1-4:
1. joko G. Baumann, The Multicultural Riddle: Ret-
hinking National, Ethnic and Religious Identities
(158 s.) tai O. Lepola, Ulkomaalaisesta suomen-
maalaiseksi (385 s.)
2. M. Jaakkola, Maahanmuutto ja etniset asenteet
(224 s.)
3. K. Liebkind (toim.), Monikulttuurinen Suomi
(182 s.)
4. H. Palva & J. Pentikäinen (toim.), Uskonnot
maailmanpolitiikassa (350 s.)

Opintojakson suorituksen voi käyttää
myös teologisen tiedekunnan uskontotie-
teen opintoihin kohtaan Usk245.

YLEINEN
KIRJALLISUUSTIEDE

Yleinen kirjallisuustiede on teoreettisesti
ja metodisesti perusteltua kirjallisuuden-
tutkimusta. Oppiaineessa keskitytään kir-
jallisuuden sekä sen tutkimuksen ja kritii-
kin filosofisiin perusteisiin, teorioihin ja
metodeihin. Käsiteltävää kirjallisuutta ei
rajata historiallisesti, alueellisesti, kielelli-
sesti tai lajiperustein. Perinteisesti yleisen
kirjallisuustieteen pääkohde on ollut suur-
ten länsimaisten kielialueiden kirjallisuus.

TYY 100 YLEISEN KIRJALLISUUS-
TIETEEN PERUSOPINNOT (20 OV)
Tyy110 Kirjallisuudentutkimuksen pe-
ruskurssi (5 ov)

Tyy111 Peruskurssi I (2,5 ov)
Tyy112 Peruskurssi II (2,5 ov)

Tyy120 Kirjallisuudenhistoria juutalais-
kristillisestä ja antiikin perinteestä va-
listukseen (5 ov)

Tyy121 Antiikin kirjallisuus ja Raamattu
(2,5 ov)
Tyy122 Keskiaika, renessanssi ja klas-
sismi (2,5 ov)

Tyy130 Kirjallisuudenhistoria valistuk-
sesta nykyaikaan (5 ov)

Tyy131 Valistus, romantiikka ja 1800-
luku (2,5 ov)
Tyy132 1900-luvun kirjallisuus (2,5 ov)

Tyy140 Tekstianalyysi (5 ov)
Tyy141 Proosa (2,5 ov)
Tyy142 Lyriikka (2,5 ov)
Tyy143 Draama (2,5 ov)

Perusopintojen puoliarvosana (10 ov) koos-
tuu: Tyy111 (2,5 ov) sekä yhteensä kolme
2,5 ov:n laajuista jaksoa (yht. 7,5 ov) vapaa-
valintaisesti kohdista Tyy112–144.
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Tyy 110 Kirjallisuuden-
tutkimuksen peruskurssi (5 ov)

Voidaan suorittaa kahdessa osassa tai
koko jakson voi suorittaa kirjallisuuskuu-
lusteluna:

Tyy111 Peruskurssi I (2,5 ov)

Suoritustapa: luentokurssi  + kuulustelu

Jakso suoritetaan luentokurssilla, jonka
yhteydessä suoritetaan oheislukemista.

Tyy112 Peruskurssi II (2,5 ov)

Suoritustapa: luentokurssi tai kirjallisuus-
kuulustelu

Kirjallisuus: Aristoteles, Runousoppi (suom. P.
Hohti); Perkins, D., Is literary history possible?;
Saariluoma, L., Eksaktius, tiedonintressi ja kirjalli-
suudentutkimuksen käsitteet (Kirjallisuudentutki-
jain seuran vuosikirja 44); A. Viikari (toim.), Inter-
tekstuaalisuus tai L. Saariluoma–M-L. Hakkarai-
nen (toim.), Interteksti ja konteksti.

Tyy 120 Kirjallisuudenhistoria
juutalais-kristillisestä ja antiikin
perinteestä valistukseen (5 ov)

Suoritustapa: luentokurssi + kirjallisuus-
kuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu

Tyy121 Antiikin kirjallisuus ja
Raamattu (2,5 ov)

Kirjallisuus (luennoitsijan määräämin osin): Kaimio,
M. – Oksala, T. – Riikonen, H., Antiikin kirjallisuus ja
sen perintö; Räisänen, H. – Saarinen E., Raamattu-
tieto; Raamattu (1. Mooseksen kirja, Saarnaajan kir-
ja, Laulujen laulu, Psalmit 1–41, Johanneksen evan-
keliumi); Homeros, Odysseia; Aiskhylos, Agamem-
non (Oresteia-trilogiasta); Pindaros, Olympia I (Par-
nasso 1/74); Sofokles, Kuningas Oidipus; Platon,
Pidot tai Faidros (Teokset 3); Catullus, Kaikki runo-
us tai Vergilius, Aeneis (I–IV); Ovidius, Metamorfoo-
sit (I, VI–XI, XV); Apuleius, Kultainen aasi tai Petro-
nius, Trimalkion pidot.

Tyy122 Keskiaika, renessanssi ja
klassismi (2,5 ov)

Suoritustapa: luentokurssi + kirjallisuus-
kuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu.

Heiskanen, S.– Mäkelä, Euroopan kirjallisuuden
valtavirtauksia, s. 11–197 (tai vastaavat tiedot);
Tynni, A. Tuhat laulujen vuotta (Swiftiin asti); von
Eschenbach, Wolfram, Parsifal (kirjat I–VI); Dante,
Jumalainen näytelmä (Helvetti); Boccaccio, Deca-
merone (kehyskertomus ja IX päivä); Chaucer,
Canterburyn tarinoita (prologi ja 1. tarina); Eras-
mus Rotterdamilainen, Tyhmyyden ylistys tai
More, Utopia; Rabelais, Pantagruel tai Suuren
Gargantuan hirmuinen elämä; Montaigne, Esseitä
(1:9, 1:20, 2:2, 2:10, 3:3, 3:12); Shakespeare,
Hamlet ja Kesäyön unelma; Cervantes, Don Quijo-
te (luvut I–XXIII); Milton, Kadotettu paratiisi (kirjat
I–II); Racine, Faidra.

Tyy130 Kirjallisuudenhistoria
valistuksesta nykyaikaan (5 ov)

Suoritustapa: luentokurssi + kirjallisuus-
kuulustelu. Jos luento-opetusta ei järjes-
tetä, tentitään mainitut teokset.

Tyy131 Valistus, romantiikka ja
1800-luku (2,5 ov)

Kirjallisuus: Heiskanen–Mäkelä, S., Euroopan kir-
jallisuuden valtavirtauksia, s. 198–278 (tai vastaa-
vat tiedot) ja G. Hägg, Världens litteraturhistoria
(luvut VII–VIII); Tynni, A., Tuhat laulujen vuotta (s.
229–508); Swift, Gulliverin retket (1. ja 4. osa); Vol-
taire, Candide; Diderot, Jaakko Fatalisti ja hänen
isäntänsä tai Sterne, Tristram Shandy; Fielding,
Tom Jones (v. 1994 käännös) tai Austen, Ylpeys ja
ennakkoluulo; Rousseau, Tunnustuksia tai Goet-
he, Nuoren Wertherin kärsimykset; Goethe, Faust
I; Schiller, Rosvot tai Byron, Don Juan (cantot I–
IV); Brontë, Humiseva harju; Gogol, Päällysviitta;
Flaubert, Madame Bovary; Tolstoi, Anna Karenina
tai Dostojevski, Rikos ja rangaistus; Baudelaire,
Pahan kukkia; Strindberg, Uninäytelmä tai Tše-
hov, Lokki.
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Tyy132 1900-luvun kirjallisuus
(2,5 ov)

G. Hägg, Världens litteraturhistoria (luku IX); Saari-
luoma, L. Postindividualistinen romaani (johdanto);
; Tynni, A., Tuhat laulujen vuotta (s. 509–); T. Hökkä
(toim.), Oi runous (s. 29–50, 57–82, 97–102, 127–
168, 185–188, 213–240, 257–276, 285–342);
Proust, Kadonnutta aikaa etsimässä 1 (Combray)
tai Joyce, Odysseus; Kafka, Oikeusjuttu; Pessoa,
Hetkien vaellus tai Ahmatova, Runoja; Woolf, Ma-
jakka tai Aallot ; Rilke, Duinon elegiat tai Eliot, T.
S., Autio maa; ; Brecht, Äiti Peloton ja hänen lap-
sensa tai Setsuanin hyvä ihminen; Beckett, Leikin
loppu tai Ionesco, Sarvikuonot; Sartre, Inho tai
Camus, Sivullinen; Sarraute, Kultaiset hedelmät
tai Robbe-Grillet, Labyrintissa; Borges, Haarautu-
vien polkujen puutarha tai Calvino, Jos talviyönä
matkamies; Carpentier, Barokkikonsertto tai Du-
ras, Lol V. Steinin elämä; Morrison, Minun kansani,
minun rakkaani tai DeLillo, Mao II.

Tyy140 Tekstianalyysi (5 ov)

Tavoitteena on opettaa opiskelijalle teks-
tin lähilukemista tukevia tekniikoita. Opis-
kelija valitsee kaksi lajia kolmesta.

Suoritustapa: praktikum

Tyy141 Proosa (2,5 ov)

Kirjallisuus: Rimmon-Kenan, S., Kertomuksen
poetiikka tai M. Bal, Narratology; Martin, W., Re-
cent Theories of Narrative.

Lisäksi luetaan kaksi teosta seuraavista: Laclos,
Vaarallisia suhteita; Dickens, C. Suuria odotuksia;
Doctorow, E.L. Ragtime; Woolf, V., Orlando; Salin-
ger, Sieppari ruispellossa; Joyce, Dublinilaisia.

Tyy142 Lyriikka (2,5 ov)

Kirjallisuus: Kantokorpi, M.–Lyytikäinen, P.–Vii-
kari, A., Runousopin perusteet (Viikarin osuus) tai
Hobsbaum, P. Metre, Rhythm and Verse Form;
Nowottny, W., The Language Poets Use.

Lisäksi luetaan kaksi teosta seuraavista: Heaney,
S. Ojanpiennarten kuningas; Paz, O. Aurinkokivi;
Villon, F. Testamentti; Dickinson, E. Valitsee sielu
seuransa; Thomas, D. Rakkaus on viimeinen valo
jota puhutaan.

Tyy143 Draama (2,5 ov)

Kirjallisuus: T. Heinonen–H. Reitala, Dramaturgi-
oita; A. Kinnunen, Draaman maailma.

Lisäksi luetaan kaksi teosta seuraavista: Aristofa-
nes, Sammakot; Brecht, B., Galilein elämä; Les-
sing, G.E., Viisas Natan; Moliére, Ihmisvihaaja;
Shakespeare, W. Myrsky.
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MATEMAATTIS-
LUONNONTIETEELLISET OPINNOT

Mitchell, L.G. 1999. Biology. 5. p. 1175 s. Addison-
Wesley.

Biotieteiden perusteet II (4 ov)

Opintojaksolla käsitellään mm. kehitysbio-
logiaa, kasvi- ja eläinfysiologiaa ja perin-
nöllisyystieteen perusteita.

Suoritustapa: L 78 t + 2 välikuulustelua

Oheiskirjallisuus: Campbell, N.A., Reece, J.B. &
Mitchell, L.G. 1999. Biology. 5. p. 1175 s. Addison-
Wesley.

Geeniekspressio ja
molekyylibiologia (2 ov)

Nukleiinihappojen rakenne. Nukleotidit,
DNA ja RNA. Replikaatio, transkriptio ja
translaatio. Transkriptiofaktorit ja geenieks-
pression säätely eukaryooteilla ja proka-
ryooteilla. Genomi ja proteomi. Kalvoprote-
iinien ja eristettävien proteiinien biosyntee-
si. Solunsisäinen kalvoliikenne. Proteiinien
translaation jälkeinen muokkaus. Proteiini-
en hajotus. Solujen välinen viestintä ja tär-
keimmät signaalitransduktiomekanismit.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Biomolekyylit (2 ov)

Vesi. Molekyylien väliset vuorovaikutukset.
Aminohapot, peptidit ja proteiinit. Proteiini-
en rakenne. Proteiinien laskostuminen. Li-
pidit ja hiilihydraatit. Biologisten kalvojen
rakenne ja kalvoproteiinit. Tärkeimmät bio-
kemialliset tutkimusmenetelmät.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

BIOKEMIA

Biokemiallinen tutkimus pyrkii selvittä-
mään elollisen luonnon rakenteita ja toi-
mintoja molekyyli-, jopa atomitasolla. Bio-
kemian keskeisiä tutkimuskohteita ovat
nukleiinihapot, proteiinit ja solujen kalvo-
rakenteet sekä näiden keskinäiset vuoro-
vaikutukset ja toimintojen säätely. Bioke-
mia käyttää hyväkseen varsinkin kemialli-
sia ja fysikaalisia menetelmiä, mutta
myös genetiikan, immunologian, fysiolo-
gian ja solubiologian metodeja.

BIOKEMIAN APPROBATUR-
OPPIMÄÄRÄ (16 OV)
Sisältyvät pakolliset opintojaksot (10 ov):
Biotieteiden perusteet  I (4 ov)
6 ov:a seuraavista kursseista:
Biomolekyylit (2 ov)
Entsyymit (2 ov)
Geeniekspressio ja molekyylibiologia (2 ov)
Aineenvaihdunta (2 ov)
Sisältyvät vapaaehtoiset opintojaksot (6 ov):
Biotieteiden perusteet II (4 ov)
Jokin seuraavista biokemian kursseista,
jota ei ole valinnut pakolliseksi:
Biomolekyylit (2 ov)
Entsyymit (2 ov)
Geeniekspressio ja molekyylibiologia (2 ov)
Aineenvaihdunta (2 ov)
Geenitekniikka (2 ov)

Biotieteiden perusteet I (4 ov)

Biokemia ja solubiologia, molekyyligene-
tiikka ja mikrobiologia.

Suoritustapa: L 81 t + 2 välikuulustelua

Oheiskirjallisuus: Campbell, N.A., Reece, J.B. &
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Entsyymit (2 ov)

Katalyysi ja siirtymätilateoria. Entsyymiki-
netiikka. Entsyymikatalyysin mekanismit.
Entsyymien aktiivisuuden ei-kovalenttinen
ja kovalenttinen säätely. Allosteria. Ent-
syymien inhibitio. Entsyymien rakennetta
ja toimintaa esimerkkien valossa.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Aineenvaihdunta (2 ov)

Bioenergetiikka. Anabolinen ja kataboli-
nen aineenvaihdunta. Glykolyysi, sitruu-
nahappokierto, pentoosifosfaattireitti.
Elektroninsiirtoketju ja oksidatiivinen fos-
forylaatio. Glykogeenin biosynteesi ja ha-
jotus. Glukoneogeneesi. Aminohappojen,
nukleotidien ja lipidien biosynteesi ja ha-
jotus. Aineenvaihdunnan säätely ja integ-
raatio.

Suoritustapa: L 24 t + ryhmätyö + kuulus-
telu

Geenitekniikka (2 ov)

Opintojakso antaa yleiskuvan yleisimmis-
tä geeniteknisistä menetelmistä. Luen-
noilla käsitellään mm. seuraavia teema-
alueita: entsyymit geenitekniikan työväli-
neinä, vektorit, geenien kloonaus- ja
subkloonaustekniikat, geenien identifioin-
ti ja eristys, kloonattujen geenien eks-
pressioanalyysi, DNA:n sekvensointi,
PCR, geeninsiirrot pro- ja eukaryoottei-
hin, ohjattu mutageneesi, geenitekniikan
sovellutukset tutkimuksessa ja teollisuu-
dessa sekä geenietiikka.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

ELÄINTIEDE

ELÄINTIEDE 15 OV

Tutkintovaatimukset saat järjestävän avoi-
men yliopiston toimistosta

ELÄINTIEDE CUM LAUDE
APPROBATUR -OPPIMÄÄRÄ 35 OV
(MORFOLOGIS-EKOLOGINEN)

Edeltävät opinnot: Eläintieteen approba-
tur -oppimäärä (15 ov). Eläintieteen ap-
probatur -oppimäärään vaadittavat suori-
tukset löytyvät avoimen yliopiston toimis-
tosta. Tarkista, että jo suorittamasi appro-
batur-oppimäärä sisältää kaikki vaaditta-
vat kurssit. Joissakin tapauksissa jo suori-
tettua approbatur -oppimäärää voi joutua
täydentämään tietyiltä osin.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat seuraa-
vat opintojaksot:
Evoluutio ja systematiikka 2 ov
Ekosysteemiekologia 1 ov
Biotoopit 1 ov
Proseminaari ja kirjoitusharjoitukset 2 ov
Ekologian kenttäkurssin biotooppijakso 3 ov
Saariston ekologian kenttäkurssi 1 ov
Kirjatentit 8 ov
Valinnaiset opintojaksot 2 ov

Evoluutio ja systematiikka 2 ov

Opintojakson tavoitteena on antaa opis-
kelijalle yleiskäsitys maapallon eliökun-
nasta ja sen evoluutiosta sekä evolutiikan
ja systematiikan perusteista. Tavoitteena
on pikemminkin opiskelijan ymmärryksen
kuin tiedon määrän kasvattaminen. On-
nistuneesti suoritettuna luentosarja tukee
voimakkaasti kasvien ja eläinten raken-
teen sekä tuntemuksen kursseja. Kytken-
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tä ekologiaan kiteytyy sanonnassa “Evo-
luutionäytelmä näytellään ekologisessa
teatterissa”.

Suoritustapa: L 40 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Oheislukemisto: Campbell, N.A., Ree-
ce, J.B. & Mitchell, L. G. 1999. Biology. 5. p. Benja-
min/Cummings.

Ekosysteemiekologia 1 ov

Energiavirta ja aineiden kierto ekosystee-
missä. Ekosysteemin perustuotanto, tro-
fiatasot sekä orgaanisen aineksen hajo-
tus maaperässä. Ekosysteemin ilmastolli-
set tekijät ja vesitalous. Ihmisen toimin-
nan vaikutus ekosysteemien toimintaan.
Hiilen globaali kierto, kasvihuoneilmiö
sekä sen mahdollisuudet sen hidastami-
seksi. Opintojaksolla esitellään alan pe-
ruskäsitteet ja –teoriat (alan substanssi)
sekä annetaan lyhyt johdatus alan tutki-
muksen tieteenfilosofisiin perusteisiin ja
matemaattisen mallinnuksen käyttöön tut-
kimuksessa (alan metodologia).

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin

Biotoopit 1 ov

Luennoilla käsitellään Suomen luonto-
tyyppejä, niiden luokittelua ja luonnehtija-
lajistoa sekä suojelu- ja biovidersiteettiky-
symyksiä. Retkeilyillä tutustutaan pääkau-
punkiseudun metsien, soiden ja rannikon
kasvillisuustyyppien ja indikaattorilajien
ekologiaan ja tunnistamiseen.

Suoritustapa: L 18 t + R 8 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Oheislukemisto: osia kirjasta Suomen
luonnon monimuotoisuus. Lappalainen, I. (toim.).
1998.

Proseminaari ja
kirjoitusharjoitukset

Tavoitteena on harjoittaa opiskelijat tiedon
etsimiseen, käsittelyyn ja kirjalliseen sekä
suulliseen esittämiseen. Opetusmuotoja
ovat luennot, tutustuminen kirjaston tie-
donhakujärjestelmiin ja opiskelijoiden
omat kirjoitus- ja esitelmöintiharjoitukset.

Suoritustapa: L 8 t + R 20 t

Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin

Ekologian kenttäkurssin
biotooppijakso 3 ov

Tutustutaan Helsingin ympäristön sekä
Lammin maa- ja vesiekosysteemeihin ja
niiden lajistoon.

Suoritustapa: Pakollinen läsnäolo koko kenttäkurs-
sin ajan

Saariston ekologian kenttäkurssi
1 ov

Tutustutaan Tvärminnessä saariston eko-
logiaan. Opintojaksolla perehdytään eko-
logisiin ilmiöihin Itämeressä ja sen saaris-
tossa. Kurssi koostuu demonstraatioista
ja ryhmissä tehtävistä tutkimuksista.

Suoritustapa: Pakollinen läsnäolo koko
kenttäkurssin ajan

Kirjatentit 8 ov

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu + va-
paaehtoinen opintopiiri

Morfologia: Hickman, C. P. & Roberts, L. S. 1995.
Animal diversity. 392 s. Wm C. Brown Publishers.

Ekologia: Begon, M., Harper, J.L. & Townsend,
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C.L. 1996. Ecology: Individuals, populations and
communities. 3. p. 1068 s. Blackwell.

Evolutiikka: Stearns, S. C. & Hoekstra, R. F. 2000.
Evolution. 381 s. Oxford Univ. Press.

Valinnaiset opintojaksot 2 ov

Opintojaksot ja tutkintovaatimukset ilmoi-
tetaan myöhemmin.

KASVITIEDE

Systemaattis-ekologiseen kasvitietee-
seen sisältyy mm. kasvien ja sienten sys-
tematiikkaa, evolutiikkaa, ekologiaa ja
kasvimaantiedettä sekä luonnonsuojelua.
Systematiikka tutkii eliöiden luokittelua ja
nimeämistä sekä niiden kehityshistoriaa
ja keskinäisiä sukulaisuussuhteita. Näitä
aihepiirejä tarkastelevia tieteenhaaroja
ovat mm. taksonomia, nimistötutkimus ja
evolutiikka. Kasvimaantiede tutkii kasvien
levinneisyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöi-
tä. Kasviekologia tutkii kasvilajien, -popu-
laatioiden ja -yhdyskuntien sekä koko bio-
sfäärin toimintaa ja rakennetta. Sen osa-
alueita ovat ovat mm. fysiologinen ekolo-
gia, yhteisö- ja populaatioekologia, kasvi-
sosiologia, ekosysteemiekologia ja pale-
ontologia.  Ihmisen toiminnan vaikutus
kasvilajistoon ja kasvillisuuteen on tärkeä
tutkimuskohde sekä systematiikassa,
kasvimaantieteessä että ekologiassa.

Systemaattis-ekologinen kasvitiede hyö-
dyntää lukuisia luonnontieteen aloja kuten
morfologiaa, anatomiaa, fysiologiaa, eläin-
ja mikrobiekologiaa, genetiikkaa, biokemi-
aa, kemiaa, paleontologiaa, geologiaa,
maantiedettä, tilastotiedettä, matematiik-
kaa, fysiikkaa ja tietojenkäsittelytiedettä.
Toisaalta monet näistä käyttävät hyödyk-
seen systemaattis-ekologisen kasvitieteen
tutkimuskohteita.

KASVITIETEEN (SYSTEMAATTIS-
EKOLOGINEN) APPROBATUR-
OPPIMÄÄRÄ (15 OV)
Pakolliset opintojaksot (12 ov):
Johdatus kasvi- ja sienitieteeseen (1 ov)
Kasvi- ja jäkälätuntemus (2 ov)
Biotoopit (1 ov)
Fennoskandian kasvimaantiedettä (1 ov)
Ekologian perusteet (2 ov)
Ympäristöbiologia (1 ov)
Kasvien ja sienten systematiikka ja evo-
luutiikka (2 ov)
Maapallon kasvisto ja kasvillisuus (1 ov)
Sienituntemus (1 ov)
Valinnaiset opintojaksot (3 ov):
Avomaan hyöty-, yrtti- ja rohdoskasveja (2
ov)
Subtrooppisia ja trooppisia hyötykasveja
(kasvihuonetuntemus) (2 ov)
Kasvitieteen historia – kirjallisuuskuulus-
telu (2 ov)
Elämää auringosta. Mitä kasvit tekevät –
kirjallisuuskuulustelu (1 ov)
Lehtisammaltuntemus (1 ov)

Pakolliset opintojaksot (12 ov)

Johdatus kasvi- ja sienitieteeseen
(1 ov)

Johdatus kasvi- ja sienitieteeseen, lisään-
tyminen, kasvimorfologia, kasvianatomia,
systematiikka, taksonomia

Suoritustapa: Luennot 24 t  + kuulustelu

Kirjallisuus:  Luentomateriaalit ja Anna Backholm,
Kristo Kulju, Katariina Vainio-Mattila, Johannes
Enroth, Marja Härkönen, Leo Junikka, Timo Saa-
rinen, Aulikki Salmia, Tarja Ukkola (1999): Johda-
tus kasvi- ja sienitieteeseen, Helsingin yliopiston
kasvitieteen monisteita 5. uus. p., Helsingin yliopis-
to, Ekologian ja systematiikan laitos, 72 s.
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Kasvi- ja jäkälätuntemus (2 ov)

Tavoitteena on oppia tunnistamaan noin
300 kasvilajia (250 putkilokasvia, 50 le-
vää, sammalta ja jäkälää). Opetus tapah-
tuu demonstraatioina ja itsenäisenä opis-
keluna kuivista näytteistä.

Suoritustapa: L 40 t + Retkeily 4 t + kuu-
lustelu

Kirjallisuus: Vänskä, H. & Haeggström, C. A. Kasvi-
en ja jäkäläsienten lajintuntemus. 5. tai 6. painos.
Helsingin yliopiston kasvitieteen monisteita 104/173;
Vänskä H. & Haeggström, C. A. Kasvien ja jäkälä-
sienten tieteellisten nimien merkityksistä. 2. uudistet-
tu painos. Helsingin yliopiston kasvitieteen monistei-
ta 112; Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. &
Uotila, P. (toim.). Retkeilykasvio. 4. painos.

Biotoopit (1 ov)

Luennoilla käsitellään Suomen luonto-
tyyppejä, niiden luokittelua ja luonnehtija-
lajistoa sekä suojelu- ja biodiversiteettiky-
symyksiä. Retkeilyillä tutustutaan pääkau-
punkiseudun metsien, soiden ja rannikon
kasvillisuustyyppien ja indikaattorilajien
ekologiaan ja tunnistamiseen.

Suoritustapa: L 18 t + Retkeily 8 t + kuu-
lustelu

Oheiskirjallisuus: osia kirjasta Suomen luonnon
monimuotoisuus. Lappalainen, I. (toim.). 1998.

Fennoskandian
kasvimaantiedettä (1 ov)

Opintojakso käsittelee Fennoskandian
kasvistoa ja kasvillisuusvyöhykkeitä sekä
erilaisten biotooppien (suot, metsät, tun-
turit, kulttuuribiotoopit jne.) ympäristön ti-
laa, uhkatekijöitä ja suojelua.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Ekologian perusteet (2 ov)

Opintojaksolla käsitellään kasvien sopeu-
tumista fysikaaliseen ympäristöön sekä
populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemieko-
logian perusteita.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu, jossa
suoritetaan  myös kirjallisuus

Ympäristöbiologia (1 ov)

Johdantoluentosarja ympäristökysymyk-
siin ja ongelmien taustalla vaikuttaviin te-
kijöihin. Mm. ilmastonmuutos, ympäristö-
myrkyt, happamoituminen, rehevöitymi-
nen, eroosio, biodiversiteetin katoaminen.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Oheiskirjallisuutta: Maailmanlaajuiset ympäristö-
ongelmat. 1999. Jaana Gustafsson (toim.). Turun
yliopiston täydennyskoulutuskeskus; Wahlström,
Reinikainen ja Hallanaro. 1992. Ympäristön tila
Suomessa. Gaudeamus.

Kasvien ja sienten systematiikka
ja evolutiikka (2 ov)

Evolutiikan perusteet, kasvien ja sienten
tärkeimmät ryhmät, niiden keskeiset piir-
teet sekä kasvi- ja sienikunnan evolutii-
kan pääpiirteet.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu, jossa
suoritetaan myös kirjallisuus

Kirjallisuus:  Ridley, M. Evolution. Kappaleet: Part
1: Chapter 1, Part 3: Chapter 12, Chapters 14-16,
Part 5: Chapter 19, Chapter 23, 2. painos. Black-
well Science.
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Maapallon kasvisto ja
kasvillisuus (1 ov)

Maapallon kasvistoalueiden ja kasvilli-
suusvyöhykkeiden pääpiirteet.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Sienituntemus (1 ov)

Opintojaksolla syvennytään lähinnä suur-
sienten laji- ja sukutason tuntemukseen.
Pääpaino on helttasienissä ja tateissa.

Suoritustapa: L 9 t + R 18 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Marja Härkönen, Aulikki Salmia, Ilk-
ka Kytövuori (1999): Sienituntemus. Helsingin yli-
opiston kasvitieteen monisteita

Valinnaiset opintojaksot (3 ov)

Avomaan hyöty-, yrtti- ja
rohdoskasveja (2 ov)

Opintojakson tarkoituksena on perehdyt-
tää opiskelijat maassamme avomaalla
menestyvien hyöty-, yrtti- ja rohdoskasvi-
en biologiaan ja tunnistamiseen.

Suoritustapa: L 3 t + kuulustelu. Opiskeli-
jat opiskelevat kasveja itsenäisesti Kum-
pulan kasvitieteellisessä puutarhassa joh-
dantoluennon jälkeen.

Kirjallisuus: Koponen, T. & Koponen, A. Kumpula
ja Kaisaniemi; ulkopuutarhatentit. Helsingin yliopis-
ton kasvitieteen monisteita 176; Koponen, T. & Ja-
las, J. Ekonominen  kasvitiede. 2. painos. Helsingin
yliopiston kasvitieteen monisteita 166: 1-3.

Oheiskirjallisuus: Koponen, A. & Tolonen, M. Avo-
maan hyöty- ja koristekasveja. Helsingin yliopiston
kasvitieteen monisteita 147.

Subtrooppisia ja trooppisia
hyöty- ja koristekasveja sekä
niiden biologiaa ( 2 ov)

Omatoiminen opintojakso, jossa opiskel-
laan kasvitieteellisen puutarhan kasvihuo-
neiden keskeistä lajistoa ja niiden biologi-
aa.

Suoritustapa: L 3 t + suullinen kasvihuo-
nekuulustelu

Kirjallisuus: Junikka. L. 1998. Subtrooppisia ja
trooppisia hyöty- ja koristekasveja sekä niiden biolo-
giaa. Helsingin yliopiston kasvitieteen monisteita
165.

Oheiskirjallisuus: Koponen, T. & Jalas, J. 1999.
Ekonominen kasvitiede (2. uudistettu painos). Hel-
singin yliopiston kasvitieteen monisteita 166; Mab-
berley, D.J. 1997. The Plantbook. 2. painos. Cam-
bridge Univ. Press. 858 s.

Kasvitieteen historia (2 ov)

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Morton, A. G. (1999). Kasvitieteen his-
toria: kuvaus kasvitieteen vaiheista muinaisajoista
nykypäivään. Helsinki. Gaudeamus 479 s. (s. 393-
472: Kasvitiede Suomessa / Johannes Enroth &
Ilkka Kukkonen)

Elämää auringosta – mitä kasvit
tekevät – kirjallisuuskuulustelu (1 ov)

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: King, J. 2001. Elämää auringosta –
mitä kasvit tekevät. Gaudeamus.

Lehtisammaltuntemus (1 ov)

Kurssin jälkeen opiskelija tuntee noin sata
Suomen tärkeintä lehtisammallajia.

Suoritustapa: L 6 t + R 24 t + kuulustelu
(lajintuntemustentti). Kurssi koostuu de-
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monstraatioista, mikroskooppityöskente-
lystä ja maastoretkistä.

Kirjallisuus: Koponen, T. 2000. Lehtisammalten
määritysopas. Neljäs uusittu painos. Helsingin yli-
opiston kasvitieteen monisteita 175.

KEMIA

Kemia on luonnontiede, joka tutkii maail-
mamme perusrakenneosia, molekyylejä.
Kemian tutkimus perustuu molekyylien ra-
kenteiden, reaktioiden, ominaisuuksien ja
toimintamekanismien selvittämiseen. Kemi-
an vaikutus ulottuu laajalle muihin luonnon-
tieteisiin, lääketieteeseen, ympäristöön ja
koko yhteiskuntaan. Kemian approbatur-
opinnoissa opiskellaan perustiedot epäor-
gaanisesta, orgaanisesta ja fysikaalisesta
kemiasta sekä saadaan yleiskuva ympäris-
tökemiasta. Luentojen ohella on vastapai-
noksi Epäorgaanisen kemian perusteiden
harjoitustyöt (2 ov), joissa opitaan käytän-
nön kemian taitoja laboratorioympäristössä.
Ennen harjoitustöiden aloittamista suorite-
taan Turvallinen työskentely laboratoriossa
(1 ov), jolla varmistetaan laboratoriossa
työskentelyn perusasioiden hallitseminen.

KEMIAN APPROBATUR-
OPPIMÄÄRÄ (15 OV)
Yleinen kemia (4 ov)
Fysikaalisen kemian perusteet (2 ov)
Turvallinen työskentely laboratoriossa (1 ov)
Epäorgaaninen kemia (2 ov)
Epäorgaanisen kemian perusteet, harjoi-

tustyöt (2 ov)
Orgaanisen kemian perusteet (2 ov)
Ympäristökemia (2 ov)

Yleinen kemia (4 ov)

Opintojakso antaa välttämättömät perustie-
dot, joita tarvitaan kemian myöhemmissä

opinnoissa. Opintojaksoon kuuluu luentojen
lisäksi laskuharjoituksia. Käsitellään perus-
asioita mm. seuraavista aiheista: stoikio-
metria, kaasut, lämpökemia, atomin raken-
ne, kemiallinen sidos, reaktionopeus, kemi-
allinen tasapaino, hapot ja emäkset, liukoi-
suustasapaino sekä termodynamiikka.

Suoritustapa: L 48 t + R 12 t + kaksi väli-
kuulustelua

Kirjallisuus: Zumdahl, Chemistry. 4. tai 5. painos,
luvut 1–9, 12–16.

Fysikaalisen kemian perusteet
(2 ov)

Aluksi selvitetään miten atomien ja mole-
kyylien rakennetta tarkastellaan kvantti-
mekaniikan keinoin ja esitellään spektros-
kopian peruskäsitteitä. Termodynamiikas-
ta otetaan esille ensimmäinen ja toinen
pääsääntö sekä sovelletaan niitä puhtai-
den aineiden faasitasapainoihin ja seos-
ten ominaisuksiin. Luodaan lyhyt katsaus
myös sähkökemiaan ja lopuksi tarkastel-
laan kemiallisten reaktioiden nopeuksia.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Opetusmoniste Fysikaalisen kemian
perusteet (ostettavissa luennoijalta).

Turvallinen työskentely
laboratoriossa (1 ov)

Opintojakso antaa työsuojelulain edellyt-
tämät perustiedot laboratoriotyöhön liitty-
vistä määräyksistä, ohjaa hyviin työtapoi-
hin ja kertaa ensiavun alkeita. Opintojak-
solla käsitellään mm. otteita lainsäädän-
nöstä, esitellään esimerkkejä terveydelle
vaarallisista aineista ja niiden käyttötur-
vallisuustiedotteista, saadaan ohjeita ke-
mikaalien, lasitavaran ja laitteiden käytös-
tä sekä ensiavusta.
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Suoritustapa: L 12 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Opetusmoniste Turvallinen työsken-
tely laboratoriossa (ostettavissa luennoijalta).

Epäorgaaninen kemia (2 ov)

Opintojaksolla syvennetään Yleisen kemi-
an 4 ov opintojakson tietoja mm. atomin
rakenteesta, pysymättömistä atomeista ja
radioaktiivisuudesta, kemiallisista sidoksis-
ta, kaasuista, termodynamiikasta, kemialli-
sesta tasapainosta, happo–emäs- ja liu-
koisuustasapainosta, hapettumis–pelkisty-
misreaktioista, sähkökemiasta, jaksollises-
ta järjestelmästä ja alkuaineiden kemiasta.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Zumdahl, Chemistry 4. tai 5. painos,
luvut 17–19, 20–21 (osittain).

Epäorgaanisen kemian perusteet,
harjoitustyöt (2 ov)

Kurssi aloitetaan yleisen kemian harjoitus-
töillä (8 työtä), joista tehdään työselostuk-
set. Kurssiin sisältyvät sakkareaktioiden
tunnistamistehtävät ja reaktioyhtälöt tenti-
tään kurssin aikana. Kurssilla tehdään 3
kvalitatiivista ja 4 kvantitatiivista analyysia.

Suoritustapa: laboratorioharjoitukset 72 t/
ryhmä + työselostukset

Kirjallisuus: oppikirja Epäorgaanisen kemian pe-
rustyöt IA ja Epäorgaanisen kemian harjoitus-
työt (monisteet).

Orgaanisen kemian perusteet
(2 ov)

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää
opiskelija orgaanisten yhdisteiden raken-
neperiaatteisiin, nimistöön, kemiallisiin
ominaisuuksiin ja käyttöön.

Suoritustapa: L 24 t + R 10 t

Edeltävät opinnot: Epäorgaanisen kemian
perusteet 3 ov tai Yleinen kemia 4 ov
opintojaksoja vastaavat tiedot suositelta-
via.

Kirjallisuus: McMurry, J., Fundamentals of Organic
Chemistry, Brooks /Cole.

Ympäristökemia (2 ov)

Tavoitteena on antaa kuva ihmisen toi-
minnan aiheuttamasta ympäristön kemi-
kalisoitumisesta. Luennoilla selvitetään
erilaisten päästöjen syntymistä. leviämis-
tä ja kerääntymistä sekä ympäristöke-
mian yleistä teoriaa.

Suoritustapa: L 28 t + kuulustelu

Kirjallisuus: luentomoniste

MAANTIEDE

Maantieteen tehtävänä on tunnistaa luon-
non ja ihmisen toiminnan alueellisia jär-
jestelmiä sekä selittää niiden toimintaa.
Maantieteessä tutkitaan myös ihmisen ja
luonnon välisestä vuorovaikutuksesta ai-
heutuvia häiriöitä, etsitään ratkaisuja täs-
tä johtuviin ongelmiin ja sovelletaan tutki-
mustuloksia ja hankittuja taitoja ympäris-
tön suunnitteluun. Maantiede on näin ol-
len välittävässä asemassa luonnon- ja ih-
mistieteiden välillä.

MAANTIEDE 11 OV
Täydennyskuulustelu
Maantieteen perusteet (6 ov)
Aluemaantiede (5 ov)

Maantieteen 11 ov:n oppimäärä jakaantuu
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kahteen opintojaksoon, joista kumpikin ja-
kautuu erillisiin luento- ja kirjallisuuskuu-
lustelujaksoihin. Opiskelija saa merkinnän
kummastakin kahdesta opintojaksosta
vasta, kun siihen liittyvät osakuulustelut ja
muut vaadittavat suoritukset on hyväksytty.

Täydennyskuulustelu

Täydennyskuulustelu edellytetään ilman
valinta- tai tasokoetta maantiedettä opis-
kelemaan valittavilta. Täydennyskuuluste-
lun opintomenestyksen perusteella vali-
taan opiskelijat jatkamaan osaa Maantie-
teen approbatur-oppimäärästä eli 11 ov.

Kirjallisuus: Lukion maantieteen kurssit 1 ja 2

Maantieteen perusteet (6 ov)

Yleismaantieteessä on tehtävänä analy-
soida ja tulkita luonnon ja ihmisen aikaan-
saamien yksittäisten alueellisten järjestel-
mien syntyä ja kehittämistä. Yleismaantie-
teessä voidaan erottaa luonnonmaantie-
de ja kulttuurimaantiede. Suunnittelu-
maantiede on yleis- ja aluemaantieteen
sovellus.

Maantiede tieteenä ja käytännön
ammattitaitona, luennot ja
kirjallisuus

Maantieteen tieteelliset perusteet, eri tut-
kimusalueet ja soveltamisalueet.

Suoritustapa: L 26 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Livingstone, D., N.: The geographical
tradition (Blackwell publ., 1992) sekä Häkli, J.:
Meta hodos: johdatus ihmismaantieteeseen (Vas-
tapaino, 1999).

Maantieteen perusteet:
luonnonmaantiede, luennot

Luennot luonnonmaantieteen alueelta.
Luonnonmaantieteen tehtävänä on tutkia
ympäristömme elottoman ja elollisen
luonnon rakenteita, toimintoja ja muutok-
sia. Ensisijaisena pyrkimyksenä on selvit-
tää alueellisten luonnonjärjestelmien ole-
musta. Tähän kuuluu myös ihmisen vaiku-
tus näihin järjestelmiin.

Suoritustapa: L 26 t + luentokuulustelu

Maantieteen perusteet:
kulttuurimaantiede, luennot

Luennot kulttuurimaantieteen alueelta.

Suoritustapa: L 26 t + luentokuulustelu

Kehitysmaantiede, luennot ja
kirjallisuus

Teos ja teemaluennot kehitysmaantieteen
alueelta. Kehitysmaantieteen tarkoituksena
on kehitysmaita koskevan tiedon tuottami-
nen.

Suoritustapa: L 26 t + kuulustelu, jossa
tentitään myös kirjallisuus

Kirjallisuus: Dickenson, J., B. Gould, C. Clarke, S.
Mather, M.Prothero, D. Siddle, C. Smith & E. Tho-
mas-Hope: Geography of the Third World. (Rout-
ledge, 2 ed., 1996).

Suunnittelumaantiede, luennot ja
kirjallisuus

Teos ja teemaluennot suunnittelumaantie-
teen alueelta. Suunnittelumaantieteessä
tutkitaan, millaisia suunnitelmia eri aluei-
den/paikkojen ihmisillä ja yhteisöillä on ol-
lut aiemmin ja on nyt tulevaisuutensa va-
ralle. Alue- ja yhdyskuntasuunnittelun teh-
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tävänä on tarvittavien teorioiden ja mallien
luominen sekä tiedon tuottaminen.

Suoritustapa: L 26 t + kuulustelu, jossa
tentitään myös kirjallisuus

Kirjallisuus: Kosonen, M., Schulman, H., Valtakari,
M. & Viitala P.: Suunnittelualueena Suomi. (Yliopis-
topaino 1999).

Aluemaantiede (5 ov)

Aluemaantieteessä tarkastellaan eri järjes-
telmien vuorovaikutussuhteita ja keskinäis-
tä integroitumista sekä niiden aikaansaa-
maa alueiden erilaisuutta. Opintojaksossa
perehdytään traditionaalisiin ja uudempiin
aluemaantieteen kysymyksiin sekä glo-
baalissa että paikallisissa yhteyksissä.

Ulkomaiden aluemaantieteen
kirjallisuus

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Bradshaw, M. A., World Regional
Geography – the New Global Order, Brown &
Benchmark, 1997 JA Maailman Kartasto 1998.
WSOY tai Koulun kartasto. Otava. 2001.

Suomen maantiede

Opintojaksolla saadaan perustieto Suomen
maantieteestä ja sen ominaispiirteistä.

Suoritustapa: L 26 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Westerholm, J. & Raento, P. (toim.)
1999. Suomen kartasto, 6. laitos. Suomen maan-
tieteellinen seura ja WSOY 1999.

MATEMATIK

Repetition och fördjupning av
gymnasiematematiken (4 sv)

Kursinnehåll: Skolgeometri samt olikheter
och ekvationer i den omfattning som det
krävs för resten av kursen, funktioner och
deras egenskaper, differential- och integ-
ralkalkyl, metoder för lösning av ekvatio-
nen f(x)=0.

Omfattning: 80 lektioner

PERINNÖLLISYYSTIEDE

Perinnöllisyystiede eli genetiikka tutkii pe-
rinnöllisyysilmiöitä sekä yksilötasolla että
eläin-, kasvi- ja ihmisyhteisöjen piirissä.
Perinnöllisyystiede selvittelee periytymista-
pahtuman pohjana olevien solu- ja mole-
kyylirakenteiden luonnetta ja toimintaa.
Tieteenalalla on kiinteitä yhteyksiä eläin- ja
kasvifysiologiaan, biokemiaan, mikrobiolo-
giaan, geeniteknologian sovellusalueisiin
sekä myös biologiseen kenttätutkimuk-
seen.

PERINNÖLLISYYSTIETEEN APP-
ROBATUR-OPPIMÄÄRÄ (15 OV)
Biotieteiden perusteet I (4 ov)
Biotieteiden perusteet II (4 ov)
Geenitekniikka (2 ov)
Geneettinen bioinformatiikka (2 ov)
Approbatur -kirjatentti (3 ov)

Biotieteiden perusteet I (4 ov)

Biotieteiden I osassa käsitellään mm. bio-
logian selittämisen erilaisia suuntauksia
ja biologian tutkimusmalleja, solun kom-
ponentteja ja metaboliaa, informaation
säilymistä ja siirtymistä solussa, solu- ja
molekyyligenetiikkaa sekä bakteerisolua.

Suoritustapa: L 84 t + 2 välikuulustelua
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Biotieteiden perusteet II ( 4 ov)

Opintojaksolla käsitellään mm. kehitysbio-
logiaa, kasvi- ja eläinfysiologiaa ja perin-
nöllisyystieteen perusteita.

Suoritustapa: L 78 t + 2 välikuulustelua

Geenitekniikka (2 ov)

Opintojakso antaa yleiskuvan yleisimmistä
geeniteknisistä menetelmistä. Luennoilla
käsitellään mm. seuraavia teema-alueita:
entsyymit geenitekniikan työvälineinä, vek-
torit, geenien kloonaus- ja subkloonaus-
tekniikat, geenien identifiointi ja eristys,
kloonattujen geenien ekspressioanalyysi,
DNA:n sekvensointi, PCR, geeninsiirrot
pro- ja eukaryootteihin, ohjattu mutage-
neesi, geenitekniikan sovellutukset tutki-
muksessa ja teollisuudessa sekä geeni-
etiikka.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Geneettinen bioinformatiikka (2 ov)

Kurssilla käsitellään sekvenssianalyysiin
liittyviä menetelmiä; tietokannat, kahden
ja useamman rinnastuksen teoriaa, tieto-
kantahakualgoritmit (Fasta ja BLAST), fy-
logeneettinen analyysi. Teorian lisäksi
opiskelijat tekevät omatoimisia kotiharjoi-
tuksia.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Approbatur-kirjatentti (3 ov)

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Tamarin, R.H. Principles of Genetics,
uusin painos. Wm.C. Brown Publishers, n. 700 sivua.

Geneettinen uhanalaisuus (1 ov)

Opintojaksolla käsitellään pienten popu-
laatioiden genetiikan teoriaa, esimerkkita-
pauksia ja suojelutoimenpiteitä.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

Tietojenkäsittelytiede ei ole pelkästään ko-
koelma tietokoneen sovelluksia eri ongel-
mien ratkaisemiseen vaan aineen keskei-
sin osa on matematiikan tavoin sovelluk-
sista riippumaton ja melko abstrakti. Mate-
matiikka on tärkeä tukiaine tietojenkäsitte-
lytieteelle. Tietokoneen käyttö on lisännyt
matematiikan sovellusmahdollisuuksia,
monet tietokonesovellukset perustuvat
matemaattisiin malleihin ja myös tietojen-
käsittelytieteen tutkimustyössä matemaat-
tisilla menetelmillä on keskeinen sija.

Tietojenkäsittelytieteen approbatur-oppi-
määrän tarkoituksena on antaa yleiskuva
automaattisesta tietojenkäsittelystä. Ap-
probatur-opintoja voi käyttää monien oppi-
aineiden ns. yleisopintoina, joiden tavoit-
teena on “tietotekninen lukutaito” eli perus-
tiedot tietokoneista, niiden toimintaperiaat-
teista ja sovellustavoista. Approbatur-oppi-
määrän laajuiset opinnot ovat tarpeen, jos
käyttää paljon atk:ta työssään tai osallistuu
atk-sovellusten suunnitteluun. Opintoihin
sisältyy mm. ohjelmointia, laitetekniikkaa ja
atk-suunnittelua.

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN
APPROBATUR OPPIMÄÄRÄ 15 OV
Tietokone työvälineenä (2 ov)
Ohjelmoinnin perusteet (3 ov)
Java-ohjelmointi (2 ov)
Johdatus sovellussuunnitteluun (2 ov)
Tietokantojen perusteet (2 ov)
Tietokoneen toiminta (2 ov)
Ohjelmoinnin harjoitustyö (Java) (2 ov)

Tietokone työvälineenä (2 ov) -opintojakso
on suoritettava ennen muita approbatur-
opintoja, ellei aihepiiri ole ennalta tuttu.

Luento-opintojaksot suoritetaan harjoituk-
silla ja loppukokeella. Ohjelmoinnin harjoi-
tustyössä (2 ov) syvennetään ja havainnol-
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listetaan luennoilla opittuja tietoja toteutta-
malla konkreettinen ohjelmointi- ja suunnit-
telutyö. Opintojaksoista annettava arvosa-
na määräytyy opintojaksokohtaisesti eri
osatekijöistä saatujen pistemäärien perus-
teella.

Tietokone työvälineenä (2 ov)

Opintojaksolla harjoitellaan työvälineohjel-
mien käyttöä tulevia opintojaksoja ja har-
joitustöitä varten mm. seuraavilta osa-alu-
eilta: Windowsin käytön perusteet, WWW,
sähköposti, uutisryhmät, tekstin- ja kuvan-
käsittely sekä taulukkolaskenta. Luennoilla
käsitellään näiden ohjelmistojen toiminta-
periaatteita ja esitetään demoja.

Aiemmin suoritettu Tietotekniikan alkeet 2
ov tai Unix-perusteet 1 ov (yksittäin tai yh-
dessä suoritettuna) korvaavat Tietokone
työvälineenä 2 ov opintojakson. Tällöin
Tietokone työvälineenä 2 ov EI voi sisäl-
tyä opintokokonaisuuteen.

Suoritustapa: L 16 t + R 20 t (mikroharjoi-
tukset) + kuulustelu

Oheiskirjallisuutta: Paananen, J. Tietotekniikan pe-
ruskirja. Eri painoksia. Teknolit.; Capron, H—L.
Computers. Tools for an Information Age. 5th editi-
on, Addison-Wesley Longman, 1998.; Beekman,
G. Computer Confluence. 2nd edition, Addison-
Wesley Longman, 1997.

Ohjelmoinnin perusteet (3 ov)

Opintojaksolla perehdytään ohjelmoinnin
keskeisiin periaatteisiin ja ajattelutapoihin.
Opintojakson sisältönä ovat mm. tietoko-
ne ja ohjelma, algoritmi ja sen tila, Java,
sijoitus ja lausekkeet, tulostus ja syöttö,
luokat ja oliot abstraktin tietotyypin toteut-
tamisessa, string-olioita ja char-arvoja
sekä taulukko-olioita, hakemista ja järjes-
tämistä. Opintojakso ei edellytä aiempaa

ohjelmointitaitoa, mutta Tietokone työväli-
neenä (2 ov) (tai Tietotekniikan alkeet 2
ov) opintojaksoa vastaavat tiedot ovat
suositeltavia.

Aiemmin suoritettu Johdatus ohjelmointiin
(4 ov) opintojakso korvaa Ohjelmoinnin
perusteet (3 ov) ja Java-ohjelmointi (2 ov)
opintojaksot.

Suoritustapa: L 32 t + R 14 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Wikla, A. Ohjelmoinnin perusteet Java-
kielellä, OtaDATA 2001 (luvut 1 ja 2); Savitch. An
Introduction to Computer Science & Programming.
Prentice Hall 1999.

Java-ohjelmointi (2 ov)

Opintojaksolla perehdytään Java-ohjel-
mointikieleen. Tavoitteena on, että opinto-
jakson hyvin suorittanut opiskelija osaa
omatoimisesti ja itsenäisesti käyttää kie-
len alkuperäisdokumentaatiota. Osallistu-
misen edellytys on ohjelmointitaito (esim.
opintojakson Ohjelmoinnin perusteet 3 ov
suoritus) sekä Tietokone työvälineenä 2
ov opintojaksoa vastaavat tiedot. Jos oh-
jelmointitaidon on hankkinut kielellä, jos-
sa ei ole luokkia ja olioi-ta, oppikirjan Wik-
la. A. Ohjelmoinnin perusteet Java-kielel-
lä, OtaDATA 1999. luvut 2.6.–2.8 on syytä
opiskella ennen Java-ohjelmointi -opinto-
jakson aloittamista.

Aiemmin suoritettu Johdatus ohjelmointiin (4
ov) opintojakso korvaa Ohjelmoinnin perus-
teet (3ov) ja Java-ohjelmointi (2 ov) opinto-
jaksot.

Suoritustapa: L 20 t + R 10 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Wikla, A. Ohjelmoinnin perusteet Java-
kielellä, OtaDATA 2001. (luvut 3–6); Savitch. An
Introduction to Computer Science & Programmign.
Prentice Hall 1999.
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Johdatus sovellussuunnitteluun
(2 ov)

Opintojaksolla käsitellään oliokeskeistä
ohjelmiston kehittämistä ja siinä tarvitta-
via kuvaustekniikoita ja menetelmiä sekä
niiden määrittelyä, suunnittelun toteutusta
ja tes-tausta. Opintojakson toisena aihee-
na on johdatus käyttöliittymiin ja niiden
suunnitteluun. Opintojaksolla edellytetään
oliokäsitteistön tuntemista ohjelmoinnin
kannalta opintojakson Ohjelmoinnin pe-
rusteet 3 ov laajuudessa. Edeltävinä opin-
toina vaaditaan Tietokone työvälineenä 2
ov opintojakso tai vastaavat tiedot.

Aiemmin suoritettu Informaatiojärjestel-
mät (4 ov) opintojakso korvaa Johdatus
sovellussuunnitteluun (2 ov) ja Tietokan-
tojen perusteet (2 ov) opintojaksot.

Suoritustapa: L 24 t + R 10 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Laine, H. Johdatus sovellussuunnitte-
luun. Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen
laitos. 2000. Opintomoniste osat 1 ja 2.

Tietokantojen perusteet (2 ov)

Opintojaksolla opitaan perustiedot relaa-
tiotietokannoista: mitä ne ovat ja miten nii-
tä käytetään suoraan ja toisaalta ohjel-
mointikielen kautta. Opintojaksoon sisäl-
tyy johdatus relaatiotietokannan suunnit-
teluun. Opintojaksolla edellytetään ohjel-
mointitaitoa opintojakson Ohjelmoinnin
perusteet 3 ov (tai Johdatus ohjelmointiin
4 ov) laajuudessa sekä Tietokone työväli-
neenä 2 ov  (tai Tietotekniikan alkeet 2
ov) opintojaksoa vastaavat tiedot.

Aiemmin suoritettu Informaatiojärjestel-
mät (4 ov) opintojakso korvaa Johdatus
sovellussuunnitteluun (2 ov) ja Tietokan-
tojen perusteet (2 ov) opintojaksot.

Suoritustapa: L 24 t + R 12 t + kuulustelu

Oheiskirjallisuutta: Laine, H. Tietokantojen perus-
teet. Helsingin yliopisto. Tietojenkäsittelytieteen lai-
tos. 2000.

Tietokoneen toiminta (2 ov)

Opintojaksolla tutustutaan tietokoneen ja
sen oheislaitteiden rakenteeseen ja nii-
den toiminnan pääperiaatteisiin. Opinto-
jaksolla käsitellään perusteita mm. kes-
kusyksikön rakenneosista, lausekielen ra-
kenteista symbolisella konekielellä, muis-
tinhallinnasta sekä siirräntäjärjestelmästä.

Esitietoina edellytetään Tietokone työväli-
neenä 2 ov ja Ohjelmoinnin perusteet 3 ov
opintojakson asiat tai perustiedot ohjel-
moinnista.

Aiemmin suoritettu Tietokoneen toiminta
(3 ov) korvaa tämän opintojakson.

Suoritustapa: L 24 t + R 12 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Häkkinen, A. Tietokoneen Toiminta -lu-
entomoniste. Helsingin yliopiston tietojenkäsittely-
tieteen laitos, 1998.

Ohjelmoinnin harjoitustyö (2 ov)

Ohjelmoinnin perusteet (3 ov) ja Java-oh-
jelmointi (2 ov)  opintojaksoihin liittyvä la-
boratoriotyö. Harjoitustyössä laaditaan it-
senäisesti pienimuotoinen tietokoneohjel-
misto Java kielellä. Työhön liittyy kirjalli-
sen raportin laatiminen valmistetusta ja
testatusta ohjelmistosta. Lähdeohjelma-
listauksen sekä työselvityksen pituudet
ovat tyypillisesti parikymmentä sivua. Tar-
kemmat ohjeet työn tekemiseen saadaan
työryhmän ensimmäisellä kokoontumis-
kerralla. Edeltävinä opintoina vaaditaan
Ohjelmoinnin perusteet (3 ov) sekä Java-
ohjelmointi (2 ov) opintojaksojen hyväk-
sytty suoritus (tai Johdatus ohjelmointiin 4
ov opintojakson suoritus).
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Suoritustapa: R 40 t + ohjelmointityön te-
keminen

Kirjallisuus: Wikla, A. Ohjelmoinnin perusteet Java-
kielellä, OtaDATA 2001.; Ohjelmoinnin perusteet- ja
Java-ohjelmointi -opintojaksojen oheismateriaali ja
luentomuistiinpanot.

TÄHTITIEDE

Maailmankaikkeus nyt (2 ov)

Kurssilla käsitellään erilaisia tähtitieteen
aiheita maapallolta avaruuden rajoille: au-
rinkokunnan uudet maailmat, tähtien syn-
ty ja kuolema, mustat aukot, maailman-
kaikkeuden rakenne ja kohtalo, havainto-
laitteet ja galaksit.

Suoritustapa: L 28 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Oja, Heikki: Maailmankaikkeus 2003.

YLEINEN

MIKROBIOLOGIA

Yleinen mikrobiologia tutkii bakteerien, vi-
rusten, sienten, levien ja alkueläinten elin-
toimintoja, rakennetta sekä niiden hyö-
dyntämistä biotekniikassa. Mikrobiologian
saavutukset vaikuttavat jokapäiväiseen
elämäämme esimerkiksi elintarvike- ja
lääketeollisuuden, biotekniikan sekä ym-
päristötutkimuksen kautta. Elintoimintojen
säätelyä ja vaikutusmekanismeja mole-
kyylitasolla selvittävä tutkimus perustuu
suurelta osin mikrobeilla suoritettuihin ko-
keisiin. Mikrobit toimivat luonnossa välttä-
mättöminä hajottajaorganismeina, ja nii-
den käyttö jätteiden ja myrkkyjen hajotta-
misessa on mikrobiekologisen tutkimuk-
sen ansiosta jatkuvasti lisääntymässä.
Bioteknisissä tuotantoprosesseissa mik-
robien asema on keskeinen. Lääketieteel-
linen mikrobiologia tutkii sairauksia aihe-
uttavia mikrobeja ja etsii keinoja, joilla es-
tää niiden leviäminen. Molekyylibiologisil-

la menetelmillä on nykyisin keskeinen
asema kaikilla mikrobiologian osa-alueil-
la. Mikrobiologia on laboratoriotiede, joten
myös opiskelu on varsinkin loppuvaihees-
sa hyvin laboratoriopainotteista.

YLEISEN MIKROBIOLOGIAN
APPROBATUR-OPPIMÄÄRÄ (15 OV)
Biotieteiden perusteet I (4 ov)
Biotieteiden perusteet II (4 ov)
Mikrobiekologia (2 ov)
Mikrofysiologia ja biotekniikka (3 ov)
Geeniekspressio ja molekyylibiologia (2 ov)

Biotieteiden perusteet I (4 ov)

Ks. tutkintovaatimukset biokemian kohdalta.

Biotieteiden perusteet II (4 ov)

Ks. tutkintovaatimukset biokemian kohdalta.

Geeniekspressio ja
molekyylibiologia (2 ov)

Ks. tutkintovaatimukset biokemian kohdalta.

Mikrobiekologia (2 ov)

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Mikrobifysiologia ja biotekniikka
(3 ov)

Bakteerien kasvun peruskäsitteet. Ravintei-
den assimilaatio. Hengitysketjun rakenne ja
toiminta. Heterotrofinen elämäntapa: aero-
bia, fakultatiivisuus, anaerobinen hengitys.
Kemolitotrofia. Metanogeneesi, asetoge-
neesi. Käymisreaktiot. Hiivasolun rakenne
ja fysiologia. Maitohappobakteerit: biologi-
set ominaisuudet ja käymisreaktiot. Hapate-
tut maitohappotuotteet ja juustot. Probiootit.
Homeiden ja hiivojen biotekninen hyödyntä-
minen. Proteiinien eritys hiivalla. Esherichia
coli tuotantoisäntänä. Molekulaariset
displaymenetelmät, biosensorit. Bakteeri-
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diagnostiikka: monoklonaaliset vasta-aineet
ja DNA-pohjaiset menetelmät.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Oheiskirjallisuus: White., The Physiology and
biochemistry of prokaryotes; Glazer, Nikaido.
Microbial Biotechnology.

YLEISBIOLOGIA

Yleisbiologian approbatur-opinnot antavat
perustiedot biologian eri osa-alueista,
esim. molekyyli- ja solubiologiasta, perin-
nöllisyystieteestä, anatomiasta ja fysiologi-
asta, evoluutiobiologiasta sekä ekologias-
ta. Approbatur-opinnot antavat yleiskuvan
mm. eliökunnan järjestelmästä, eliöiden ra-
kenteesta ja toiminnasta, sekä tavallisim-
pien eläinten ja kasvien fysiologian ja ana-
tomian perusteista.

Huom! Mikäli opiskelija aikoo suorittaa
useita biologian alan opintokokonaisuuk-
sia avoimena yliopisto-opetuksena (esim.
kasvi- ja eläintiedettä) tai jos opiskelijalla
on jo biologian alan yliopisto-opintoja ta-
kanaan, on huomioitava, että biologiassa
eri oppiaineiden tutkintovaatimuksissa on
päällekkäisyyttä. Samaa opintojaksoa ei
voi käyttää sellaisenaan moneen opinto-
kokonaisuuteen, vaan päällekkäisyydet
on korvattava muilla, vajaaksi jääneeseen
oppimäärään soveltuvilla opintojaksoilla.

Ota yhteyttä opintoja järjestävän yksikön
toimistoon opintosuunnitelmasi tarkenta-
miseksi.

YLEISBIOLOGIAN APPROBATUR-
OPPIMÄÄRÄ (15 OV)
Biotieteiden perusteet I (4 ov)
Biotieteiden perusteet II (4 ov)
Ympäristöbiologia (1 ov)
Biotoopit (1 ov)
Johdatus kasvi- ja sienitieteeseen (1 ov)
Johdatus eläintieteeseen (2 ov)
Ekologian perusteet (2 ov)

Biotieteiden perusteet I (4 ov)

Ks. tutkintovaatimukset biokemian kohdal-
ta.

Biotieteiden perusteet II (4 ov)

Ks. tutkintovaatimukset biokemian kohdal-
ta.

Ympäristöbiologia (1 ov)

Ks. tutkintovaatimukset kasvitieteen kohdal-
ta.

Biotoopit (1 ov)
Ks. tutkintovaatimukset kasvitieteen
kohdalta.

Johdatus kasvi- ja sienitieteeseen
(1 ov)

Ks. tutkintovaatimukset kasvitieteen koh-
dalta

Johdatus eläintieteeseen (2 ov)

Tutustuminen eläinkunnan järjestelmään,
tiettyjen pääryhmien edustajien rakentee-
seen ja evoluution yleispiirteisiin sekä tu-
tustuminen preparointityöskentelyyn. Kurs-
sikerran alkuun sijoittuvilla luennoilla se-
lostetaan morfologian teorian perusteita,
kurssilla käsiteltävään eläinmateriaaliin liit-
tyvää toiminnallista morfologiaa sekä
eläinkunnan evoluutioon liittyviä kysymyk-
siä. Anatomian työt tehdään 2-3 hengen
ryhmissä assistentin johdolla.  Opintojak-
solla pakollinen läsnäolo!

Suoritustapa: L 42 t + R 18 t + kuulustelu
(teoriakoe + suulliset välikokeet)

Kirjallisuus: Opintomoniste (ostettavissa Eläinmu-
seolta)
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Ekologian perusteet (2 ov)

Peruskäsitteitä, fysikaalinen ympäristö,
maapallon suurekosysteemit, evoluutio ja
ekologia, populaatioekologia, yhteisö- ja
systeemiekologia, soveltava ekologia

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu, jossa
suoritetaan myös kirjallisuus

YMPÄRISTÖASIOIDEN

HALLINTA

Ympäristöasioiden hallinta -opinnot pereh-
dyttää opiskelijan ympäristökysymyksiin eri-
tyisesti niiden hallinnollis-taloudelliselta kan-
nalta, opintokokonaisuudessa käsitellään
mm ympäristölainsäädäntöä, ympäristöasi-
oiden arviointi (YVA) -menettelyä, ympäris-
tötalouden perusteita sekä tuotteiden/pal-
veluiden elinkaarianalyysiä ja jätehuoltoa.

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA
APPROBATUR-OPPIMÄÄRÄ (15 OV)
Ympäristötieteen perusteet 2 ov
Ympäristötalouden perusteet 2 ov
Ympäristölainsäädäntö ja –hallinto 2 ov
Ympäristövaikutusten arviointi YVA 2 ov
Elinkaarianalyysi ja jätehuolto 2 ov
Kirjallisuuskuulustelu 5 ov

Ympäristötieteen perusteet (2 ov)

Ihmisen aiheuttamat ympäristöongelmat
sekä näiden ongelmien ratkaisumahdolli-
suudet. Näkökulma ongelmiin sekä glo-
baalinen että monitieteinen.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu, jossa
suoritetaan myös kirjallisuus.

Kirjallisuus: Gustafsson, J. (toim.) Maailmanlaajui-
set ympäristöongelmat. Uhkakuvista yhteistyöhön.

Ympäristötalouden perusteet (2 ov)

Kurssi perehdyttää opiskelijat ympäristö-
kysymysten taloudelliseen ongelmakent-
tään ja ympäristöarvoihin yhteiskunnan
hyvinvoinnin osatekijänä.

Suoritustapa: L 24 t + esseet

Ympäristölainsäädäntö ja -
hallinto (2 ov)

Opintojaksolla saadaan yleiskuva ympä-
ristönsuojeluun liittyvästä lainsäädännös-
tä ja hallinnosta.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu, jossa
suoritetaan myös kirjallisuus.

Kirjallisuus: Hollo, E. J. 2001. Ympäristönsuojeluoi-
keus 2000.

Ympäristövaikutusten arviointi
YVA (2 ov)

Kurssi antaa perustiedot ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelystä (YVA) ja sen
taustalla olevasta lainsäädännöstä ja si-
sältää arviointiohjelmien, arviointiselos-
tusten ja osallistumisjärjestelyjen suunnit-
telun. Kurssilla käydään läpi jo toteutunei-
ta YVA-hankkeita ja tehdään itsenäisiä
harjoitustehtäviä.

Suoritustapa: L 40 t + kuulustelu, harjoi-
tustehtävät

Elinkaarianalyysi ja jätehuolto (2 ov)

Antaa perustiedot tuotteen/palvelun elin-
kaaren aikana, raaka-ainehankinnoista
aina tuotteen hävittämiseen asti, syntyvis-
tä ympäristöhaitoista. Lisäksi käydään
läpi jätehuollon peruskysymyksiä. Luento-
jen ohella kurssi koostuu läpikäytävistä
case-tapauksista sekä itsenäisesti suori-
tettavista harjoitustehtävistä.
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Suoritustapa: L 24 t + ennakkotehtävä ja
oppimistehtävä

Kirjallisuuskuulustelu (5 ov)

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Haila, Yrjö & Jokinen, Pekka 2000.
Ympäristöpolitiikka: mikä ympäristö, kenen politiik-
ka. 310 s. Vastapaino; Määttä, Kalle. 1999. Talou-
dellinen ohjaus ympäristönsuojelussa. 289 s. Yli-
opistopaino; Wahlström, Erik. 1994. Ympäristöris-
kit. Kokonaiskuvaa etsimässä. 253 s. Schildts;
Hempel, Lamont C. 1996. Environmental Gover-
nance. The Global Challenge. Island Press. 291 s.

YMPÄRISTÖTIEDE

Ympäristötieteen opinnoissa käsitellään
ihmisen ja luonnon välistä suhdetta sekä
tämän vuorovaikutuksen luonnetta, ongel-
mia ja vaihtoehtoja. Ympäristötiede on
luonteeltaan – ekologian keskeisestä ase-
masta huolimatta – monitieteinen kokonai-
suus. Ympäristötieteen luennoilla ja semi-
naarissa ovat esillä ajankohtaiset ja mer-
kittävät ympäristönsuojeluun ja luonnon
monipuolisuuden säilyttämiseen kohdistu-
vat kysymykset, ympäristönsuojelun hallin-
to ja lainsäädäntö sekä uudistuvien luon-
nonvarojen käyttöön liittyvä problematiikka.
Ympäristötieteen approbatur-oppimää-
rän kokonaisuudessa on vaihtelua riip-
puen opintoja järjestävästä yksiköstä.

YMPÄRISTÖTIETEEN APPROBATUR-
OPPIMÄÄRÄ (15 OV)
Pakolliset opintojaksot (6 ov):

Ympäristötieteen luennot (1 ov)
Ympäristönsuojelun hallinto ja lainsää-
däntö, luennot (1 ov)
Ympäristötieteen seminaari esitelmi-
neen (2 ov)
Loppukuulustelu (2 ov)

Valinnaiset opintojaksot (9 ov):
Ympäristönsuojelua käsittelevää kirjal-
lisuutta, luentoja tai seminaareja

Pakolliset opintojaksot (6 ov):

Ympäristötieteen luennot (1 ov)

Ympäristötieteen tai ympäristönsuojelun
alueen erikoisluento.

Suoritustapa: luennot + kuulustelu

Ympäristönsuojelun hallinto ja
lainsäädäntö, luennot (1 ov)

Perehtyminen ympäristöalan lainsäädän-
töön ja hallintoon.

Suoritustapa: luennot + kuulustelu

Ympäristötieteen seminaari
esitelmineen (2 ov)

Suoritustapa: osallistuminen seminaari-
työskentelyyn sekä itsenäinen perehtymi-
nen ja esitelmän teko jostain ympäristön-
suojelun osa-alueesta.

Loppukuulustelu (2–4 ov)

Kirjallisuus: Wahlström,E., Hallanaro E-L,, Manni-
nen, S. 1996. Suomen ympäristön tulevaisuus. (2
ov) Lappalainen, I. (toim.) 1998. Suomen luonnon
monimuotoisuus (2 ov).

Valinnaiset opintojaksot (9 ov):

Ympäristönsuojelua käsittelevää kirjalli-
suutta, luentoja tai seminaareja opintoja
järjestävän yksikön Ympäristötieteen ope-
tusohjelman mukaisesti.
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KASVATUSTIETEELLISET OPINNOT

Kasvatustieteellisten aineiden opintoko-
konaisuuksista annetaan kaikkien opinto-
jaksojen tultua suoritetuiksi arvosana tyy-
dyttävät, hyvät tai erinomaiset tiedot. Ar-
vostelussa otetaan huomioon opintojak-
sojen laajuus ja opintojaksoista annettu
arvosana.

AIKUISKASVATUSTIEDE

Aikuiskasvatustiede tutkii kaikkea aikui-
siin suuntautuvaa tavoitteellista vaikutta-
mistoimintaa, kuten ammatillista perus-
koulutusta, henkilöstökoulutusta, yleissi-
vistävää ja harrastetavoitteista koulutusta.

AIKUISKASVATUSTIETEEN
PERUSOPINNOT (15 OV)
PA 1. Johdatus aikuiskasvatustieteeseen
(3 ov)
PA 2. Kasvatus ja yhteiskunta (2 ov)
PA 3. Aikuiskoulutuksen toimintakentät
(2 ov)
PA 4. Oppimisen psykologiset perusteet
(2 ov)
PA 5. Aikuisdidaktiikan perusteet (2 ov)
PA 6. Työ ja oppiminen (2 ov)
PA 7. Kohti tutkivaa työtapaa (3 ov)

Eri paikoissa järjestettävässä opetukses-
sa saattaa olla pieniä eroja opintojakso-
jen suoritustavoissa.

PA 1. Johdatus
aikuiskasvatustieteeseen (2 ov)

Opiskelija tutustuu aikuiskasvatustieteen
peruskäsitteistöön, tutkimuskohteisiin ja
ajankohtaiseen tutkimukseen.

Suoritustapa: L 12 t + kuulustelu + oppi-
mistehtävät

Kirjallisuus: Tuomisto, J. Aikuiskasvatuksen perus-
aineksia.

Oheiskirjallisuus: Aikuiskasvatus: aikuiskasvatus-
tieteellinen aikakauslehti. Aikuiskasvatuksen tutki-
musseura. Edellisen vuoden vuosikerta; Kasvava
aikuinen, TV-kurssin videotallenne ja kurssiin liitty-
vä teos Kasvava aikuinen, toim. R. Grönstrand;
erikseen ilmoitettavat koulutuspoliittiset asiakirjat.

PA 2. Kasvatus ja
yhteiskunta (2 ov)

Opiskelija tutustuu Suomen koulutusjärjes-
telmän kehitykseen ja koulutuspolitiikkaan.

Suoritustapa: joko a) L 12 t + kuulustelu
tai b) kirjallisuuskuulustelu, jossa suorite-
taan myös opetuksen korvaava kirjalli-
suus

Kirjallisuus: Antikainen, A. Kasvatus, elämänkulku
ja yhteiskunta; ja Antikainen, A., Rinne, R. & Kos-
ki, L. Kasvatussosiologia.

Opetuksen korvaava kirjallisuus: Lampinen, O.
Suomen koulutusjärjestelmän kehitys.

PA 3. Aikuiskoulutuksen
toimintakentät (2 ov)

Opiskelija saa yleiskuvan aikuiskoulutuk-
sen toimintakentistä sekä tutustuu valitse-
maansa aikuiskoulutuksen kenttään ja
sitä koskevaan tutkimukseen.

Suoritustapa: L 12 + essee

Kirjallisuus: sovitaan opetuksen yhteydessä.
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PA 4. Oppimisen psykologiset
perusteet (2 ov)

Opiskelija tutustuu oppimisen ja persoo-
nallisuuden kehityksen lainalaisuuksiin
elinikäisen kehityksen näkökulmasta.

Suoritustapa: joko a) L 12 t + kuulustelu tai
b) kirjallisuuskuulustelu, jossa tentitään
myös opetuksen korvaava kirjallisuus

Kirjallisuus: Näkökulmia kehityspsykologiaan.
Kehitys kontekstissaan, toim. P. Lyytinen, M. Korki-
akangas & H. Lyytinen. (Teoksesta luetaan soveltu-
vin osin 150-200 s.); ja Rauste-von Wright, M. &
von Wright, J. Oppiminen ja koulutus.

Opetuksen korvaava kirjallisuus: Säljö, R. Lärande
i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv.  (Teos on
ilmestynyt myös suomeksi.)

PA 5. Aikuisdidaktiikan perusteet
(2 ov)

Opiskelija tutustuu didaktiikan peruskäsit-
teisiin sekä oppii arvioimaan erilaisia ope-
tuksellisia ratkaisuja ja niiden perusteita.

Suoritustapa: L 12 + kuulustelu + harjoitus-
tehtävät + työskentelyä verkkoympäristössä

Kirjallisuus: Engeström, Y. Perustietoa opetuksesta.

Oheiskirjallisuus: Aikuiskoulutus verkossa: verk-
kopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käy-
täntöä, toim. J. Matikainen & J. Manninen: luennol-
la ilmoitettavat artikkelit.

PA 6. Työ ja oppiminen (2 ov)

Opiskelija tutustuu työhön liittyvän koulu-
tuksen ja oppimisen historialliseen kehi-
tykseen ja ajankohtaisiin haasteisiin.

Suoritustapa: joko a) L 12 t + kuulustelu
tai essee tai b) kirjallisuuskuulustelu, jos-

sa tentitään myös opetuksen korvaava
kirjallisuus

Kirjallisuus: Järvinen, A., Koivisto, T. & Poikela, E.
Oppiminen työssä ja työyhteisössä.

Opetuksen korvaava kirjallisuus: Sarala, U. & Sa-
rala, A. Oppiva organisaatio – oppimisen, laadun
ja tuottavuuden yhdistäminen.

PA 7. Kohti tutkivaa työtapaa (3 ov)

Opintojakson aikana opiskelijat tutustuvat
aikuiskasvatustieteellisen tutkimuksen
erilaisiin kohteisiin, lähestymistapoihin ja
menetelmiin.

Suoritustapa: L 12 + oppimistehtävä

Kirjallisuus: Argumentti ja kritiikki: lukemisen,
keskustelun ja vakuuttamisen taidot, toim. M.-L.
Kakkuri-Knuuttila (luvut 1–3 ja 8–11). Muusta kirjal-
lisuudesta sovitaan opintojakson alussa.

AIKUISKASVATUSTIETEEN
AINEOPINNOT (35 OV)

Opintojen aloittamisen edellytyksenä on
hyvin tiedoin suoritettu aikuiskasvatustie-
teen 15 ov:n opintokokonaisuus.

Opintojen tavoitteena on aikuiskasvatus-
tieteen sisällön tuntemus, valmius alan
kehityksen seuraamiseen, tieteellisen tut-
kimuksen perusteiden tuntemus ja valmi-
udet syventävien opintojen aloittamiseen.

AA 1. Aikuisen oppimisen teoreettiset pe-
rusteet (2 ov)
AA 3. Valinnaiset aineopinnot 6 ov:

AA 3.1. Osaamisen kehittäminen orga-
nisaatiossa (2 ov)
AA 3.2. Aikuiskoulutuksen yhteiskunnal-
liset ja filosofiset perusteet (2 ov)
AA 3.3. Kehittävä työntutkimus (2 ov)



120

D

AA 4. Tutkimusmenetelmät 6 ov:
AA 4.1. Kvalitatiiviset tutkimusmenetel-
mät (3 ov)
AA 4.2. Kvantitatiivisen aineiston keruu
ja analyysi (3 ov)

AA 5. Proseminaari (6 ov)

Eri paikoissa järjestettävässä opetukses-
sa saattaa olla pieniä eroja opintojakso-
jen suoritustavoissa.

AA 1. Aikuisen oppimisen
teoreettiset perusteet (2 ov)

Opiskelija perehtyy elinikäistä oppimista,
ammatillisen pätevyyden luonnetta ja
muutosta sekä aikuisten oppimista koske-
viin teorioihin.

Suoritustapa: L 12 t + kuulustelu

Kirjallisuus: oppimateriaalina käytetään tieteellisten
aikakauslehtien artikkeleita.

AA 3.1. Osaamisen kehittä-
minen organisaatiossa (2 ov)

Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin organi-
saatioiden kehittämistä ja oppimista kos-
keviin teorioihin, käytännön sovelluksiin
sekä niitä koskeviin tutkimuksiin.

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Nonaka, I. & Takeuchi, H. The know-
ledge-creating company: how Japanese compa-
nies create the dynamics of innovation; Toikka, K.
& Kuivanen, R. Häiriöt kehitysmahdollisuutena:
tekniikan, organisaation ja työtavan kehitys jousta-
vassa valmistusjärjestelmässä; ja Yritysverkostot:
kilpailu tiedolla, nopeudella ja joustavuudella, toim.
M. Ollus, J. Ranta & P. Ylä-Anttila.

AA 3.2. Aikuiskoulutuksen yhteis-
kunnalliset ja filosofiset perusteet
(2 ov)

Opiskelija perehtyy aikuiskoulutuksen so-
siologisen ja filosofisen analyysin keskei-
siin traditioihin.

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Kasvatus ja sivistys, toim. P. Siljan-
der. Gaudeamus; ja Kasvatussosiologian teoree-
tikoita. Uudesta kasvatussosiologiasta oppimisen
kriittiseen tarkasteluun, toim. T. Aittola.

AA 3.3. Kehittävä työntutkimus
(2 ov)

Opiskelija perehtyy kehittävän työntutki-
muksen taustateoriaan, tutkimusasetel-
maan, metodologiaan ja ajankohtaisiin
sovelluksiin.

Suoritustapa: L 12 t + yhden tutkimuksen
tutkijan haastatteluun ja raportteihin pe-
rustuva erittely ryhmätyönä sekä essee-
tehtävä.

Kirjallisuus: Engeström, Y. Kehittävä työntutkimus.
Perusteita, tuloksia ja haasteita.

AA 4.1. Kvalitatiiviset
tutkimusmenetelmät (3 ov)

Kurssi antaa yleiskuvan kasvatustieteiden
kannalta tärkeimmistä kvalitatiivisen tutki-
muksen metodologioista sekä perehdyt-
tää kvalitatiivisen aineiston hankinnan,
erittelyn ja tulkinnan perusteisiin ja kes-
keisiin toteuttamistapoihin.

Suoritustapa: joko a) orientoiva teoskuu-
lustelu + L 18 t + R 14 t + kuulustelu +
harjoitustyö tai b) orientoiva teoskuuluste-
lu + L 18 t + kirjallisuuskuulustelu
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Kirjallisuus: Eskola, J. & Suoranta, J. Johdatus
laadulliseen tutkimukseen.

Harjoitukset korvaava kirjallisuus: Strauss, A. L. &
Corbin, J. Basics of qualitative research: grounded
theory procedures and techniques.

AA 4.2. Kvantitatiivisen aineis-
ton keruu ja analyysi (3 ov)

Opiskelija perehtyy kvantitatiivisen tutki-
muksen teon periaatteisiin ja soveltaa nii-
tä käytäntöön. Opiskelija perehtyy kasva-
tustieteen kannalta keskeisiin tilastollisiin
aineiston analyysimenetelmiin ja niiden
tutkimukselliseen soveltamiseen.

Suoritustapa: Suoritus koostuu kahdesta
luentotyyppisestä jaksosta (18 t + 18 t )
sekä näiden sisältöjä integroivista harjoi-
tuksista (30 t) .

Oheiskirjallisuus: Heikkilä, T. Tilastollinen tutkimus.
2. uud. p.; Karma, K. & Komulainen, E. Käyttäyty-
mistieteiden tilastomenetelmien jatkokurssi. http://
www.edu.helsinki.fi/oppimateriaalit/ ; Munro, B. H.
Statistical methods for health care research. 4th
ed.; Yli-Luoma, P. V. J. Johdatus kvantitatiivisiin
analyysimenetelmiin SPSS for Windows -ohjelman
avulla. 6. p.

Harjoitukset korvaava kirjallisuus: Munro, B. H.
Statistical methods for health care research. 4th
ed. (luvut 1–10)

AA 5. Proseminaari (6 ov)

Opiskelijat tekevät ohjatun tutkimuksen.
Tavoitteena on lisäksi oppia käyttämään
itsenäisesti kirjastoa ja muita tiedonlähtei-
tä tutkimustyön välineinä sekä harjoitella
osallistumista tieteelliseen keskusteluun.

Suoritustapa: R 60 t. Osallistuminen se-
minaariin ja tutkimussuunnitelman ja tut-
kimusraportin esittäminen seminaarissa.

Oheiskirjallisuus: Hirsjärvi S. & Remes P. & Saja-
vaara P. Tutki ja kirjoita.

ERITYISPEDAGOGIIKKA

Erityispedagogiikka on kasvatustieteelli-
nen oppiaine, jonka tavoitteena on tukea
lähinnä pedagogisin keinoin erityistä tu-
kea tarvitsevia henkilöitä.

Erityispedagogiikan perusopintokokonai-
suus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tar-
vitsevat erityispedagogisia tietoja ja taito-
ja työssään (mm. opettajat ja lastentar-
hanopettajat) tai jotka ovat kiinnostuneet
poikkeavia opetusjärjestelyjä, -menetel-
miä ja välineitä tarvitsevien erityisryhmien
kasvatuksesta, opetuksesta ja kuntoutuk-
sesta.

ERITYISPEDAGOGIIKAN
PERUSOPINNOT (15 OV)
EP 1. Erityispedagogiikan peruskurssi (3 ov)
EP 2.1. Kasvatustieteellinen tutkimus
– kohti tutkivaa työtapaa (3 ov)
EP 3. Erityispedagogiikan kirjallisuus (9 ov)

EP 1. Erityispedagogiikan
peruskurssi (3 ov)

Tavoitteena on antaa opiskelijalle yleisku-
va erityispedagogiikasta tieteenalana ja
käytännön toimintana sekä perehdyttää
opiskelija erityiskasvatuksen ja -huollon
osa-alueisiin opintokäyntien sekä opetus-
ja oppimateriaalin avulla.

Suoritustapa: L 30 t + R 20 t , joihin sisäl-
tyy vierailukäyntejä + kuulustelu

Kirjallisuus: Hautamäki, J. & al. Erityispedagogii-
kan perusteet; Lasten erityishuolto ja -opetus
Suomessa, toim. M. Jahnukainen. Lastensuojelun
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keskusliitto; Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsää-
däntö 2000,  toim. E. Onikki & H. Ranta.

EP 2.1. Kasvatustieteellinen
tutkimus – kohti tutkivaa
työtapaa (3 ov)

Opiskelija tutustuu kasvatustieteellisen
tutkimuksen erilaisiin kohteisiin, lähesty-
mistapoihin ja menetelmiin.

Suoritustapa: L 12 t + oppimistehtävä

Kirjallisuus: Argumentti ja kritiikki: lukemisen,
keskustelun ja vakuuttamisen taidot, toim. M.-L.
Kakkuri-Knuuttila (Luvut 1–3 ja 8–11). Muusta kir-
jallisuudesta sovitaan opetuksen yhteydessä.

EP 3. Erityispedagogiikan
kirjallisuus (9 ov)

Suoritustapa: teokset suoritetaan kirjalli-
suuskuulusteluissa ryhmittäin. Teoksia ei
voi tenttiä yksitellen.

EP 3.1 Kirjallisuus I (3 ov) :
Saloviita T. Kaikille avoimeen kouluun. Erilaiset op-
pilaat tavallisella luokalla. Atena: Jyväskylä;
Ahvenainen O. & Holopainen E. Lukemis- ja kir-
joittamisvaikeudet: teoreettista taustaa ja opetuk-
sen perusteita. Special data oma: Jyväskylä; Las-
ten- ja nuorisopsykiatria, toim. E. Räsänen & al.
Duodecim. Jyväskylä; Salmivalli, C. Koulukiusaa-
minen ryhmäilmiönä.

EP 3.2 Kirjallisuus II (3 ov) :
Erityispedagogiikka ja aikuisuus, toim. T. Ladon-
lahti & R. Pirttimaa; Laine, M. Johdatus kriminologi-
aan ja poikkeavuuden sosiologiaan; Uusikylä, K.
Lahjakkaiden kasvatus; Ziehe, T. Uusi nuoriso.
Epätavanomaisen oppimisen puolustus.

EP 3.3 Kirjallisuus III (3 ov) :
Määttä, P. Perhe asiantuntijana. Erityiskasvatuksen
ja kuntoutuksen käytännöt; Kommunikoinnin häi-
riöt. Syitä, ilmenemismuotoja ja kuntouksen perus-

teita, toim. K. Launonen & A.-M. Korpijaakko-Huuh-
ka; Sairaan ja vammaisen lapsen hyvä elämä,
toim. E. Saarinen; Kuikka, P. & Pulliainen, V. Hän-
ninen, R. Neuropsykologian perusteet.

ERITYISPEDAGOGIIKAN
AINEOPINNOT (35 OV)

Opintojen tavoitteena on laajentaa erityis-
pedagogiikan tuntemusta perehdyttämäl-
lä opiskelija erityispedagogiikan keskei-
seen teoreettiseen ja metodologiseen si-
sältöön. Lisäksi tavoitteena on, että opis-
kelija saa valmiudet soveltaa ja arvioida
tietoa ja saa omakohtaista kokemusta eri-
tyispedagogiikan alan tutkimustyöstä.
Opintokokonaisuus koostuu erityispeda-
gogiikan perusopintojen (15 ov) lisäksi
seuraavista opinnoista:

Alkukuulustelu (sisältyy opintojaksoon
EA 1)
EA 1 Orientoivat opinnot (2 ov)
EA 2 Perehtyminen erityispedagogiikan
käytäntöihin I (2 ov)
EA 3 Tutkimusmenetelmät (5 ov)

EA 3.1. Kvantitatiiviset tutkimusmene-
telmät (3 ov)
EA 3.2. Kvalitatiiviset tutkimusmenetel-
mät (2 ov)

EA 4 Proseminaari (5 ov)
EA 5 Valinnaiset erityisopinnot (6 ov)

Opintojen aloittamisen edellytyksenä on
erityispedagogiikan perusopintojen (15
ov) suoritus vähintään hyvin tiedoin.

Erityispedagogiikan
aineopintojen alkukuulustelu
(sisältyy opintojaksoon EA 1)

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu (toimii
tarvittaessa karsivana)

Kirjallisuus: Mittler, P. Working Towards Inclusive
Education. Social context. David Fulton Publishers;
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ja Oppimisvaikeudet. Kuntoutus ja opetus yksilöl-
lisen kehityksen tukena, toim. T. Ahonen & T. Aro.
Atena.

EA 1 Orientoivat opinnot 2 ov

Tavoitteena on jäsentää ja täsmentää eri-
tyispedagogiikan tieteenalan määritystä,
selvittää sen teorianmuodostuksen meto-
disia perusteita ja historiallista kehitystä
sekä antaa kuva nykyisestä käsitteellistä-
misestä.

Suoritustapa: L 16 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Kirk, S. A. & Gallagher, J. J. & Ana-
stasiow, N. J. Educating Exceptional Children. 8th
or 9th ed. Houghton Mifflin.

EA 2 Perehtyminen erityispeda-
gogiikan käytäntöihin I (2 ov)

Opiskelija perehtyy jonkin erityisryhmän
kasvatukseen ja kuntoutukseen sekä toi-
minnan yleisiin perusteisiin, järjestelyihin
ja tehtäviin.

Suoritustapa:
1) Vähintään kahden kuukauden harjoit-

telu tai työskentely jossakin erityispe-
dagogiikan alueen laitoksessa tai kou-
lussa tai

2) Perehtyminen johonkin erityispedago-
giikan osa-alueeseen kirjallisuuden
avulla (n. 600 s.) ja kaksi raportoita-
vaa opintokäyntiä.

Opintosuoritukset ja arviointi:
1) Suoritettu harjoittelu ja hyväksytty har-

joittelukertomus.
2)  Hyväksytyt kirjalliset raportit.

EA 3 Tutkimusmenetelmät (5 ov)

Tavoitteena on täsmentää ja varmentaa
tieteellisen menetelmän perusteet, tie-
teellisen analyysin ja päättelyn ehdot ja
keinot sekä harjoitella tilastomenetelmien

tai laadullisen tutkimusmenetelmän käyt-
töä. Sisällöllisesti on perehdyttävä kvanti-
tatiivisiin ja kvalitatiivisiin menetelmiin. Ku-
kin jakso eriytyy kolmeen osaan: metodi-
en oma esittely, tuloksien yhteenveto
sekä menetelmiin perehtyminen harjoi-
tuksin.

EA 3.1 Kvantitatiiviset
tutkimusmenetelmät (3 ov)

Suoritustapa: L 18 t + 18 t + R 30 t + har-
joitustyö + molempien luento-osien kuu-
lustelu

Kirjallisuus: Karma, K. & Komulainen, E. Käyttäy-
tymistieteiden tilastomenetelmien jatkokurssi. Gau-
deamus; Yliopistopaino.

EA 3.2 Kvalitatiiviset
tutkimusmenetelmät (2 ov)

Suoritustapa: L 24 t + R 10 t + harjoitus-
tehtävät + kuulustelu

Kirjallisuus: Syrjälä, L. & al. Laadullisen tutkimuk-
sen työtapoja. Kirjayhtymä.

EA 4 Proseminaari (5 ov)

Proseminaarin tavoitteena on harjaannut-
taa opiskelija käyttämään itsenäisesti kir-
jastoja tiedonhankintalähteitä tutkimuksen
apuvälineinä. Opiskelija oppii tekemään
erityispedagogista ongelmakeskeistä tutki-
mustyötä aikaisemmissa opintojaksoissa
oppimaansa integroiden ja syventäen. Hän
harjaantuu osallistumaan tieteelliseen kes-
kusteluun ja laatimaan tutkimusraportin.

Proseminaarin sisältö tutustuttaa opiskeli-
jan systemaattisen tiedonhaun perustei-
siin ja menetelmiin sekä proseminaari-
työn vaatiman kirjallisen aineiston kokoa-
miseen ja tiedoston laatimiseen. Opiskeli-
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ja laatii suppeahkon erityispedagogisen
tutkielman ja raportoi sen joko yksin tai
ryhmätyönä.

Suoritustapa: R 52 t sekä osallistuminen
seminaarityöskentelyyn, tehtävien suorit-
taminen ja tutkielman tekeminen.

Kirjallisuus: Tutki ja kirjoita, toim. S. Hirsjärvi & al.
Kirjayhtymä

EA 5 Valinnaiset erityisopinnot
(6 ov)

Opiskelija valitsee kolme aluetta, joista jo-
kaisesta hän suorittaa kolme vapaavalin-
taista teosta. Teokset voi suorittaa osallis-
tumalla kirjallisiin kuulusteluihin tai essee-
kirjoituksina. Samaa teosta ei voi suorit-
taa kahdessa kokonaisuudessa.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelut tai
esseet kolmelta valinnaiselta osa-alueel-
ta:
EA 5.1 Poikkeavuus, yhteiskunta ja koulutus
I (2 ov)
EA 5.2 Kommunikaation kehitys ja häiriöt (2
ov)
EA 5.3 Matematiikan oppimisvaikeudet (2
ov)
EA 5.4 Aistivammaisuus (2 ov)
EA 5.5 Kehitysvammaisuus I (2 ov)
EA 5.6 Oppimisvaikeudet, diagnostiikka ja
interventio I (2 ov)
EA 5.7 Neuropsykologia I (2 ov)
EA 5.8 Lahjakkaiden lasten opetus I (2 ov)
EA 5.9 Varhaisvuosien erityiskasvatus (2 ov)
EA 5.10 Erityispedagogiikan klassikkoja (2
ov)

Luettelo valinnaisesta kirjallisuudesta on
saatavissa opintokokonaisuuden järjestä-
västä toimistosta.

ERITYISPEDAGOGIIKKA/
LASTEN JA NUORTEN
KÄYTTÄYTYMISHÄIRIÖT.

Johdantokurssi ongelmallisen
käyttäytymisen tulkintaan (1 ov)

Opintojakso toteutetaan monimuoto-ope-
tuksena.  Tutkintovaatimukset saa avoi-
men yliopiston Lahden toimistosta ja ope-
tusta järjestävistä opistoista.

KASVATUSTIEDE

Kasvatustiede antaa systemaattisen ko-
konaiskuvan ihmisen oppimisen ja kas-
vun ohjaamisesta ja siihen eri perustietei-
den näkökulmista kohdistuvasta tutkimuk-
sesta kasvatuksen koko kentällä lapsuu-
desta vanhuuteen.

KASVATUSTIETEEN
PERUSOPINNOT (15 OV)

Kasvatustieteen perusopintojen tavoittee-
na on, että opiskelija perehtyy kasvatustie-
teen keskeisiin kysymyksiin ja teorianmuo-
dostukseen, yhteiskunnan koulutusjärjes-
telmän kehittämiseen yksilön ja yhteisön
näkökulmasta sekä saa aineksia oman
kasvatustieteellisen asiantuntijuuden kehit-
tymiselle.

PK 1. Kasvatusfilosofian perusteet (2 ov)
PK 2. Kasvatus ja yhteiskunta (2 ov)
PK 3. Oppimisen psykologiset perusteet (2
ov)
PK 4. Didaktiikan perusteet (2 ov)
PK 5. Kohti tutkivaa työtapaa (3 ov)
PK 6. Kasvatus elämänkulussa (4 ov)



125

D

PK 1. Kasvatusfilosofian
perusteet (2 ov)

Opiskelija tutustuu kasvatuksen ilmiöiden
filosofiseen käsitteellistämiseen.

Suoritustapa: joko a) L 12 t + kuulustelu
tai b) kirjallisuuskuulustelu, jossa tenti-
tään myös opetuksen korvaava kirjalli-
suus

Kirjallisuus: Puolimatka, T. Opetusta vai indoktri-
naatiota.

Opetuksen korvaava kirjallisuus: Nurmi, K. E. Joh-
datus kasvatuksen filosofisiin ja historiallisiin pe-
rusteisiin. 7. tai uud. painos.

PK 2. Kasvatus ja yhteiskunta
(2 ov)

Opiskelija perehtyy Suomen koulujärjes-
telmän kehitykseen ja koulutuspolitiik-
kaan.

Suoritustapa: joko a) L 12 t ja kuulustelu
tai b) kirjallisuuskuulustelu, jossa tentitään
myös opetuksen korvaava kirjallisuus

Kirjallisuus: Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L.
Kasvatussosiologia; ja Kuikka, M. T. Suomalaisen
koulutuksen vaiheet.

Opetuksen korvaava kirjallisuus: Lampinen, O.
Suomen koulutusjärjestelmän kehitys.

PK 3. Oppimisen psykologiset
perusteet (2 ov)

Opiskelija tutustuu oppimisen ja persoo-
nallisuuden kehityksen lainalaisuuksiin
elinikäisen kehityksen näkökulmasta.

Suoritustapa: joko a) L 12 t + kuulustelu tai
b) kirjallisuuskuulustelu, jossa tentitään
myös opetuksen korvaava kirjallisuus.

Kirjallisuus: Näkökulmia kehityspsykologiaan.
Kehitys kontekstissaan, toim. P. Lyytinen & M. Kor-
kiakangas & H. Lyytinen (teoksesta luetaan sovel-
tuvin osin 150–200 s.); ja Rauste-von Wright, M. &
von Wright, J. Oppiminen ja koulutus.

Opetuksen korvaava kirjallisuus: Saarinen, P.,
Ruoppila, I. & Korkiakangas, M. Kasvatuspsyko-
logian kysymyksiä. 2. uud. p. tai uud. p.

PK 4. Didaktiikan perusteet (2 ov)

Opiskelija tutustuu didaktiikan peruskäsit-
teistöön ja opetuksen suunnittelun vaihei-
siin opetuksen kehittämisen näkökulmasta.

Suoritustapa: joko a) L 12 + kuulustelu tai
b) kirjallisuuskuulustelu, jossa tentitään
myös opetuksen korvaava kirjallisuus

Kirjallisuus: Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lippo-
nen, L. Tutkiva oppiminen: älykkään toiminnan rajat
ja niiden ylittäminen.

Opetuksen korvaava kirjallisuus: Uusikylä, K. &
Atjonen, P. Didaktiikan perusteet.

PK 5. Kohti tutkivaa työtapaa (3 ov)

Opiskelija tutustuu kasvatustieteellisen
tutkimuksen erilaisiin kohteisiin, lähesty-
mistapoihin ja menetelmiin.

Suoritustapa: L 20 t + oppimistehtävät

Kirjallisuus: Argumentti ja kritiikki: lukemisen,
keskustelun ja vakuuttamisen taidot, toim. M.-L.
Kakkuri-Knuuttila (luvut 1–3 ja 8–11). Muusta kirjal-
lisuudesta sovitaan opintojakson alussa.

PK 6. Kasvatus elämänkulussa (4 ov)

Opiskelija tutustuu kasvatukseen ja kou-
lutukseen ihmisen elämänkulun eri vai-
heissa sekä formaalisissa että informaali-
sissa oppimisympäristöissä.



126

D

Suoritustapa: oppimistehtävä

Kirjallisuus: opiskelija valitsee oheisesta kirjallisuu-
desta kolme teosta, joiden tulee olla eri osa-alueil-
ta. Tehtävissä edellytetään myös ko. teemaan liitty-
vien muiden perusopintoihin kuuluvien opintojak-
sojen tietojen hyödyntämistä.

Perhe:
Koti kasvattajana, elämä opettajana. Kasvatus-
ja oppimiskulttuurit tutkimuskohteina, toim. L. Lauri-
nen.
Ydinperheestä yksilöllistyviin perheisiin, toim. J.
Virkki.

Varhaiskasvatus:
Strandell, H. Päiväkoti lasten kohtaamispaikkana:
tutkimus päiväkodista sosiaalisten suhteiden kent-
tänä. Gaudeamus.

Koulu:
Opettaja modernin murroksessa, toim. H. Niemi.
Suomalainen koulu ja kulttuuri, toim. T. Tolonen.

Nuorisotutkimus:
Puuronen, V. Johdatus nuorisotutkimukseen.

Aikuiset:
Living in a learning society: life-histories, identi-
ties and education, A. Antikainen et al.
Oppiminen ja elämänhistoria, toim. A. Antikainen
& H. Huotelin. Aikuiskasvatuksen 37. vuosikirja.

Työelämä:
Ruohotie, P. Ammatillinen kasvu työelämässä. 2.
uud. p. Ammattikasvatussarja 8/1995.

Vanhuus:
Oppiminen ja ikääntyminen, toim. P. Sallila. Ai-
kuiskasvatuksen 41. vuosikirja.

Avoimet oppimisympäristöt:
Verkkopedagogiikka, toim. E. Lehtinen.

KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT
(35 OV)

Kasvatustieteen aineopintojen tavoitteena
on laajentaa kasvatustieteellistä asiantun-
tijuutta perehdyttämällä kasvatustieteen
keskeiseen teoreettiseen ja metodologi-
seen sisältöön sekä tärkeimpiin tutkimus-
tuloksiin. Tavoitteena on, että opiskelija
saa valmiudet soveltaa ja arvioida kasva-
tustieteellistä tietoa erilaisissa kasvatusta
ja koulutusta koskevissa kysymyksissä ja
saa omakohtaista kokemusta kasvatustie-
teellisestä tutkimustyöstä.

Opintojen aloittamisen edellytyksenä on
hyvin tiedoin suoritettu kasvatustieteen
15 ov:n opintokokonaisuus.

AK 1. Valinnaiset aineopinnot 8 ov:
AK 1.1. Kasvatusfilosofinen tutkimus (2 ov)
AK 1.2 Kasvatuspsykologinen tutkimus
(2 ov)
AK 1.3. Kasvatussosiologinen tutkimus
(2 ov)
AK 1.6. Osaamisen kehittäminen orga-
nisaatiossa (2 ov)

AK 2. Tutkimusmenetelmät 6 ov:
AK 2.1. Kvalitatiiviset tutkimusmenetel-
mät (3 ov)
AK 2.2. Kvantitatiivisen aineiston keruu
ja analyysi (3 ov)

AK 3. Proseminaari (6 ov)

AK 1.1. Kasvatusfilosofinen
tutkimus (2 ov)

Opiskelija perehtyy kasvatusfilosofiseen
tutkimukseen ja sen menetelmiin. Tarkoi-
tuksena on antaa opiskelijalle käsitys kes-
keisistä ontologisista, tietoteoreettisista ja
arvofilosofisista näkökulmista, jotka vai-
kuttavat kasvatuksen teoriaan ja käytän-
töön sekä kehittää valmiuksia itsenäiseen
filosofiseen argumentaatioon.
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Suoritustapa: joko a) L 14 t ja kuulustelu
tai b) kirjallisuuskuulustelu, jossa suorite-
taan myös opetuksen korvaava kirjallisuus.

Kirjallisuus: Puolimatka, T. Kasvatuksen mahdolli-
suudet ja rajat.

Opetuksen korvaava kirjallisuus: Platonista trans-
modernismiin. Juonteita ihmisyyteen, ihmiseksi
kasvamiseen, oppimiseen, kasvatukseen ja ope-
tukseen, toim. R. Huhmarniemi, S. Skinnari & J.
Tähtinen.

AK 1.2. Kasvatuspsykologinen
tutkimus (2 ov)

Opiskelija perehtyy kasvatuspsykologian
teoreettisiin ja empiirisiin lähtökohtiin
sekä tutustuu alan tutkimukseen ja sen
menetelmiin. Aiheina aivot, ajattelu ja ke-
hitys; muisti ja oppiminen; koulutettavien
persoonallisuus; koulutettavien valmiuksi-
en ja saavutusten arviointi sekä kasvu yk-
silön, ympäristön ja yhteisön vuorovaiku-
tuksessa.

Suoritustapa: joko a) L 14 t ja kuulustelu
tai b) kirjallisuuskuulustelu, jossa suorite-
taan opetuksen korvaava kirjallisuus

Kirjallisuus: Gage, N. L. & Berliner, D. C. Educatio-
nal psychology. 5th or later ed.

Opetuksen korvaava kirjallisuus: Hilgard´s intro-
duction to psychology, R. L. Atkinson & al. 12th
ed.  (osat 2, 4, 5 ja 6).

AK 1.3. Kasvatussosiologinen
tutkimus (2 ov)

Opiskelija perehtyy kasvatussosiologian
teoreettisiin ja empiirisiin lähtökohtiin sekä
alan tutkimukseen ja sen menetelmiin. Nä-
kökulmana ovat koulutuksen ja kasvatuk-
sen rakenteelliset ja kulttuuriset tekijät, si-
sältöinä mm. sukupuolen, sosiaalisen

taustan ja etnisyyden merkitykset koulu-
tuksessa sekä tiedon ja opetussuunnitel-
man sosiologinen analyysi.

Suoritustapa: joko a) L 14 t + oppimisteh-
tävä tai b) L 14 t + essee tai c) L 14 t +
kuulustelu

Kirjallisuus: Education: culture, economy and so-
ciety, ed. by A. H. Halsey et al. Osa Introduction
sekä sopimuksen mukaan yhteensä 10 artikkelia
osista Part one ja Part five tai sopimuksen mukaan
muita artikkeleita ko. teoksesta tai esim. jostain seu-
raavista tieteellisistä aikakauskirjoista: British Jour-
nal of Sociology of Education, Discource, Gender
and Education tai International Studies of Sociology
of Education.

AK 1.6. Osaamisen kehittäminen
organisaatiossa (2 ov)

Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin organi-
saatioiden kehittämistä ja oppimista kos-
keviin teorioihin, käytännön sovelluksiin
sekä niitä koskeviin tutkimuksiin.

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Nonaka, I. & Takeuchi, H. The know-
ledge-creating company: how Japanese compa-
nies create the dynamics of innovation; Toikka, K.
& Kuivanen, R. Häiriöt kehitysmahdollisuutena:
tekniikan, organisaation ja työtavan kehitys jousta-
vassa valmistusjärjestelmässä; ja Yritysverkostot:
kilpailu tiedolla, nopeudella ja joustavuudella, toim.
M. Ollus, J. Ranta & P. Ylä-Anttila.

AK 2.1. Kvalitatiiviset
tutkimusmenetelmät (3 ov)

Kurssi antaa yleiskuvan kasvatustieteiden
kannalta tärkeimmistä kvalitatiivisen tutki-
muksen metodologioista sekä perehdyt-
tää kvalitatiivisen aineiston hankinnan,
erittelyn ja tulkinnan perusteisiin ja kes-
keisiin toteuttamistapoihin.
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Suoritustapa: orientoiva teoskuulustelu + L 18
t + R 14 t + harjoitustyö + luentokuulustelu

Kirjallisuus: Eskola, J. & Suoranta, J. Johdatus
laadulliseen tutkimukseen. 2. p.

Harjoitukset korvaava kirjallisuus: Strauss, A.L. &
Corbin, J. Basies of qualitative research: grounded
theory procedures and techniques.

AK 2.2. Kvantitatiivisen aineis-
ton keruu ja analyysi (3 ov)

Opiskelija perehtyy kvantitatiivisen tutki-
muksen teon periaatteisiin ja soveltaa nii-
tä käytäntöön. Opiskelija perehtyy kasva-
tustieteen kannalta keskeisiin tilastollisiin
aineiston analyysimenetelmiin ja niiden
tutkimukselliseen soveltamiseen.

Suoritustapa: Kaksi luentojaksoa (L 18 t + L
18 t) + luentojen sisältöjä integroivat harjoi-
tukset (R 30 t) + luentoihin ja harjoituksiin
liittyvä kirjallinen kuulustelu + harjoitustyö

Oheiskirjallisuus: Heikkilä, T. Tilastollinen tutkimus. 2.
uud. p.; Karma, K. & Komulainen, E. Käyttäytymistie-
teiden tilastomenetelmien jatkokurssi. http://
www.edu.helsinki.fi/oppimateriaalit/ ; Munro, B. H.
Statistical methods for health care research. 4th ed.;
Yli-Luoma, P. V. J. Johdatus kvantitatiivisiin analyysi-
menetelmiin SPSS for Windows -ohjelman avulla. 6. p.

AK 3. Proseminaari (6 ov)

Opiskelija saa kokonaiskuvan tutkimuspro-
sessista perehtymällä tehtyihin kasvatus-
tieteellisiin tutkimuksiin, suorittamalla itse
tutkimusta ja kirjoittamalla tutkimusrapor-
tin. Tavoitteena on, että opiskelija integroi
ja syventää aikaisemmin opittua tutkimus-
työhönsä sekä harjoittelee osallistumista
tieteelliseen keskusteluun. Proseminaari-
työ on pääaineopiskelijoilla myös kasva-
tustieteen kandidaatin tutkintoon sisältyvä
kandidaatintyö.

Suoritustapa: R 50 t. Seminaarityön
suunnittelu, toteuttaminen sekä raportoin-
ti yksilö- tai parityönä, työn eri vaiheiden
esittäminen seminaariryhmässä sekä ak-
tiivinen osallistuminen seminaarin työs-
kentelyyn. Kirjastonkäytön opetus sisältyy
proseminaarin opetukseen.

Oheiskirjallisuus: Hirsjärvi, S. & Remes, P. & Saja-
vaara, P. Tutki ja kirjoita.

PEDAGOGIK OCH
VUXENPEDAGOGIK

Grundstudierna syftar till att den studerande

– når en mångsidig överblick av den pe-
dagogiska vetenskapen och dess re-
sultat

– förstår utbildningens, undervisningens
och bildningens tvärvetenskapliga ka-
raktär

– känner till olika synsätt och teorier om
undervisning, utbildning och inlärning

– inser hur pedagogisk teori och praktik
hänger samman

– utvecklar sin förståelse av pedagogi-
kens roll i samhället

– förstår vilka filosofiska, psykologiska,
sociologiska frågor och problem som
är relevanta för pedagogiken

– genom självständiga studier blir med-
veten om sitt eget pedagogiska tän-
kande och förhållningssätt.

GRUNDSTUDIER I PEDAGOGIK
ELLER VUXENPEDAGOGIK (15 SV)
A 1 Filosofiska perspektiv på pedagogik I
(2 sv)
A 2 Psykologiska perspektiv på pedago-
gik I (3 sv)
A 3 Sociologiska perspektiv på pedago-
gik (3 sv)
A 4 Didaktik (3 sv)
A 5 Vuxenpedagogikens grunder (2 sv)
A 6 Litteraturtentamen i pedagogik/vuxen-
pedagogik (2 sv)
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Studeranden väljer genom sluttentamen
(A6) huruvida pedagogik eller vuxenpe-
dagogik blir huvudämnet i examen.

A 1. Filosofiska perspektiv på
pedagogik I (2 sv)

Kursen avser att ge en allmän överblick
av pedagogikens ontologiska, epistemo-
logiska och axiologiska frågor. Studiehel-
heten syftar till att utveckla en grundläg-
gande kännedom i den pedagogiska filo-
sofins olika frågeställningar men också
utmana den studerande till personligt tän-
kande och ställningstagande i pedago-
gisk-filosofiska frågor.

Arbetsformer: F 14 t, diskussioner, texta-
nalys

Litteratur: Stensmo C. 1998. Pedagogisk filosofi –
en introduktion; Nurmi K. 1995. Johdatus kasva-
tuksen filosofiin ja historiallisiin perusteisiin; Tänn-
sjö T. 2000. Grundbok i normativ etik. Thales; Ett
urval artiklar.

A 2. Psykologiska perspektiv på
pedagogik I (3 sv)

Kursen behandlar den gren av psykologin
som är relevant för undervisning och fost-
ran. Centrala frågeställningar är inlärning
och utveckling och hur teorier om de här
processerna kan tillämpas i undervisning-
en.

Arbetsformer: F 20 t, övningar och grupp-
diskussioner samt tentamen

Litteratur: Imsen G. 2000. Elevens värld. Introduk-
tion i pedagogisk psykologi; Miller P. H. Theories of
developmental psychology; Säljö R. 2000. Lärande
i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv.

A 3. Sociologiska perspektiv på
pedagogik I (3 sv)

Kursen ger en överblick av den pedago-
giska sociologins centrala teoretiska ut-
gångspunkter.

Kursen behandlar samverkan mellan indi-
vid, utbildning och samhälle.

Arbetsformer: Kursen avläggs genom att
delta i undervisning (20 t) , övningar och

skriftlig tentamen.

Litteratur: Liljequist K. Skola och samhällsutveck-
ling; Antikainen A. et al. Kasvatussosiologia; Tid-
skriftsartiklar.

A 4. Didaktik (3 sv)

Kursen ger en överblick av didaktiken
som ett av pedagogikens delområden.
Särkilt belyses hur didaktiken hanterar
undervisning och läroplansfrågor på ett
enhetligt sätt. Särskild uppmärksamhet
fästs även vid förhållandet mellan under-
visningens teori och praktik.

Arbetsformer: Föreläsningar (20 t) samt
planering, genomförande och inbandning
av undervisningssituation.

Litteratur: Imsen G. 1999. Lärarens värld. Introduk-
tion till allmän didaktik; Uljens M. 1997. Didaktik –
teori, reflektion och praktik; Uusikylä K. & Atjonen
S. 2000. Didaktiikan perusteet.

A 5. Vuxenpedagogikens grunder
(2 sv)

Målsättningen med kursen är att stude-
rande känner till vuxenutbildningens his-
toria och värdegrund. Under kursen be-
kantar man sig med vuxenutbildningens
uppgift, betydelse och utveckling.
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Arbetsformer: F 14 t, diskussioner

Litteratur: Antikainen A. m.fl . (1996). Living in a
Learning Society; Elinikäinen oppiminen. (1994) .
Vapaan sivistystyön 35. vuosikirja. Kansanvalistus-
seura, Aikuiskasvatuksen tutkimusseura; Merriam
S. B. & Caffarella R. S. (1999) . Learning in Adult-
hood. A comprehensive guide.2nd ed.  (valda delar)

A 6. Litteraturstudier i pedago-
gik eller vuxenpedagogik (2 sv)

Förkunskaper: Den studerande i pedago-
gik / vuxenpedagogik rekommenderas att
gå upp i litteraturtentamen först när de
övriga grundstudierna är avklarade.

Arbetsform: Självständiga litteraturstudier
som examineras genom skriftlig tentamen.

Litteratur:
Pedagogik:
Rinne R., Kivirauma J. & Lehtinen. E. 2000. Joh-
datus kasvatustieteisiin; Kuikka M. A history of Fin-
nish education; v. Wright G. H. Myten om framste-
get. Schildts eller Bonniers.

Vuxenpedagogik:
Usher R., Bryant I., Johnston R. Adult education
and the postmodern challenge; Lehtisalo L. & Rai-
vola R. Koulutus ja koulutuspolitiikka 2000-luvulle.

ÄMNESSTUDIER I PEDAGOGIK
(delar, 4 sv)

Ämnesstudierna omfattar 20 studieveckor.
Ämnesstudierna är delvis differentierade
enligt den inriktning som studeranden valt
(pedagogik eller vuxenpedagogik) .

Följande studiehelheter anordnas i ämne-
studierna i pedagogik:
B 2.1. Bildning i ett internationellt perspektiv
(2 sv)
B 2.2. Läroplansteori och utvecklingsarbete
(2 sv)

B 2.1. Bildning i ett internationellt
perspektiv (2 sv)

Kursen syftar till att ge studerandena kun-
skaper om utbildningens mål, innehåll och
utformning i olika samhällen samt insikt i
frågor gällande internationell fostran. Kur-
sen belyser pedagogiska frågor som kan
aktualiseras i samhälleliga förändringsske-
den.

Förkunskaper: Grundstudier i pedagogik
eller vuxenpedagogik med goda insikter.

Arbetsformer: F + G 14 t, grupparbeten,
textanalys och ett skriftligt arbete.

Litteratur: Valda delar: Fägerlind, I. & Saha, L. J.
1989. Education and national development. A compa-
rative perspective;  Husén, T. 1985. Utbildning i inter-
nationellt perspektiv. En inledning till den jämförande
pedagogiken;  Ovando, C. J. & Collier, V. P. 1998.
Bilingual and ESL classrooms. Teaching in multicul-
tural contexts; Tidskriftsartiklar och rapporter.

B 2.2. Läroplansteori och
utvecklingsarbete (2 sv)

Kursen ger en introduktion till utvecklings-
arbete och läroplansteori främst inom
skolan men även på andra utbildningssta-
dier. Under kursen behandlas utveckling,
planering och förändring av såväl det teo-
retiska som praktiska pedagogiska arbe-
tet. Olika pedagogiska arbetsformer som
samarbetsinlärning, problembaserat lär-
ande och åldersintegrerad undervisning
presenteras också.

Förkunskaper: Grundstudier i pedagogik
eller vuxenpedagogik med goda insikter.

Arbetsformer: F + G 14 t, gruppövningar,
studiebesök och tentamen.

Litteratur: Artiklar från Journal of curriculum stu-
dies; Sahlberg, P. & Leppilampi, A. 1998. Samar-
betsinlärning; Aktuella artiklar.
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YRITTÄJYYS JA
YRITTÄJYYSKASVATUS

Opintokokonaisuus antaa kasvatustieteen
opiskelijoille sekä eri aineiden opettajaksi
opiskeleville tai opettajana jo toimiville pe-
rustietoa yrittäjyyden muodoista ja tehtä-
västä yhteiskunnassa, tukee yrittäjyys-
kasvatuksen aihekokonaisuuksien suun-
nittelua oppilaitoksissa sekä esittelee yrit-
täjyyskasvatuksen työtapoja. Opintokoko-
naisuus soveltuu sivuaineeksi eri alojen
opettajaksi opiskeleville ja opettajina toi-
miville sekä kasvatustieteen ja aikuiskas-
vatustieteen opiskelijoille. Se antaa yrittä-
jyyteen liittyvän tietoperustan myös mui-
den tiedekuntien opiskelijoille.

Opintokokonaisuuden suoritus edellyttää
aktiivista osallistumista luentoihin, pien-
ryhmätyöskentelyyn ja opintokäynteihin
sekä portfolion, case-harjoitusten ja lop-
puprojektin tekemistä.

Arviointi: opintokokonaisuuden loppuar-
vosana muodostuu opintojaksoista annet-
tujen arvosanojen opintoviikkomääräpai-
notetun keskiarvon perusteella.

YRITTÄJYYS JA
YRITTÄJYYSKASVATUS (15 OV)
1. Yrittäjyyskasvatuksen lähtökohdat (1 ov)
2. Työ, elämänodotukset ja yrittäjyyden
sosiaalipsykologiset edellytykset (4 ov)
3. Yrittäjä ja yritystoiminta yhteiskunnas-
sa (4 ov)
4. Yrittäjyyskasvatus koulussa (3 ov)
5. Yrittäjyyskasvatuksen projekti (3 ov)

Yrittäjyyskasvatuksen
lähtökohdat (1 ov)
• Yrittäjyyskasvatuksen institutionaaliset

ja opetussuunnitelmalliset puitteet
• Yrittäjyyskasvatuksen päämäärät ja ta-

voitteenasettelut.

• Yrittäjyyskasvatuksen opetus- ja oppi-
misteoreettinen sekä kasvatusfilosofi-
nen perusta

Opintosuoritukset: L 12 t + harjoitustyö

Kirjallisuus: Sahlberg, P., Meisalo, V., Lavonen, J. &
Kolari, M. (toim.) , Luova ongelmanratkaisu kou-
lussa. Valtion painatuskeskus. 1993; sekä Koulu
ja yritys yhdessä -kansio.

2. Työ, elämänodotukset ja
yrittäjyyden sosiaalipsykologiset
edellytykset (4 ov)
• Työ, hyvinvointi ja elämänhallinta ih-

misten, erityisesti nuorten, käsityksissä
ja arvostuksissa

• Omaan elämään orientoitumisen eri tyylit
• Yrittäjyyden sosiaalipsykologiset ulot-

tuvuudet
• Organisaatioiden toiminta- ja päätök-

sentekokulttuurit

Opintosuoritukset: L 20 t + R 40 tuntia +
essee

Kirjallisuus: Helve, H. et al, Nuorten elämänpolku-
ja Lama-Suomessa. Nuorisotutkimusseura. 1997;
Leskinen, P.-L., ”Yrittäjällä on koko elämä kiinni
yrityksessä.” Opiskelijoiden yrittäjyyskäsitykset ja
niiden muutokset yritysprojektin aikana. Acta Wa-
saensia 71. Vaasan yliopisto. 1999.

3. Yrittäjä ja yritystoiminta
yhteiskunnassa (4 ov)
• Yritystalouden perusteet ja sen suhde

kansantalouteen
• Yrittäjät elinkeinoryhmänä
• Yritystoimintaa koskeva oikeudellinen

säätely
• Yrityksen suunnittelu, perustaminen ja

johtaminen
• Yrittäjyys yhteiskuntaeettisenä kysy-

myksenä

Opintosuoritukset: L 24 t + R 40 t + essee

Kirjallisuus: Storbacka, K. & Lehtinen, J., Asiak-
kuuden ehdoilla: johdatus uuteen asiakkuusajatte-
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luun. Aspectum. 1998; sekä Nuori yrittäjyys -ai-
neisto.

4. Yrittäjyyskasvatus koulussa
(3 ov)
• Kouluissa toteutetun yrittäjyyskasva-

tuksen kokemuksia
• Yrittäjyyskasvatuksen painopisteet eri

kouluasteilla
• Yrittäjyyskasvatuksen työtavat ja ar-

viointimenetelmät
• Yhteyksien luominen koulun ja elinkei-

noelämän välillä

Opintosuoritukset: L 14 t + R 36 t + essee

5. Yrittäjyyskasvatuksen projekti
(3 ov)
Projektissa sovelletaan edeltävissä opin-
tojaksoissa saavutettuja tietoja ja taitoja
ja se raportoidaan seminaareissa.

Opintosuoritukset: H 20 t + projektityö

Kirjallisuus: Kyrö, P., Nurmi, K. & Tikkanen, T.
(toim.) , Yrittäjyyden askeleita yhteiskunnassa.
HUP. 1999.
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VALTIOTIETEELLISET OPINNOT

KEHITYSMAATUTKIMUS

KEHITYSMAATUTKIMUKSEN
PERUSOPINNOT (A-OPPIMÄÄRÄ)
15 OV
Perusopinnot tutustuttaa opiskelijan kan-
sainväliseen kehityskeskusteluun ja käy-
täntöön sekä kehityksen tutkimuksessa
tarvittaviin käsitteisiin ja teoreettisiin työvä-
lineisiin. Kokonaisuus koostuu kolmesta
viiden opintoviikon laajuisesta osiosta: joh-
dantojaksosta (A1), tutkimus - ja teoriajak-
sosta (A2) ja valinnaisista opinnoista (A3).

A1 Johdatus kehityskysymyksiin (5 ov):
- A1.1 Johdantokurssi (2 ov)
- A1.2 Kirjallisuuskuulustelu (3 ov)

A2 Johdatus kehitysmaiden tutkimukseen
(5 ov):

- A2.1 Kehitysmaatutkimuksen yhteis-
kuntatieteelliset perusteet (3 ov)
- A2.2 Kehityksen taloustieteen perus-
teet (2 ov)

A3 Valinnaiset opinnot (5 ov); viisi opinto-
viikkoa seuraavista:

- A3.1 Ympäristö ja kehitys (2 ov)
- A3.2 Sukupuoli ja kehitys (2 ov)
- A3.3 Globalisaatio, kehitys ja kansain-
väliset järjestöt (2 ov)
- A3.4 Globaalihistoria ja kehitys (3 ov)
- A3.5 Alueellinen tai temaattinen eri-
tyiskurssi (1–3 ov)
- A3.6 Alueellinen tai temaattinen kirjalli-
suuskuulustelu (1–3 ov)
- A3.7 Johdantoseminaari (2 ov)

Huom! Valinnaisten opintojen opetustar-
jonta vaihtelee järjestäjästä riippuen.

A1.1 Johdantokurssi (2 ov)

Johdantokurssilla paneudutaan kehitys-
maatutkimuksen peruskäsitteisin ja esitel-
lään kehitysongelmien selitys- ja ratkaisu-
malleja. Kurssilla selvitetään kehitys-
maan, kehityksen, alikehityksen, köyhyy-
den ja globalisaation käsitteet. Talous- ja
yhteiskuntakehityksen tematiikkaa käsi-
tellään sekä yleisesti että seuraaviin tee-
moihin pureutuen: väestö, sukupuoli
(gender), ruoka ja nälkä, kaupungistumi-
nen, maaseutukehitys, ympäristöongel-
mat sekä etniset ja uskonnolliset konfliktit.
Kehitysyhteistyötä käsitellään myös Suo-
men kehitysavun näkökulmasta.

Suoritustapa: L 32 t + luentopäiväkirja

A1.2 Kirjallisuuskuulustelu (3 ov)

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu. Mah-
dollisesti myös opintopiiri.

Kirjallisuus:
1. Kantola A. (toim.): Maailman tila ja Suomi
2. Allen T. & Thomas A. (eds.): Poverty and Deve-
lopment into the 21st Century. Luvut 1-9, 16-24.

A2.1 Kehitysmaatutkimuksen yh-
teiskuntatieteelliset perusteet (3 ov)

Kurssilla käsitellään yhteiskunta- ja kult-
tuuritutkimuksen sekä politiikan tutkimuk-
sen peruskäsitteitä ja ideoita. Siinä esitel-
lään sekä klassisia että uudempia yhteis-
kunta- ja valtioteorioita ja selvitetään, mi-
ten eri tutkimusotteet näkevät yhteiskun-
nan, kulttuurin ja valtion muodostuvan ja
miten niiden väliset suhteet ymmärretään.
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Suoritustapa: opintopiiri + kirjallisuuskuu-
lustelu

Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin

A2.2 Kehityksen taloustieteen
perusteet (2 ov)

Kurssilla selvitetään kansantaloustieteen
ja poliittisen taloustieteen eri tutkimusot-
teita erityisesti kehitysmaatutkimuksen
kannalta. Kurssi antaa johdatuksen kan-
santaloustieteen uusklassisen ja institu-
tionalististen haarojen sekä poliittisen ta-
loustieteen eri otteiden peruskäsitteisiin ja
selvittelee niiden näkemyksiä taloudellis-
ten kasvun ja kehityksen luonteesta,
markkinoiden ja valtion roolista sekä kan-
sainvälisen kaupan, pääomaliikkeiden ja
muuttoliikkeen merkityksestä.

Suoritustapa: L 30 t + kuulustelu, jossa
tentitään myös kirjallisuus

Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin

A3.1 Ympäristö ja kehitys (2 ov)

Tarkoituksena on johdattaa opiskelijaa
hahmottamaan ja jäsentämään monimut-
kaisia ja laaja-alaisia kansainvälisiä ym-
päristö- ja kehityskysymyksiä lähinnä yh-
teiskuntatieteellisen ympäristö- ja kehitys-
tutkimuksen näkökulmasta.

Suoritustapa: joko a) L 24 t + kuulustelu
tai b) kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus (kukin 1 ov):
1. Adams, W.: Green Development (2. painos)
2. Bhaskar, V. & Glyn, A.: The North, the South
and the Environment
3. Bryant, R. & Bailey S.: Third World Political Eco-
logy
4. Thomas, C.: The Environment in International
Relations

A3.6 Alueellinen tai temaattinen
kirjallisuuskuulustelu (3 ov)

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus (kukin 1 ov):
1.Chabal, P. & Daloz, J.-P.: Africa Works sekä Toi-
miiko Afrikka-keskustelu, kehitysmaatutkimuk-
seen laitoksen kirjastosta (Unioninkatu 38, Topelia)
oleva moniste.
2. Dreze, J. & Sen, A.: India. Economic Develop-
ment and Social Opportunity
3. Franco, P.: The Puzzle of Latin American Econo-
mic Development
4. Kortteinen, T.: Urban Peasants and Rural Wor-
kers
5. Gwynne, R. & Kay, C. (ed.): Latin America
Transformed
6. Bhagavan, M.(ed.): New Generic Techonolo-
gies in Developing countries
7. Rodan, G.(ed.): Political Oppositions in In-
dustrializing Asia
8. Jomo, K.(ed.): Tigers in Trouble

FILOSOFIA

Ks. Monitieteiset opinnot

SOCIALPOLITIK

1. Introduktion till socialpolitiken
(4 sv)

Kursen ger en introduktion till det social-
politiska tänkandets historia, teoretiska
traditioner och kritik, socialpolitiska sys-
tem, samhälleliga värderingar, samtida
diskussioner och livspolitik.

Examinationsformer: Föreläsningar 20 t +
litteraturstudier

Kurslitteratur: Karisto A & Takala P & Haapola I:
Matkalla nykyaikaan; Anttonen A & Sipilä J: Suo-
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malaista sosiaalipolitiikkaa; Nurminen E (toim.):
Sosiaalipolitiikan lukemisto.

SOSIAALIPOLITIIKKA

Sosiaalipolitiikka on kiinnostunut mm. sel-
laisista kysymyksiä kuin mitä hyvinvointi
on ja miten resurssit sen takaamiseksi
turvataan? Kenen tehtävä on huolehtia
ihmisten hyvinvoinnista ja miten riskejä ja
uhkia torjutaan? Millainen on oikeuden-
mukainen yhteiskunta ja millaista eriarvoi-
suusuutta tai syrjäytymistä ilmenee? Mil-
laisia haasteita globalisaatio asettaa hy-
vinvointivaltiolle ja laajemmin yhteiskun-
nalle? Miten sosiaalipolitiikka toimii nyky-
ajan markkinavetoisessa yhteiskunnas-
sa?

Sosiaalipolitiikka tarkastelee yhteiskuntaa
monilla tasoilla kohteenaan globaalit jär-
jestelmät, kansallisvaltiot, yhteisöt, per-
heet ja ihmisten yksilöllinen elämä. Sosi-
aalipolitiikassa tutkitaan hyvinvointivaltion
nykyisyyttä ja tulevaisuutta, kansalaisyh-
teiskuntaa sekä erilaisia elämänpoliittisia
kysymyksiä. Sillä on teoreettisia ja mene-
telmällisiä yhtymäkohtia monien muiden
yhteiskuntatieteiden kanssa. Sosiaalipo-
liittinen ajattelutapa nojaa yhteiskunnalli-
sia ilmiöitä, sosiaalisia ongelmia sekä hy-
vinvointia koskeviin teorioihin ja tulkintoi-
hin. Tutkiva ja kriittinen tarkastelutapa pyr-
kii arkikäsitysten kyseenalaistamiseen,
piilevien ongelmien esille nostamiseen
sekä uusien vaihtoehtojen pohtimiseen.
Sosiaalipoliittista näkökulmaa tarvitaan
tieteellisen tutkimuksen ja yhteiskunnalli-
sen keskustelun ohella poliittisessa pää-
töksenteossa ja suunnittelussa.

Sosiaalipolitiikan opetuksen ja tutkimuk-
sen nykyisiä painopisteitä ovat mm. hyvin-
vointivaltion tutkimus, kolmas sektori, yh-
teisöllisyys, työelämä, yhteiskuntateoria,
globalisaatio sekä Eurooppa, terveystutki-
mus ja elämäkertatutkimus.

SOSIAALIPOLITIIKAN A-OPPI-
MÄÄRÄ: PERUSOPINNOT  (15 OV)
1. Sosiaalipolitiikan johdantokurssi (4 ov)
2. Yksi seuraavista johdantokursseista:
– 2A. Sosiaalityön johdantokurssi (4 ov)
– 2B. Ympäristöpolitiikan johdantokurssi
(4 ov)
– 2D. Vanhenemisen tutkimuksen johdan-
tokurssi (4 ov)
3. Konkreettinen sosiaalitutkimus (7 ov):
– 3A. Suomalainen yhteiskunta (3 ov)
– 3B. Hyvinvointipolitiikka (4 ov)

1. Sosiaalipolitiikan
johdantokurssi (4 ov)

Kurssilla tutustutaan sosiaalipolitiikan his-
toriaan, teorioihin, järjestelmiin ja nyky-
keskusteluihin.

Suoritustapa: L 20 + kuulustelu, jossa
suoritetaan myös kirjallisuus.

Kirjallisuus: Karisto A & Takala P & Haapola I:
Matkalla nykyaikaan; Anttonen A & Sipilä J: Suo-
malaista sosiaalipolitiikkaa; Nurminen E (toim.):
Sosiaalipolitiikan lukemisto.

2A. Sosiaalityön johdantokurssi
(4 ov)

Luennolla tutustutaan sosiaalityöhön kä-
sitteenä, yhtenä sosiaalitieteellisen tutki-
muksen alana sekä ammattina ja sosiaa-
lisen asiantuntijuuden alueena. Luennolla
käsitellään sosiaalityön historiaa, arvoja,
ammatillista etiikkaa, tietoperustaa sekä
toiminnan yhteiskunnallis-diskursiivista
ympäristöä.

Suoritustapa: L 20 t + oppimispäiväkirja +
kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Smale G & Tuson G & Statham D: Social
Work and Social Problems; Helne T: Syrjäytymisen
yhteiskunta (yhteenvetoluku s. 1-69 ja paradoksi-ar-
tikkeli s. 73-110); Sipilä J: Sosiaalityön jäljillä.
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2B. Ympäristöpolitiikan
johdantokurssi (4 ov)

Johdantokurssilla saadaan yleisnäkemys
ympäristöongelmien yhteiskunnallisesta
luonteesta, tutustaan ympäristöpolitiikan
määrittelyyn ja tulkintoihin, historialliseen
kehitykseen, aikalaiskeskustelun keskei-
siin teemoihin, globalisaatioon ja tulevai-
suuden näkymiin.

Suoritustapa: Pakollinen luentosarja (2
ov) ja kirjallisuustentti (2 ov) joko luento-
sarjan loppukuulustelun yhteydessä tai
erillisinä tenttipäivinä.

Kirjallisuus: Haila Y & Jokinen P (toim.): Ympäris-
töpolitiikka; Sairinen R ym.: Ympäristöpolitiikan
tulevaisuuskuvat.

2D. Vanhenemisen tutkimuksen
johdantokurssi (4 ov)

Johdantokurssilla lähestytään vanhene-
mista ja vanhuutta yhteiskunnallisena,
kulttuurisena ja yksilöllisenä kysymykse-
nä sekä tutustutaan vanhuspolitiikkaan ja
vanhustyöhön. Tavoitteena on oppia hah-
mottamaan vanhenevan ihmisen elinoloja
ja elämäntilanteita sekä luoda käsitys
vanhuudesta ikä- ja elämänvaiheena ja
sukupolvikysymyksenä.

Suoritustapa: L 20 + kuulustelu, jossa
suoritetaan myös kirjallisuus.

Kirjallisuus: Heikkinen E & Tuomi J (toim.): Suoma-
lainen elämänkulku; Koskinen S ym.: Vanhustyö.

3. Konkreettinen sosiaalitutkimus
(7 ov)

Tavoitteena on saada yleiskuva suomalai-
sesta yhteiskunnasta ja sen sosiaalipolitii-
kasta sekä tutustua sosiaalitutkimukseen
myös vertailevasta näkökulmasta.

3A. Suomalainen yhteiskunta (3 ov)

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Alapuro R ym.: Suomalaisen sosiolo-
gian historia (sivut: 77-199); Roos JP: Suomalai-
nen elämä; Jokinen K & Saaristo K: Suomalainen
yhteiskunta; Kortteinen M & Tuomikoski H: Työtön.

3B. Hyvinvointipolitiikka (4 ov)

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Blakemore K: Social Policy. An intro-
duction; Piirainen T & Saari J (toim.) Yhteiskunnal-
liset jaot - 1990-luvun perintö (sivut: 9-139 ja
241-315); Bonoli G & George V & Taylor-Gooby
P: European Welfare Futures. Towards a Theory of
Retrechment; Saastamoinen K: Eurooppalainen li-
beralismi: Etiikka, talous, politiikka.

SOSIAALIPOLITIIKAN B-OPPI-
MÄÄRÄ: AINEOPINNOT (27 OV):
Kokonaisuus koostuu 15 opintoviikon A-op-
pimäärän lisäksi seuraavista opintojaksois-
ta:
4. Yhteiskuntapolitiikan keskeiset ajattelu-
suuntaukset (4 ov)
6. Sosiaalipolitiikan peruskysymykset (4 ov)
7. Elämänpolitiikka (4 ov)

4. Yhteiskuntapolitiikan kes-
keiset ajattelusuuntaukset (4 ov)

Opintojaksossa perehdytään yhteiskun-
nallisiin muutoksiin, aikalaisdiagnooseihin
ja sosiaalipolitiikan ajankohtaisiin periaa-
tekysymyksiin.

Suoritustapa: Joko a) luento- ja seminaa-
rikurssi sekä kirjallisuuskuulustelu tai b)
pelkkä kirjallisuuskuulustelu

Luento- ja seminaarikurssi korvaa kirjalli-
suudesta yhden teoksen.
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Kirjallisuus: Askonas P & Stewart A (ed.): Social
Inclusion (s. 1-119); Eräsaari R & Rahkonen K
(toim.): Hyvinvointivaltion tragedia; Helne T: Syr-
jäytymisen yhteiskunta; Rahkonen K (toim.): So-
siologisen teorian uusimmat virtaukset.

6. Sosiaalipolitiikan
peruskysymykset (4 ov)

Opintojaksossa tutustutaan sosiaalipolitii-
kan keskeisiin teorioihin ja ajattelutapoi-
hin.

Suoritustapa: Joko a) luento- ja seminaa-
rikurssi sekä kirjallisuuskuulustelu tai b)
pelkkä kirjallisuuskuulustelu

Luento- ja seminaarikurssi korvaa kirjalli-
suudesta yhden teoksen.

Kirjallisuus: Pierson C: Beyond the Welfare State
(2. painos); Lister R: Citizenship. Feminist Perpec-
tives
Julkunen R: Suunnanmuutos; O’Brien M & Penna
S: Theorising Welfare. Enlightenment and Modern
Society.

7. Elämänpolitiikka (4 ov)

Opintojaksossa perehdytään elämänpoli-
tiikan teemoihin ja keskusteluihin, kuten
myös modernisaatiota ja globalisaatiota
koskevaan nykykeskusteluun.

Suoritustapa: Joko a) luento- ja seminaa-
rikurssi sekä kirjallisuuskuulustelu tai b)
pelkkä kirjallisuuskuulustelu

Luento- ja seminaarikurssi korvaa kirjalli-
suudesta yhden teoksen.

Kirjallisuus: Roos JP & Hoikkala T (toim.): Elämän-
politiikka; Beck U & Giddens A & Lash S: Nyky-
ajan jäljillä: Refleksiivinen modernisaatio (s. 7-152);
Hutton W & Giddens A (toim.): On the Edge: Li-
ving with Global Capitalism; Bourdieu P: Käy-
tännöllinen järki.

SOSIAALITYÖ

Sosiaalityössä tutkitaan ihmisten toimin-
nan ja jokapäiväisen selviytymisen edelly-
tyksiä, arkielämän jatkuvuuksia ja katkok-
sia, sosiaalialan ammatteja ja instituutioita
sekä alan monimuotoista vapaaehtoistoi-
mintaa. Tavallisia analyysin kohteita ovat
esimerkiksi yhteisöt, perheet, ihmisen eri
ikävaiheet ja niihin liittyvät arjen kysymyk-
set, yksilöiden muuttuvat identiteetit, sosi-
aalialan historia ja koulutus sekä sosiaali-
palvelujen ja –työn arviointi.

Sosiaalityö on niin sanottu soveltava tutki-
musala, jolla sovellettavat ajattelutavat
nojaavat yhteiskunnallisia ilmiöitä, sosiaa-
lisia ongelmia ja ihmisten hyvinvointia
sekä myöskin kestävää kehitystä koske-
viin teorioihin, käsityksiin ja tulkintoihin.
Sosiaalityön tiedepohja on näin ollen mo-
nialainen ja se rakentuu pääasiassa yh-
teiskunta- ja  käyttäytymistieteellisten teo-
rioiden  perustalle. Sosiaalityön yhteis-
kunnallinen tehtävä on määritelty esimer-
kiksi ’puutteellisten sosiaalisten olojen ja
vaikeiden elämäntilanteiden parantami-
seksi sekä vähävoimaisten yksilöiden ja
ryhmien toimintaedellytysten, osallisuu-
den ja elämänotteen vahvistamiseksi’.
Tämä tehtävä on usein se kehys, jonka
kautta sosiaalityön tutkimusintressit taval-
la tai toisella suodattuvat  poiketen siten
’emotieteiden’ tehtävänasettelusta. Mi-
tään täsmällisiä rajauksia eri tieteenalojen
tutkimusotteiden välillä ei käytännössä
nykyään ole, eikä niitä myöskään ole  tar-
koituksenmukaista pyrkiä keinotekoisesti
laatimaan. On tavallista, että sosiaalityön
tutkijoiden yhteistyökumppaneihin kuuluu
monien erilaisten tieteenalojen edustajia.

Viime aikoina sosiaalityön tutkimuksessa
erilaiset laadulliset lähestymistavat ovat ol-
leet suosittuja. Niitä on sovellettu esimer-
kiksi ihmisten välisen kommunikaation,
tekstien välittämien merkitysten, refleksiivi-
sen ammatillisen toiminnan sekä syrjäyty-
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misen ja marginalisoitumisen kysymyksiin.
Laadullisten otteiden lisäksi sosiaalityön
tutkimuksessa ja ammattikäytännöissä tar-
vitaan kvantitatiivisten tutkimusotteiden
perusteiden hyvää hallintaa.

SOSIAALITYÖN A-OPPIMÄÄRÄ:
PERUSOPINNOT (15 OV)
S1. Sosiaalityön johdantokurssi (4 ov)
S2. Sosiaalipolitiikan johdantokurssi (4 ov)
S3. Näkökulmia yhteiskuntaan ja sosiaali-
työhön (yht. 7 ov)
– S3A Käytäntö I (1 ov)
– S3B. Palvelujärjestelmät (2 ov)
– S3C. Sosiaalityön ydinkysymyksiä (4 ov)

S1. Sosiaalityön johdantokurssi
(4 ov)

Luennolla tutustutaan sosiaalityöhön kä-
sitteenä, yhtenä sosiaalitieteellisen tutki-
muksen alana sekä ammattina ja sosiaa-
lisen asiantuntijuuden alueena. Luennolla
käsitellään sosiaalityön historiaa, arvoja,
ammatillista etiikkaa, tietoperustaa sekä
toiminnan yhteiskunnallis-diskursiivista
ympäristöä.

Suoritustapa: L 20 t + oppimispäiväkirja +
kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Smale G & Tuson G & Statham D: Social
Work and Social Problems; Helne T: Syrjäytymisen
yhteiskunta (yhteenvetoluku s. 1-69 ja paradoksi-ar-
tikkeli s. 73-110); Sipilä J: Sosiaalityön jäljillä.

S2. Sosiaalipolitiikan
johdantokurssi (4 ov)

Kurssilla tutustutaan sosiaalipolitiikan his-
toriaan, teorioihin, järjestelmiin ja nyky-
keskusteluihin.

Suoritustapa: L 20 + kuulustelu, jossa
suoritetaan myös kirjallisuus.

Kirjallisuus: Karisto A & Takala P & Haapola I:
Matkalla nykyaikaan; Anttonen A & Sipilä J: Suo-
malaista sosiaalipolitiikkaa; Nurminen E (toim.):
Sosiaalipolitiikan lukemisto.

S3. Näkökulmia yhteiskuntaan ja
sosiaalityöhön (yht. 7 ov)

Opintojaksolla tutustutaan sosiaalisiin ilmi-
öihin ja ongelmiin sekä tapoihin, joilla niitä
käsitellään palvelujärjestelmissä ja sosiaa-
lityössä. Lisäksi perehdytään sosiaalityön
tieteelliseen tutkimukseen. Opintojaksolla
tarjotaan myös mahdollisuus tutustua kau-
nokirjallisuuden tapaan tuottaa tietoa ihmi-
sestä ja sosiaalisesta todellisuudesta.

S3A Käytäntö I (1 ov)

Tutustutaan johonkin sosiaaliseen ilmiöön
ihmisten arjen näkökulmasta.

Suoritustapa: L 6 t + seminaarityö

Kirjallisuus: Juhila K & Forsberg H & Roivainen I
(toim.): Marginaalit ja sosiaalityö.

S3B. Palvelujärjestelmät (2 ov)

Suoritustapa: Kirjallisuustentti

Kirjallisuus: Jaakkola J ym: Armeliaisuus, yhteisö-
apu, sosiaaliturva (Satkan ja Urposen kirjoittamat
luvut); Lehto J ym.: Sosiaali- ja terveydenhuolto;
Helander V: Kolmas sektori. Käsitteistöstä, ulottu-
vuuksista ja tulkinnoista.

S3C. Sosiaalityön
ydinkysymyksiä (4 ov)

Suoritustapa: Luento- ja seminaarikurssi
12 t + 2 esseetä

Kirjallisuus: kaikki suorittavat seuraavan teoksen:
Mutka U: Sosiaalityön neljäs käänne.
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Lisäksi opiskelijat valitsevat seuraavista neljä teos-
ta: Granfelt R: Kertomuksia naisten kodittomuu-
desta; Huotari K: Positiivista elämää; Huttunen L:
Kotona, maanpaossa, matkalla; Hyväri S: Vallat-
tomuudesta vastuuseen: kokemuksen politiikan
sankaritarinoita; Kortteinen M & Tuomikoski H:
Työtön; Molander G: Askel lyhenee, maa kutsuu:
yli 80-vuotiaiden kuolema eletyn elämän valossa;
Törrönen M: Lasten arki laitoksessa; Mäkelä H:
Äiti (romaani); Mörö M: Kiltin yön lahjat (romaani);
Sahlberg A: Eksyneet (romaani).

SOSIAALIPSYKOLOGIA

Ihminen elää jatkuvassa kanssakäymises-
sä toisten ihmisten kanssa ja jäsenenä
ryhmissä, organisaatioissa, yhteiskunnas-
sa ja kulttuuriyhteisössään. Sosiaalipsyko-
logiassa tutkitaan, miten tämä sosiaalinen
maailma ja yksittäiset ihmiset vaikuttavat
toisiinsa ja muovaavat toisiaan. Kiinnostuk-
sen kohteena ovat myös ihmismielen -
ajattelun, tunteiden ja persoonallisuuden -
sosiaalinen muotoutuminen sekä ryhmien
väliset suhteet.

Sosiaalipsykologian opinnoissa perehdy-
tään edellä mainittuja asioita koskeviin teo-
rioihin, empiiriseen tutkimustietoon ja tie-
don tuottamisen metodiikkaan ja teorioi-
den sovellusalueisiin. Sosiaalipsykologian
menetelmät ovat osin yhteisiä muiden yh-
teiskuntatieteiden menetelmien kanssa,
joskin sosiaalipsykologiassa tehdään
enemmän kokeellista tutkimusta kuin
muissa sosiaalitieteissä. Opetuksessa pai-
notetaan muun muassa työelämän, terve-
yden ja etnisten suhteiden tutkimusta.

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijal-
le perustiedot sosiaalipsykologisen tutki-
muksen laajasta kentästä, valmiudet hyö-
dyntää tutkimuskirjallisuutta ja itse tehdä
empiiristä tutkimusta sekä soveltaa sosi-
aalipsykologisia teorioita ja tietoutta käy-
täntöön.

Sosiaalipsykologista tietoa voi soveltaa
laajasti ihmisten ja erilaisten ryhmien
suhteiden parantamiseen ja ristiriitojen
käsittelyyn. Asenteet ja niihin vaikuttami-
nen ovat perinteisiä sosiaalipsykologisen
tiedon sovelluskohteita. Ala tarjoaa tärke-
än näkökulman myös moniin kasvatus- ja
koulutuskysymyksiin.

SOSIAALIPSYKOLOGIAN
PERUSOPINNOT (15 OV):
101. Johdatus sosiaalipsykologiaan (3 ov)
102. Johdatus psykologiaan (1 ov)
103. Sosiaalipsykologian tutkimuskohteita
(6 ov)
104. Sosiaalipsykologian klassikoita
(5 ov)

101. Johdatus
sosiaalipsykologiaan (3 ov)

Tutustutaan sosiaalipsykologian peruskä-
sitteisiin, ongelmanasetteluihin ja menetel-
miin. Opiskelija saa yleiskuvan sosiaalisen
kognition, motivaation sekä arvojen ja
asenteiden tutkimuksesta, vuorovaikutuk-
sesta ja ryhmäprosesseista sekä persoo-
nallisuuden ja identiteetin sosiaalisista ke-
hitysehdoista.

Suoritustapa: L 24 t + loppukuulustelu,
jossa suoritetaan myös kirjallisuus

Kirjallisuus: Helkama, K., Myllyniemi, R., Lieb-
kind, K. Johdatus sosiaalipsykologiaan. (ruots. So-
cialpsykologi - en introduction).

102. Johdatus psykologiaan
(1 ov)

Annetaan yleiskuva psykologiasta tietee-
nä esittelemällä psykologian peruskäsit-
teet, keskeisiä teorioita, menetelmiä ja lä-
hestymistapoja.
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Suoritustapa: L 24 t + luentokuulustelu tai
kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Gleitman, H. Psychology, 5. painos, lu-
vut 2-4, 7-9 ja 15. (Vain niille jotka eivät osallistu lu-
ennoille). Ne, jotka ovat suorittaneet sisällöltään ja
laajuudeltaan vastaavan kurssin osana muita yli-
opistollisia opintoja, suorittavat teoksen: Marsh, P.,
Rosser, E. & Harré, R. Rules of disorder.

103. Sosiaalipsykologian
tutkimuskohteita (6 ov)

Syvennetään johdantokurssilla muodostet-
tua käsitystä sosiaalipsykologian tutkimus-
kohteista. Seminaarissa perehdytään lisäksi
sosiaalipsykologian erilaisiin suuntauksiin.

Suoritustapa: a) kirjallisuuskuulustelu (6ov)
tai b) luentosarja 24 t (1-2 ov) + kirjalli-
suuskuulustelu (3-4 ov) tai c) seminaari
24 t (2 ov) + kirjallisuuskuulustelu (4 ov)

Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset, kukin 1
ov: Kytömäki, J. Täytyy kattoo jos saa kattoo.; La-
gerspetz, K. Naisten aggressio; Lahikainen, A-R. &
Pirttilä-Backman, A-M. (toim.) Sosiaalinen vuoro-
vaikutus; 4. Liebkind, K. Me ja muukalaiset;
Salmivalli,C. Koulukiusaaminen ryhmäilmiönä; Ve-
sala, K. Yrittäjyys ja individualismi.

104. Sosiaalipsykologian
klassikoita (5 ov)

Tutustutaan muutamiin sosiaalipsykologi-
an teorianmuodostuksen kannalta merki-
tyksellisiin teoksiin. Luentokurssilla opas-
tetaan tutkimaan klassikoita historiallista
taustaansa vasten.

Suoritustapa: joko a) L 21 t + luentokuu-
lustelu + kirjallisuuskuulustelu tai b) kirjal-
lisuuskuulustelu

Kirjallisuus: 5 teosta seuraavista, kukin 1 ov:
Allport, G. The nature of prejudice; Darwin, C. The

expression of the emotions in man and animals;
Festinger, L. A theory of cognitive dissonance;
Freud, S. Johdatus psykoanalyysiin I (s.1 - 406);
ruots. Orientering i psykoanalys, engl. Introductory
lectures on psychoanalysis); Fromm, E. Pako va-
paudesta (tai Vaarallinen vapaus; ruots. Flykten
från friheten, engl. Escape from freedom); Goff-
man, E. Arkielämän roolit (ruots. Jaget och mas-
kerna, engl. The presentation of self in everyday
life); Kaila, E. Persoonallisuus (ruots. Personlighe-
tens psykologi); Marrow, A. J. The practical theo-
rist: The life and work of Kurt Lewin; Milgram, S.
Obedience to authority.

SOSIAALIPSYKOLOGIAN
AINEOPINTOJA (27 OV)
Kokonaisuus koostuu 15 opintoviikon li-
säksi seuraavista opintojaksoista:
201. Sosiaalipsykologian teoreettis-meto-
dologisia perusteita (2 ov)
202. Sosiaalipsykologian tutkimusalueita
1: Persoonallisuus, identiteetti ja yksilön
sosiaalinen kehitys (5 ov)
203. Sosiaalipsykologian tutkimusalueita
2: Ajattelu, tunteet ja ryhmäprosessit
(5 ov)

201. Sosiaalipsykologian
teoreettis-metodologisia
perusteita (2 ov)

Perehdytään sosiaalipsykologiseen kysy-
myksenasetteluun ja päättelyyn, selittämi-
sen ja ymmärtämisen lähtökohtiin.

Suoritustapa: Joko a) L 9 t + R 15 t + kuu-
lustelu, jossa suoritetaan myös kirjalli-
suutta tai b) kirjallisuuskuulustelu.

Opetus korvaa kirjallisuudesta Alkula T,
Pöntinen S & Ylöstalo P, Sosiaalitutki-
muksen kvantitatiiviset menetelmät -teok-
sen.

Kirjallisuus: Alasuutari, P. Laadullinen tutkimus (3. uu-
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distettu painos); Alkula, T., Pöntinen, S. & Ylöstalo, P.
Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät.

Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet sisällöltään ja
laajuudeltaan vastaavat metodiopinnot osana mui-
ta yliopistollisia opintoja, suorittavat seuraavan
teoksen: Breakwell, G. M. et al (toim.) Research
methods in psychology.

203. Sosiaalipsykologian
tutkimusalueita 2: Ajattelu,
tunteet ja ryhmäprosessit (5 ov)

Perehdytään sosiaalista havaitsemista ja
ajattelua koskeviin tutkimuksiin ja teorioihin
sekä ryhmien rakennepiirteiden ja proses-
sien peruskäsitteisiin ja tukimustuloksiin.

Suoritustapa: Joko a) seminaari 24 t (3
ov) + kirjallisuuskuulustelu (2 ov) tai b)
kirjallisuuskuulustelu (5ov)

Kirjallisuus: Augoustinos, M. & Walker, I. Social
cognition; Brown, R. Group processes (2. painos);
Brown, R. Prejudice; Hewstone, M. et al. (toim.)
Introduction to social psychology; (2. painos,
Huom! luvut 8-10, 13 ja 14).

202. Sosiaalipsykologian tutki-
musalueita 1: Persoonallisuus,
identiteetti ja yksilön sosiaalinen
kehitys (5 ov)

Perehdytään sosiaalisen identiteetin ja
persoonallisuustutkimuksen perussuunta-
uksiin sekä yksilön sosiaalista kehitystä
koskeviin tutkimuksiin ja teorioihin.

Suoritustapa: Joko a) seminaari 24 t (3
ov) + kirjallisuuskuulustelu (2 ov) tai b)
kirjallisuuskuulustelu (5ov)

Kirjallisuus: Breakwell G, Coping with threatened
identities; Loevinger J, Paradigms of personality;
Ross L & Nisbett R E, The person and the situati-
on; Schaffer H R, Social development.

SOSIOLOGIA

Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede,
jonka tarkastelukohteet vaihtelevat globali-
saatiosta ja kokonaisista yhteiskunnista in-
tiimeihin sosiaalisiin suhteisiin. Tutkittavana
on yhteiskunnan rakenne ja sen muutos:
instituutio, organisaatiot ja yhteisöt, so-
siaalinen toiminta ja sosiaaliset verkostot,
ihmisten arvot, asenteet ja puhetavat.
Myös väestötieteen ja sosiaaliantropologi-
an opinnot sisältyvät sosiologian piiriin.

Sosiologinen ajattelutapa tekee mahdolli-
seksi jokapäiväisten käsitysten kyseen-
alaistamisen, tietoisen etääntymisen arki-
järjestä, tutun muuttumisen vieraaksi. Kos-
ka sosiologian näkökulmat ja tutkimustu-
lokset menevät totunnaisia käsityksiä sy-
vemmälle, paljastavat piileviä ongelmia ja
avaavat näkyviin uusia vaihtoehtoja, sosio-
logialla on vahva kriittinen potentiaali. Mut-
ta osaksi samoista syistä se on käyttökel-
poinen myös pätevää tietoa vaativassa
päätöksenteossa ja suunnittelussa.

SOSIOLOGIAN PERUSOPINNOT
(15 OV)
110. Sosiologian johdantokurssi (3 ov)
111. Väestötieteen johdantokurssi (3 ov)
101. Sosiaaliantropologian johdantokurssi
(3 ov)
105.Sosiologisia näkökulmia ja tutkimuk-
sia (6 ov)

110. Sosiologian johdantokurssi
(3 ov)

Jakso antaa yleiskatsauksen sosiologi-
aan tieteenalana sekä tutustuttaa sosiolo-
giseen ajattelutapaan ja sen perustavan-
laatuisiin käsitteisiin.

Suoritustapa: L 24 ja kuulustelu, jossa
suoritetaan luennot ja kirjallisuus.

Kirjallisuus: Bauman, Sosiologinen ajattelu.
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111. Väestötieteen
johdantokurssi (3 ov)

Tavoitteena on muodostaa yleiskuva väes-
tön rakenne- ja muutostekijöistä sekä nii-
den yhteiskunnallisesta merkityksestä, vä-
estöilmiöiden mittaamisesta, keskeisistä
väestöteorioista, Suomen väestöstä, kehi-
tysmaiden väestökysymyksistä ja väestö-
tieteen suhteesta muihin yhteiskuntatietei-
siin.

Suoritustapa: L24 ja niihin liittyvä moniste
kuulusteluineen sekä väestötieteen har-
joitustehtävä.

Kirjallisuus: Artikkeleita väestötutkimuksesta.
Sosiologian laitoksen monisteita (2002)

101. Sosiaaliantropologian
johdantokurssi (3 ov)

Kurssin tavoitteena on johdattaa sosiaali-
antropologian keskeisiin käsitteisiin, tie-
teenhaaran paikkaan ja menetelmiin mui-
den yhteiskuntatieteiden rinnalla sekä yh-
teiskuntien tarkasteluun kulttuurisesta nä-
kökulmasta.

Suoritustapa: L24 ja kuulustelu, jossa
suoritetaan myös kirjallisuus.

Kirjallisuus: Eriksen, Small Places, Large Issues: An
Introduction to Social and Cultural Anthropology.

105. Sosiologisia näkökulmia ja
tutkimuksia (6 ov)

Jaksossa tutustutaan sosiologiseen käsit-
teistöön ja sosiologisiin tapoihin tutkia
nyky-yhteiskuntaa.

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu kah-
dessa osassa

Kirjallisuus: I osa: Giddens, Sociology (4. painos)
(2 ov).
II osa: Neljä vapaasti valittavaa teosta seuraavista
(4 ov):
1. Jokinen & Saaristo, Suomalainen yhteiskunta.
2. Koskinen ym. (toim.), Suomen väestö.
3. Beck, Mitä globalisaatio on?
4. Ilmonen & Siisiäinen (toim.), Uudet ja vanhat
liikkeet.
5. Jallinoja, Moderni säädyllisyys.
6. Falk & Mäenpää, Lottomiljonäärit.

SOSIOLOGIAN AINEOPINTOJA,
(25/31 OV)
Kokonaisuus koostuu 15 ov:n perusopinto-
kokonaisuuden lisäksi seuraavista jaksoista:
129. Sosiologian klassinen perinne ( 2ov)
130.  Nyky-yhteiskunnan tutkimus (4 ov)
Empiirisen sosiaalitutkimuksen menetel-
mät (4/10 ov)

Edeltävät opinnot: Sosiologian perusopin-
not (15 ov)

129. Sosiologian klassinen
perinne (2 ov)

Opintojaksossa perehdytään klassisiin
sosiologian kohteen ja peruskäsitteiden
määrittelyihin.

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Gronow,  Noro & Töttö, Sosiologian
klassikot.

130. Nyky-yhteiskunnan tutkimus
(4 ov)

Opintojaksossa tutustutaan kehittyneiden
yhteiskuntien rakennetta ja keskeisiä yh-
teiskunnallisia ongelmia käsittelevään tut-
kimukseen ja sitä ohjaaviin teorioihin.
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Edeltävät opinnot: Sosiologian perusopin-
not ja opintojakso 129.

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus, josta valitaan neljä kohtaa:
1. Smith, Norbert Elias and Modern Social theory.
2. Hochshild, The Time Bind: When Work Be-
comes Home and Home Becomes Work.
3. Ledeneva, Russia´s Economy of Favours. Blat,
Networking and informal Change.
4. Albrow, The Global Age
5. Esping-Andersen, Social Foundations of Post-
industrial Economies.
6. Kortteinen, Kunnian kentät ja Sulkunen et al.,
Broken Spirits. Power and Ideas in Nordic Alco-
hol Cultur.
7. Hobsbawn, Nationalismi ja Anderson, Imagin-
ed Communities (revised edition) ja Gellner, Natio-
nalism (vastaa kahta kohtaa).

Empiirisen sosiaalitutkimuksen
menetelmät (4/10 ov)

Opintojakson tavoitteena on antaa valmi-
us arvioida kriittisesti ja hyödyntää tavan-
omaisia menetelmiä käyttävää sosiaalitut-
kimusta. Harjoituskurssien tavoitteena on
antaa lisäksi valmius tehdä selvitystutki-
muksia valmiiden tai itse kerättyjen ai-
neistojen pohjalta.

Suoritustapa: Menetelmäopinnot suorite-
taan avoimessa yliopistossa joko  pääai-
neopiskelijoiden tutkintovaatimusten mu-
kaisesti (10 ov) suorittamalla kvantitatii-
visten menetelmien kurssi 5 ov ja kvalita-
tiivisten menetelmien kurssi 5 ov tai sivu-
aineopiskelijoiden tutkintovaatimusten
mukaisesti suorittamalla kirjallisuuskuu-
lustelu 4 ov.

Ks. opintojaksokohtaiset tiedot alta.

122. Empiirisen sosiaali-
tutkimuksen menetelmät (4 ov)

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Alkula, T. ym., Sosiaalitutkimuksen
kvantitatiiviset menetelmät (paitsi sivut 220–232 ja
263–266); Valkonen, T., ym. (toim.), Rekisteriaineis-
tot yhteiskunta- ja terveystutkimuksessa s. 1–40,
80–110, 169–181; Eskola, J. & Suoranta, J., Joh-
datus laadulliseen tutkimukseen; Jokinen, A.. ym.,
Diskurssianalyysi liikkeessä, luvut 1–3, 6 ja 8.

135. Sosiaalitutkimuksen kvan-
titatiiviset menetelmät (5 ov)

Edeltävät opinnot:
1) sosiologian perusopinnot
2) tilastotieteen johdantokurssi tai sosio-
logian laitoksen järjestämä sosiologian ti-
lastotieteellisten perusteiden kurssi
3)SPSS-kurssi, joka on suoritettava vii-
meistään samanaikaisesti menetelmä-
kurssin kanssa.

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle
perustiedot, joilla pystyy lukemaan ja arvioi-
maan kriittisesti kvantitatiivista tutkimusta
sekä tekemään yksinkertaisia tilastollisia
selvityksiä. Kurssi käsittelee kvantitatiivisen
tutkimuksen käyttötapoja, tutkimusproses-
sin vaiheita, eri aineistotyyppejä, analyysia
ja johtopäätösten tekemistä. Pääosa kurs-
sia käsittelee haastattelu- ja kyselytutkimuk-
sen aineiston keräämistä ja analyysiä, jois-
ta tehdään useita harjoituksia. Kurssiin si-
sältyy perehtyminen taulukkolaskentaohjel-
maan sekä tilastollisen SPSS-ohjelman
käyttöön.

Suoritustapa: Luentoja 24 t, harjoituksia
atk-luokassa ja harjoitustehtäviä. Kurssin
loppukuulustelussa suoritetaan sekä lu-
ennot että kirjallisuus.

Kirjallisuus: Alkula, ym., Sosiaalitutkimuksen kvan-
titatiiviset menetelmät (paitsi sivut 220–232 ja 263–
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266); Valkonen, ym., (toim.), Rekisteriaineistot
yhteiskunta- ja terveystutkimuksessa, ss. 1–40,
80–110, 169–181.

136. Sosiaalitutkimuksen
kvalitatiiviset menetelmät (5 ov)

Edeltävät opinnot: Perusopinnot, mutta
suositellaan myös opintojaksoa 130.

Kurssin tavoitteena on perehtyminen kes-
keisimpiin kvalitatiivisiin menetelmiin ja
harjoitella niiden käyttöä.

Suoritustapa: Luennot 24 t + harjoituksia
ryhmissä. Aktiivinen osallistuminen luen-
noille, harjoitustyöt, joihin kuuluu aineis-
ton keruu, tekstiaineiston käsittely ja ana-
lyysi sekä raportin kirjoittaminen.   Kurs-
siin kuuluu loppukuulustelu (luennot ja
kirjallisuus).

Kirjallisuus: Eskola, J. & Suoranta, J., Johdatus
laadulliseen tutkimukseen; Jokinen, A. ym., Dis-
kurssianalyysi liikkeessä, luvut 1–3, 6 ja 8.

TILASTOTIEDE

Tilastotieteen johdantokurssi (5 ov)

Tavoitteena on antaa yleiskäsitys tilasto-
tietieteellisestä tutkimusmenetelmästä ja
sen soveltamisen periaatteista.

Suoritustapa: L 52 t + harjoituksia pien-
ryhmässä 24 t. Kurssi suoritetaan joko
välikokeilla tai loppukokeella.

Kirjallisuus: Mellin, I., Johdatus tilastotieteeseen 1.
kirja (moniste); Friedman, D. & Pisani, R. & Pur-
ves, R. & Adhikari, A. Statistics (2nd ed.).

VALTIO-OPPI

Valtio-opin opintojen tavoitteena on antaa
opiskelijoille teoreettisesti jäsentynyt ja
empiiriseen tutkimukseen perustuva kuva
poliittisista ja hallinnollisista rakenteista ja
prosesseista. Opetuksessa korostetaan
laajan nykypolitiikkaa käsittelevän tieto-
pohjan hallintaa, kykyä kriittiseen ajatte-
luun sekä kykyä tuottaa uutta tietoa.

A-oppimäärän opinnoissa perehdytään
Suomen poliittisen järjestelmän perustei-
siin sekä kiinnitetään huomiota Länsi-Eu-
roopan poliittisen elämän ja poliittisen
kulttuurin viimeaikaisiin kehityspiirteisiin
vertailevasta näkökulmasta.

B-oppimäärässä perehdytään poliittiseen
ajatteluun aatehistorian kautta, politiikan
tutkimukseen ja sen keskeiseen sisältöön.
Lisäksi perehdytään modernin länsimai-
sen demokratian ja poliittisen kulttuurin
viimeaikaisiin kehityspiirteisiin, ongelmiin
ja ongelmia koskeviin ratkaisuihin kansal-
lisesta, kansainvälisestä ja globaalista
perspektiivistä.

VALTIO-OPIN A-OPPIMÄÄRÄ
(16 OV):
P1Asa. Valtio-opin johdantokurssi (4 ov)
P1Bsa. Suomen poliittinen järjestelmä
(4 ov)
PV1. Euroopan poliittiset järjestelmät
(4 ov)
PV3. Suomen kansainväliset suhteet ja
maailmanpolitiikka (4 ov)

P1Asa. Valtio-opin johdantokurssi
(4 ov)

Tavoitteena on perehtyä politiikan, hallinnon
ja kansainvälisen politiikan tutkimuksessa
käytettäviin käsitteisiin sekä antaa yleiskuva
politiikan tutkimuksen eri tutkimussuuntauk-



145

D

sista ja tutkimuskohteista. Käsitteitä, tutki-
mussuuntauksia ja tutkimuskohteita valais-
taan liittämällä ne Suomen poliittisen järjes-
telmän ja Euroopan unionin rakenteen ja
toiminnan tarkasteluun.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu, jossa
tentitään myös kirjallisuus

Kirjallisuus: Kaksi teosta seuraavista:
Berndtson E., Politiikka tieteenä (on ruots.); Sal-
minen A., Hallintotiede. Organisaatioiden hallin-
nolliset perusteet; Brown C. Understanding In-
ternational Relations.

P1Bsa. Suomen poliittinen
järjestelmä (4 ov)

Tavoitteena on täydentää johdantokurssil-
la saatua näkemystä Suomen poliittis-hal-
linnollisesta järjestelmästä. Opintojakso
käsittelee keskeisten päätöksentekotaso-
jen eli vaalien, eduskunnan, hallituksen ja
presidentti-instituution kehitystä ja toimin-
taperiaatteita. Samalla perehdytään Suo-
men valtionhallinnon toimintaan sekä ul-
koasiain hoitoon ja ulkopoliittiseen pää-
töksentekoon.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu, jossa
tentitään myös kirjallisuus + harjoitustyö

Kirjallisuus: Nousiainen J., Suomen poliittinen jär-
jestelmä (10. painos) (korvautuu luentosarjalla);
Suomen perustuslaki (korvautuu luentosarjalla);
Kemppinen P., Suomi Euroopan Unionissa.
Toinen seuraavista:
Väyrynen R., Globalisaatio ja Suomi; tai Temmes
M., Eurooppalaiset esikuvamme.

PV1. Euroopan poliittiset
järjestelmät (4 ov)

Opintojakso keskittyy Euroopan valtioiden historial-
liseen syntyprosessiin sekä valtiollisten järjestelmi-
en rakenteisiin ja toimintatapoihin. Tavoitteena on
oppia ymmärtämään politiikan kulttuurisidonnai-
suutta ja tätä kautta eri valtioiden politiikkaa.

Suoritustapa: L 40 t + kuulustelu, jossa tentitään
myös kirjallisuutta luennoitsijan ohjeiden mukaan +
harjoitustyö

Kirjallisuus: Graham B. (toim.), Modern Europe;
Colomer J. (toim.), Political Insitutions in Europe;
Eatwell R. (toim.), European Political Cultures;
Rhodes M. et al. (toim.), Developments in Wes-
tern European Politics.

PV3. Suomen kansainväliset
suhteet ja maailmanpolitiikka
(4 ov)

Tavoitteena on perehdyttää Suomen ulko-
politiikan ja kansainvälisten suhteiden ke-
hitykseen sekä niiden riippuvuuteen kul-
loisistakin kehityslinjoista eurooppalaises-
sa ja maailman tason politiikassa.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu, jossa
tentitään myös kirjallisuutta luennoitsijan
ohjeiden mukaan + harjoitustyö

Kirjallisuus: Berndtson E. & Kivimäki T. (toim.),
Suomen kansainväliset suhteet; Jacobson M.,
Finland in the New Europe; Kantola A. et al. (toim.),
Maailman tila ja Suomi (korvautuu luentosarjalla);
Northern Dimension. Yearbook 2000. The Finnish
Institute of International Affairs.

VALTIO-OPIN B-OPPIMÄÄRÄ
(28 OV)
Valtio-opin B-oppimäärä (28 ov) koostuu
A-oppimäärästä ja kolmesta opintojak-
sosta (yhteensä 12 ov).
P2. Poliittisen ajattelun perusteet (4 ov):
– Ideologiat ja teoriat politiikan tutkimuk-
sessa (2 ov)
– Poliittisesta ajattelusta länsimaisessa
traditiossa (2 ov)
A1K. Kansainvälisen politiikan tutkimus
(4 ov)
AV1. Modernin demokratian ongelmat (4 ov)

Edeltävät opinnot: Valtio-opin A-oppimäärä
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P2. Poliittisen ajattelun perusteet
(4 ov)

Tavoitteena on perehtyä aatehistorian
kautta politiikan tutkimuksen teoreettisiin
ja metodologisiin lähtökohtiin sekä nyky-
päivän filosofisiin ja ideologisiin tausta-
olettamuksiin.

Suoritustapa: Luentokurssit:
– Ideologiat ja teoriat politiikan tutki-

muksessa (2 ov) 24 t + harjoitustyö +
kuulustelu, jossa tentitään kirjallisuut-
ta luennoitsijan ohjeiden mukaan

– Poliittisesta ajattelusta länsimai-
sessa traditiossa (2 ov) 24 t + kuu-
lustelu, jossa tentitään kirjallisuutta lu-
ennoitsijan ohjeiden mukaan

Kirjallisuus: Oldfield A., Ordered Cities, Ordered
Souls. An Introduction to Greek Political Thought; Litt-
le A. et al., Modern Political Thought. A Reader; Hey-
wood A., Political Ideologies. An Introduction. Second
Edition; Adam B. et al. (toim.), The Risk Society and
Beyond. Critical Issues for Social Theory.

A1K. Kansainvälisen politiikan
tutkimus (4 ov)

Opintojakso luo yleiskatsauksen kansain-
välisen politiikan tutkimuksen keskeiseen
sisältöön ja lähestymistapoihin.

Suoritustapa: L 40 t + kuulustelu, jossa
tentitään kirjallisuutta luennoitsijan ohjei-
den mukaan + harjoitustyö

Kirjallisuus: Baylis J & Smith S: The globalization
of World Politics; Rosenau J & Durfee M: Thinking
Theory Thoroughly, Coherent Approaches to an In-
coherent World; Kosmopolis -lehden neljä viimeis-
tä numeroa.

AV1. Modernin demokratian
ongelmat (4 ov)

Tavoitteena on perehtyä länsimaisen de-
mokratian ja poliittisen kulttuurin viimeai-
kaisiin kehityspiirteisiin, ongelmiin ja on-
gelmia koskeviin ratkaisuihin kansallises-
ta, kansainvälisestä ja globaalista pers-
pektiivistä.

Suoritustapa: L 40 t + kuulustelu, jossa
tentitään myös kirjallisuutta luennoitsijan
ohjeiden mukaan + harjoitustyö

Kirjallisuus: Beck U, Mitä globalisaatio on?; Budge I,
The New Challenge of Direct Democracy in Practi-
ce; Flyvberg B, Rationality and Power: Democracy
in Practice; Held D, Democracy and Global Order.

VANHENEMISEN

TUTKIMUS

Vanhenemisen tutkimus toimii 15 opinto-
viikon laajuisena sivuaineena ja sen yksit-
täisiä opintojaksoja voidaan sisällyttää so-
siaalipolitiikan tai sosiaalityön opintoihin.
Tutkittavina ovat vanheneminen, elämän-
kulku ja ikäsidonnaiset ilmiöt, joita tarkas-
tellaan yhteiskunnan ja sen muutoksen
näkökulmasta. Myös vanhustyö, vanhus-
tenhuolto ja väestön vanhenemisen yh-
teiskunnalliset vaikutukset kuuluvat opin-
tokokonaisuuden piiriin. Vanhenemisen
tutkimus kattaa periaatteessa kaikki ikä-
vaiheet, vaikka pääpaino onkin vanhuu-
dessa.

Vanhenemisen tutkimuksen opetus on
sosiaaligerontologista eli siinä korostuu
sosiaalitieteellinen näkökulma vanhene-
misen tutkimiseen. Elämänkulkua ja ikäsi-
donnaisia ilmiöitä tarkastellaan yhteiskun-
nan ja sen muutoksen kontekstissa huo-
mion kiinnittyessä myös vanhenemisen
kulttuurisiin kysymyksiin.
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VANHENEMISEN TUTKIMUKSEN
OPINTOKOKONAISUUS (15 OV):
V2D Vanhenemisen tutkimuksen johdan-
tokurssi (4 ov)
V3 Vanhenemisen ajankohtaisia kysy-
myksiä (4 ov)
V4 Monitieteinen vanhenemisen tutkimus
(3 ov)
V9A Ikä ja elämänkulku I (4 ov)

V2D Vanhenemisen tutkimuksen
johdantokurssi (4 ov)

Johdantokurssilla lähestytään vanhene-
mista ja vanhuutta yhteiskunnallisena,
kulttuurisena ja yksilöllisenä kysymykse-
nä sekä tutustutaan vanhuspolitiikkaan ja
vanhustyöhön. Tavoitteena on oppia hah-
mottamaan vanhenevan ihmisen elinoloja
ja elämäntilanteita sekä luoda käsitysvan-
huudesta ikä- ja elämänvaiheena ja suku-
polvikysymyksenä.

Suoritustapa: L 20 + kuulustelu, jossa
suoritetaan myös kirjallisuus.

Kirjallisuus: Heikkinen E & Tuomi J (toim.): Suoma-
lainen elämänkulku; Koskinen S ym.: Vanhustyö

V3 Vanhenemisen ajankohtaisia
kysymyksiä (4 ov)

Opintojaksossa paneudutaan ajankohtai-
siin vanhenemisen yhteiskunnallisiin ja
kulttuurisiin kysymyksiin sekä vanhenemi-
sentutkimuksen keskeisiin teorioihin ja
suuntauksiin.

Suoritustapa: Luentosarja + kuulustelu,
jonka yhteydessä tentitään 2-3 teosta kir-
jallisuudesta.

Kirjallisuus: Ikäohjelman monet kasvot. Kansalli-
sen ikäohjelman 1998-2002 loppuraportti; Ilmari-
nen J: Ikääntyvä työntekijä Suomessa ja Euroopan

unionissa; Kangas I & Nikander P (toim.): Naiset ja
ikääntyminen; Philipson C: Reconstructing old
age; Rahkonen O & Lahelma E (toim.): Elämän-
kaari ja terveys.

V4 Monitieteinen vanhenemisen
tutkimus (3 ov)

Opintojaksossa valotetaan eri tieteenaloil-
la tehtävää vanhenemisen tutkimusta.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu (3 ov)
tai verkkokurssi (1 ov) + kirjallisuuskuu-
lustelu (2 ov)

Iän myötä –YLE:n aikuisopetuksen TV-
sarjaan perustuva verkkokurssi (1 ov)
korvaa kirjan: Airaksinen T: Vanhuuden
ylistys.

Kirjallisuus: Heikkinen E & Rantanen T (toim.): Ge-
rontologia  sekä kaksi seuraavista: Airaksinen T:
Vanhuuden ylistys; Hännikäinen I: Vaimot sotain-
validien rinnalla; Saarenheimo M: Jos etsit kadon-
nutta aikaa; Vakimo S: Paljon kokeva, vähän näky-
vä.

V9A Ikä ja elämänkulku I (4 ov)

Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksossa pa-
neudutaan eri ikävaiheisiin, elämänkulun
problematiikkaan ja elämäkertatutkimuk-
seen.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu.

Kirjallisuus: Gubrium & Holstein & Buckholt:
Constructing the life course; Hockey & James:
Growing up and growing old; Sankari A & Jyrkämä
J (toim.): Lapsuudesta vanhuuteen – iän sosio-
logiaa; Vilkko A: Omaelämäkerta kohtaamispaik-
kana.
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VIESTINTÄ

Taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset muu-
tokset yhteiskunnassa ovat yhä monimut-
kaisempia ja laaja-alaisempia. Näissä muu-
toksissa viestintä on avainasemassa. Siksi
mediakentän ja julkisuuden ymmärtäminen
on yhä tärkeämpää. Myös muutokset orga-
nisaatioissa korostavat viestintää ja vuoro-
vaikutusta.

Viestintä on tieteenala, joka tutkii sanomi-
en välitystä ja merkitysten tuottamista. Se
on oppiaine, jossa tutkimus tukeutuu pait-
si omiin myös muihin yhteiskuntatieteelli-
siin teorioihin, käsitteisiin ja metodeihin.
Viestinnän tutkimus ja opetus on laaja-
alaista: sisäis- ja keskinäisviestinnästä
aina yhteisö- ja joukkoviestintään.

VIESTINNÄN PERUSOPINNOT
15 OV  (A-OPPIMÄÄRÄ)
Perusopinnoissa tutustutaan viestinnän
keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja analyy-
simenetelmiin sekä viestinnän yhteiskun-
nalliseen sääntelyyn.
1. Johdatus viestintään (5 ov)
2. Viestintä ja kulttuuri (4 ov)
3. Analyysikurssit (4 ov):
- 3.1 Media-analyysi (2 ov)
- 3.2 Yhteisöviestinnän analyysi (2 ov)
4. Viestinnän sääntely (2 ov)

1. Johdatus viestintään (5 ov)

Opintojakson tavoitteena on johdattaa
opiskelijat viestinnän peruskäsitteisiin ja -
lähestymistapoihin. Jaksossa tarkastellaan
viestintää sekä semioottis-kulttuurisesta
että prosessuaalisesta näkökulmasta.

Suoritustapa: L 24 t + luentokuulustelu +
kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus tentitään
kahdessa osassa.

Kirjallisuus: I osa: Kunelius R: Viestinnän vallas-
sa;  Åberg L (2000): Viestinnän johtaminen.

II osa: Herkman J (2001): Audiovisuaalinen me-
diakulttuuri; Veivo H & Huttunen T: Semiotiikka:
Merkeistä mieleen ja kulttuuriin.

2. Viestintä ja kulttuuri (4 ov)

Jakso tutustuttaa opiskelijat viestinnän tut-
kimuksen kulttuuriteoreettisiin lähtökohtiin.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Cameron D, Sukupuoli ja kieli; Hall S,
Identiteetti; Kellner D, Mediakulttuuri; Lehtonen M,
Merkitysten maailma: Kulttuurisen tekstintutkimuk-
sen lähtökohtia.

3. Analyysikurssit (4 ov)

3.1 Media-analyysi (2 ov)

Kurssilla analysoidaan erilaisia joukko-
viestinnän tuotteita käyttäen keskeisiä
mediatutkimuksen teorioita ja menetel-
miä.

Suoritustapa: joko a) harjoituskurssi L 15
t + R 15 t + kotitehtävät  tai b) itsenäises-
ti suoritettavia analyysitehtäviä kurssikir-
jallisuuden pohjalta. Harjoituskurssilla on
läsnäolovelvollisuus.

Kirjallisuus: Altman R, Elokuva ja genre; Fairclough
N, Miten media puhuu; Hietala V, Ruudun hurma.
Johdatus tv-kulttuuriin; Luostarinen H & Kivikuru U
& Ukkola M, Sopulisilppuri. Johdatusta mediakritiik-
kiin; Kantola A, Moring I & Väliverronen E (toim.), Me-
dia-analyysi.

3.2 Yhteisöviestinnän analyysi (2 ov)

Suoritustapa: analyysitehtäviä kurssikir-
jallisuuden pohjalta.

Kirjallisuus: Fairchild M, How to Get Real Value of
Public Relations; Ikävalko E, Käytännön tiedotta-
minen; Luostarinen H, Mielen kersantit; Aula P &
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Hakala S. (toim.), Kolmet kasvot. Näkökulmia or-
ganisaatioviestintään; ICO, The Power of the Me-
dia and How to Measure It.

4. Viestinnän sääntely (2 ov)

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa
opiskelijat viestintää koskevaan lainsää-
däntöön ja hyvään lehtimiestapaan.

Suoritustapa: L 20 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Vuortama T & Kerosuo L, Viestinnän
lait ja säännöt (uusin painos).

Kokoelma tiedotustoiminnan säännöksiä:
http://www.avoin.helsinki.fi/Kurssit/vieSaan/materi-
aali/
http://www.internetix.fi/opinnot/opintojaksot/0vies-
tinta/tiedotusoppi/
http://valtioneuvosto.fi/resource/1971.pdf

VIESTINNÄN ALEMMAT
AINEOPINNOT 10 OV
(B-OPPIMÄÄRÄ, YHT. 25 OV)

5. Viestinnän instituutiot 2 ov

Kurssin tavoitteena on hahmottaa yleisku-
va suomalaisesta mediamaisemasta ja
sen kehitysnäkymistä.

Suoritustapa: L 24 t + luentokuulustelu
sekä essee

Kirjallisuus: Joukkoviestimet 2002. Tilastokeskus;
Ruusunen A. (toim.) (2002): Media muuttuu. Vies-
tintää savitauluista kotisivuihin; sekä muu kurssilla
ilmoitettava aineisto; Nordenstreng K & Wiio O A:
Suomen mediamaisema.

6. Näkökulmia viestintään 4 ov

Opintojaksossa perehdytään keskeisiin
viestinnän tutkimuksen osa-alueisiin.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Kaikille pakollinen teos: Kivikuru U &
Kunelius R (toim.): Viestinnän jäljillä: Näkökulmia
uuden ajan ilmiöön; sekä neljä teosta seuraavista
(2 aihealuetta):

1) Journalismi
Mörä T: EU-journalismin anatomia; Schudson M:
The Power of News.

2) Julkisuus ja yhteisöllisyys
Dahlgren P: Television and the Public Sphere; Kar-
vonen E: Elämää mielikuvayhteiskunnassa. Imago
ja maine menestystekijöinä myöhäismodernissa
maailmassa .

3) Tietoyhteiskunta ja uusi mediakulttuuri
Bolter J D & Grusin R: Remediation. Understan-
ding New Media; Webster F: Theories of Informati-
on Society, uusin painos.

4) Visuaalinen kulttuuri
Kress G & van Leeuwen T: Reading Images.
Grammar of Visual Design; Seppänen J (2001):
Katseen voima: Kohti visuaalista lukutaitoa.

5) Yhteisöviestintä
Aula P: Johtamisen kaaos vai kaaoksen johtami-
nen; Morgan G: Images of Organizations, 2nd ed.

7. Viestinnän oppihistoria 2 ov

Jakson tavoitteena on johdattaa opiskeli-
jat ymmärtämään, miten viestinnän tutki-
mus on historiansa aikana kehittynyt ja
millaisiksi suuntauksiksi se on jäsennettä-
vissä. Opintojakson sisältönä on viestin-
tää koskevan ajattelun ja tutkimuksen ke-
hitys.

Suoritustapa:  L 24 t + luentokuulustelu
sekä kotitentti

Kirjallisuus: Hardt H: Social Theories of the Press;
Hatch M J (1997): Organization Theory: Modern,
Symbolic and Postmodern Perspectives; Kreps G
(1990): Organizational Communication; Lowery S
& DeFleur M L: Milestones in Mass Communicati-
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on Research; Pietilä V: Joukkoviestintätutkimuk-
sen valtateillä; Rantanen T: “Maailman ihmeellisin
asia”. Johdatus viestinnän oppihistoriaan;

8. Viestinnän nykysuuntauksia 2 ov

Opintojakson tavoitteena on konkretisoida
viestinnän tutkimuksen nykysuuntauksia
esittelemällä alan tutkijoiden viimeaikaisia
tutkimusprojekteja, keskeisiä lähtökohtia,
näkökulmia, löytöjä ja metodisia pohdin-
toja.

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Clegg R S (1990): Modern Organiza-
tions: Organization Studies in the Postmodern
World; Alvesson M & Willmott H (eds.) (1992): Cri-
tical Management Studies; Ekecrantz J & Ols-
son T: Det redigerade samhället; Gabriel Y (2000):
Storytelling in Organizations; Hall S: Representati-
on: Cultural Representations and Signifying Practi-
ces; Hutchison D (1999): Media Policy. An Intro-
duction; McQuail D: Media Performance; Tapper H
(toim.): Me median maisemissa. Reflektioita iden-
titeettiin ja mediaan; Morley D: Television, Audien-
ces & Cultural Studies; Morley D & Robins K:
Spaces of Identity; Sparks C & Tulloch J (2000):
Tabloid Tales; van Zoonen L: Feminist Media Stu-
dies: sekä luennon yhteydessä ilmoitettava artikke-
likokoelma.

INTRODUKTION TILL
JOURNALISTIKEN (2 SV)

Målsättning: Målet är att de studerande
skall få grundläggande kunskaper om
journalistiken och dess roll i samhället,
först  vad det innebär att arbeta som jour-
nalist och kunna analysera journalistiska
produkter.

Kursinnehåll:  Föreläsningar, medieanalys
+ arbetsuppgifter

Litteratur:
1. Hadenius, S. & Weibull, L., Massmedier. En bok
om press, radio och TV. Sthlm 1997
2. Hillesund, T., St r det noe nytt? Innföring i analy-
se av aviser og nyheter. Oslo 1994. 92 s.
3. Hultén, L., Journalistikens villkor. Bor s 1993.
288 s.
4. Hvitfelt, H. Nyheterna och verkligheten. Göte-
borg 1989. 194 s.
5. Thurén, T. Ljusets riddare och djävulens advoka-
ter. Sthlm 1988. 334 s.

YHTEISKUNTAHISTORIA

Poliittisen historian sekä talous- ja sosiaali-
historian perusopinnot on yhdistetty yhteis-
kuntahistorian perusopintojen kokonaisuu-
deksi. Poliittisen historian tehtävänä on jä-
sentää lähimenneisyyttämme historiantutki-
muksen menetelmin ja tarjota tieteellisesti
perusteltu johdatus nykymaailmaan ja -yh-
teiskuntaan. Talous- ja sosiaalihistoriassa
tutkitaan taloudellisten ja sosiaalisten ilmiöi-
den, käytäntöjen ja instituutioiden kehitystä
sekä tavallisen ihmisen ja arkipäivän his-
toriaa.

YHTEISKUNTAHISTORIAN
PERUSOPINNOT (15 OV)
1. Johdantokurssi (2 ov)
2. Modernin maailman historia (6 ov)

2.1 Taloushistoria (2 ov)
2.2 Sosiaalihistoria (2 ov)
2.3 Poliittinen historia (2 ov)

3. Suomalaisen yhteiskunnan kehitys
(4 ov)
4. Erikoiskurssit (3 ov)

1. Johdantokurssi (2 ov)

Suoritustapa: L 40 t + kuulustelu
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2. Modernin maailman historia
(6 ov)

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu kohta
kerrallaan tai suurempana kokonaisuute-
na

2.1 Taloushistoria (2 ov)

Cameron, R., Maailman taloushistoria.

2.2 Sosiaalihistoria (2 ov)

Spierenburg, P., The Broken Spell sekä Stearns,
P. & Chapman, H., European Society in Upheaval.

2.3 Poliittinen historia (2 ov)

Hobsbawm, E., Äärimmäisyyksien aika.

3. Suomalaisen yhteiskunnan
kehitys (4 ov)

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu.

Alapuro, R., Suomen synty paikallisena ilmiönä
1890–1933; Hjerppe, R., Kasvun vuosisata; Lehto-
nen, T. M. S. (toim.), Suomi – outo pohjoinen
maa?; Peltonen, M., Talolliset ja torpparit; Meinan-
der, H., Tasavallan tiellä: Suomi kansalaissodasta
2000-luvulle.

4. Erikoiskurssit (3 ov)

Tarkempia tietoja opetusohjelmamonis-
teessa tai www-sivuilla.

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Ympäristöpolitiikan johdantokurssi
(4 ov)

Johdantokurssilla saadaan yleisnäkemys
ympäristöongelmien yhteiskunnallisesta
luonteesta, tutustutaan ympäristöpolitii-
kan määrittelyyn ja tulkintoihin, historialli-
seen kehitykseen, aikalaiskeskustelun
keskeisiin teemoihin, globalisoitumisen ja
tulevaisuuden näkymiin.

Suoritustapa: L 20 t + kuulustelu, jossa
suoritetaan myös kirjallisuus

Kirjallisuus: Massa I, Toinen ympäristötiede; Sairi-
nen R ym., Suomen ympäristöpolitiikan tulevai-
suuskuvat.
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MAATALOUS-METSÄTIETEELLISET
OPINNOT

YLEISOPINNOT

Y105 Markkinoinnin perusteet
(3 ov)

Opiskelija perehtyy markkinoinnin keskei-
siin käsitteisiin ja saa kokonaiskuvan
markkinoinnin kilpailukeinojen käytöstä ja
siihen liittyvästä suunnittelusta.

Suoritustapa: L 39 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Kotler, P. & Armstrong, G. Marketing:
An Introduction. Englewood Cliffs, 5. edition 1999.

ELINTARVIKE-EKONOMIA

ELINTARVIKE-EKONOMIAN
A-OPINTOKOKONAISUUS (17 OV)
Kirjanpidon perusteet (3 ov)
Johdon laskentatoimen perusteet (3 ov)
Yrittäjyys ja talouselämä (3 ov)
Organisaatiokäyttäytyminen (3 ov)
Elintarvikkeiden kysyntä ja kulutus (3 ov)
Laadunhallinta, kirjallisuuskuulustelu (2 ov)

Kirjanpidon perusteet (3 ov)

Opiskelija saa käsityksen yrityksen ulkoi-
sen laskentatoimen sisällöstä, tehtävistä
ja hyväksikäyttöalueista. Kurssilla pereh-
dytään kirjanpitoinformaation tuottami-
seen. Kurssilla käsitellään seuraavia asia-
kokonaisuuksia: kirjanpidon teoria, kirjan-
pidon ja tilinpäätöksen perusteet, tulos-
laskenta ja verotus sekä pääpiirteitä tilin-
tarkastuksesta. Harjoitustehtäviä.

Suoritustapa: L  42 t, harjoitukset 28 t ja
kirjallisuus.

Kirjallisuutta: Leppiniemi, J. & Koskela, M. Kirjanpito
– perusteet ja harjoitukset, Weilin & Göös 1998. Tom-
peri, S. Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu, Weilin &
Göös 1999. Tilintarkastus – mistä oikeastaan on
kysymys. KHT-yhdistyksen palvelu Oy, 1995.

Johdon laskentatoimen perusteet
(3 ov)

Opiskelijat perehtyvät laskentatoimen
suoritusperiaatteisiin ja oppivat sovelta-
maan niitä laskentatoimen perusongelmi-
en ratkaisemiseen sekä pystyvät käyttä-
mään laskentatoimen tuottamaa infor-
maatiota yrityksen toiminnan, etenkin ta-
louden, ohjauksessa ja päätöksenteossa.

Suoritustapa: Luennot/harjoitukset 64 t ja
kirjallisuus.

Kirjallisuus: Jyrkkiö, E. – Riistama, V. Laskentatoi-
mi päätöksenteon apuna, 1997 tai uudempi,
Weilin+Göös. Kasanen, Koskela, Leppiniemi,
Puttonen ja Virtanen. Laskentatoimen ja rahoituk-
sen perusteet. 1996. KY-palvelu Oy. Luennoilla
erikseen mainittava materiaali toimintolaskennasta
ja tulosyksikköorganisaation ohjauksesta.

Yrittäjyys ja talouselämä (3 ov)

Opintojakso perehdyttää opiskelijat pien-
ja perheyritysten asemaan ja merkityk-
seen talouselämässä sekä yrittäjyyden
mahdollisuuksiin sitä uudistavana voima-
na. Opintojakson tavoitteena on antaa
opiskelijoille kokonaisvaltainen käsitys
yrittäjyydestä, tarkastella yrittäjäksi ryhty-
mistä lainsäädännön sekä yksilön näkö-
kulmista ja edistää yrittäjyyttä.
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Suoritustapa: L 28 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Aaltio-Marjosola, I. (toim.) Yrittäjyys ja
organisaatio. WSOY 1997; Huuskonen, V. Yrittä-
jäksi ryhtyminen motivoitumis- ja päätöksenteko-
prosessina. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja
D 1/1989. Turku. Muu kirjallisuus ilmoitetaan luen-
tojen yhteydessä.

Organisaatiokäyttäytyminen
(3 ov)

Opintojakson avulla pyritään kehittämään
osanottajien johtamistaidollisia valmiuksia
suotuisan organisaatioilmapiirin aikaan-
saamiseksi ja tuottavuuden sekä luovuu-
den lisäämiseksi työyhteisössä. Luento-
sarjassa käsitellään organisaatiokäyttäy-
tymistä, työmotivaatiota, työasenteita ja
työhön kohdistuvia arvoja. Lisäksi opinto-
jaksolla käsitellään johtamiseen, vuoro-
vaikutukseen ja organisaatioiden toimin-
taan liittyviä aiheita.

Suoritustapa: L 16 t + kuulustelu

Kirjallisuutta: Heinonen, J. & Järvinen, A. 1997.
Henkilöstöasiat yrityksen menestystekijänä. Otava;
Juuti, P. 1989. Organisaatiokäyttäytyminen. Otava;
Juuti, P. 1995. Johtaminen ja organisaation alita-
junta. Otava; Lindström ja Kalimo (toim.) 1987. Ter-
veys ja elämän laatu. Työterveyslaitos.

Elintarvikkeiden kysyntä ja
kulutus (3 ov)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija pe-
rehtyy elintarvikkeiden kysyntään ja kulu-
tukseen, kulutusmuutoksiin ja kulutuksen
muodostumisympäristöön sekä näihin vai-
kuttaviin tekijöihin sekä Suomessa että
kansainvälisesti. Pääpaino on osallistujien
omaehtoisella tiedonhankinnalla, ryhmä-
työskentelyllä ja raportointitekniikan oppi-
misella. Tavoitteena on oppia kriittisesti tar-
kastelemaan ja käyttämään hyväksi kurs-
sin aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta.

Suoritustapa: L 20 t, referaatti ja kirjallisuus.

Kirjallisuus: Kurssimoniste ja lisäksi Tansey, G &
Worsley, T. 1995 tai uud. The Food System. A Qui-
de. Eartha Publication Ltd. London. sekä referaatti-
materiaali.

Laadunhallinta (2 ov)

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opis-
kelijat laatuajatteluun ja laatujohtamisen
perusteisiin. Kurssilla käsiteltäviä aihealu-
eita ovat mm. laadun käsitteet ja historia,
laatujohtamisen elementit, laatujärjestel-
mien ja laatupalkintokriteerien käyttö yri-
tyksen toiminnan kehittämisessä, laadun
työkalut, laatukustannukset sekä laadun-
hallinta ja omavalvonta elintarvikealalla.

Suoritustapa: Kirjallisuustentti

Kirjallisuus: Lillrank, P.M. Laatuajattelu: laadun filo-
sofia, tekniikka ja johtaminen tietoyhteiskunnassa.
Otava 1998. 203 s.; James, P. Total Quality Mana-
gement. An Introductory Text. Prentice Hall 1996.
361 s.;  Mahdollinen muu tentaattorin osoittama li-
säkirjallisuus.

EE060 Tuotantotalous ja
logistiikka (2 ov)

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle
perustiedot elintarvikealan yritysten logis-
tisista, tuotantotaloudellisista ja ostotoi-
mintaan liittyvistä kysymyksistä.

Suoritustapa: L 12 t + kirjallisuus + kuu-
lustelu

Kirjallisuus: Ballou, R.H. 1992. Business Logistics
Management. London. (osoitetuin kohdin). Sartjär-
vi, T. 1992. Logistiikka kilpailutekijänä. Keuruu. 256
s. Tarpila, J.E. (toim.) 1999. ECR ja elintarvikete-
ollisuuden toimitusketjun tiedonhallinta. Tekno-
logiakeskus 69/99. Tekes. 107 s.
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KALATALOUSTIEDE

Kalataloustiede A-oppimäärä
15 ov

Tutkintovaatimukset saa järjestävästä
avoimen yliopiston toimistosta.

KOTIELÄINTIEDE

Hevoskurssi (1,5 ov)

Perehdytään hevosjalostukseen sekä hevos-
ten ravinnontarpeeseen, ruokintaan ja hoi-
toon.

Suoritustapa: L 30 t + kuulustelu

Kirjallisuus: ilmoitetaan luennoilla

KULUTTAJAEKONOMIA

KE31 Kotitalouden juridiikka (3 ov)

Perehdyttää avioliitto-, lapsi- ja holhousoi-
keudellisia sekä jäämistöoikeudellisia ky-
symyksiä koskevaan lainsäädäntöön ko-
din talouden näkökulmasta. Lisäksi pe-
rehdytään ajankohtaisiin kysymyksiin ve-
rotuksen, kiinteistö- ja asuntokaupan
sekä velkasuhteiden alueelta. Edellisten
lisäksi kurssi antaa yleiskuvan Suomen
oikeusjärjestyksestä ja siviilioikeuden pe-
ruskäsitteistöstä.

Suoritustapa: L 34 t + välikuulustelu +
harjoitustyö + loppukuulustelu

Kirjallisuus: Litmala, M. Avioehtosopimus ja talou-
dellinen turvallisuus. WSLT. Helsinki. 1998. 262 s.
Osoitetut kohdat; muuta kirjallisuutta osoituksen
mukaan.

KE32 Kuluttajalainsäädäntö (3 ov)

Perehdyttää kuluttajaa suojelevaan ja vel-
voittavaan lainsäädäntöön, kuten kulutta-
ja-, tuoteturvallisuus- tuotevastuu- sekä
asuntoasioita koskeviin säädöksiin. Edel-
listen lisäksi opinnoissa tutustutaan kulu-
tusluotto- ja velkajärjestelylainsäädäntöön
sekä Euroopan itegraation vaikutuksiin
kuluttajansuojalainsäädännössä.

Suoritustapa: L 32 t + harjoitukset + kuu-
lustelu.

Kirjallisuus: Ämmälä, T. Uudistunut kulut-
tajansuoja. Lakimiesliiton kustannus. Hel-
sinki 1996. 290 s.; Muuta kirjallisuutta
osoituksen mukaan.

KE52 Kulutus ja ympäristö (2 ov)

Opintojakso perehdyttää kulutuksen ja ym-
päristön välisiin kytkentöihin ja luo valmiuk-
sia ympäristönäkökulman huomioonottami-
seen kulutukseen liittyvissä kysymyksissä.
Kurssi suoritetaan harjoitustöiden avulla
käyttäen hyväksi kurssikirjallisuutta.

Suoritustapa: L 8 t + R 30 + kirjallisuus

Kirjallisuus: osoituksen mukaan

KE53 Kulutussosiologia (2 ov)

Opintojakson tarkoituksena on välittää ko-
konaisnäkemys kulutuksesta kulttuurise-
na, sosiaalisena ja taloudellisena ilmiönä.

Suoritustapa: L 12 + essee

Kirjallisuus: Bocock, R. 1993. Consumption. Rout-
ledge. 131 p., Ilmonen, K. Tavaroiden taikamaail-
ma: sosiologinen avaus kulutukseen. 1993. Tampe-
re. 304 s., McCracken, G. 1988. Culture and Con-
sumption. Bloomington and Indianapolis. 174 p.,
Peltola, J. (toim.) 1995. Kulutuskulttuuria – sosio-
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logisia näkökulmia kulutukseen. Taloustieteen
laitoksen oppikirjoja 1. Helsinki. 172 s. Muuta kirjal-
lisuutta osoituksen mukaan.

LUONNONMUKAINEN MAA-
JA ELINTARVIKETALOUS

LUONNONMUKAINEN MAA- JA
ELINTARVIKETALOUS A (15 OV)

LUOMU0.1 Luomun lähtökohdat
(1 ov)

Opintojakso on johdanto luonnonmukai-
seen maa- ja elintarviketalouteen. Sen ta-
voitteena on rakentaa pohja sivuaineko-
konaisuuksien muille opintojaksoille.
Opintojakso johdattelee kestävän kehityk-
sen problematiikkaan ja kestävyyskäsi-
tyksiin sekä tarkastelee luonnonmukaisen
tuotanto- ja ruokajärjestelmien kehittämis-
tavoitteita niiden pohjalta. Opintojakson
aikana opiskelijat etsivät vastausta kysy-
mykseen : ”Mitä luomu on?” tarkastellen
krittisesti mm. erilaisia luontokäsityksiä,
tulevaisuuskuvia sekä luonnonmukaisen
tuotannon tulkintoja ja näkökulmia. Lisäk-
si opiskelijat perehtyvät luomualan kehi-
tykseen ja nykytilaan.

Suoritustapa: L 25 t + harjoitustehtävät +
oppimispäiväkirja + essee + osallistumi-
nen keskusteluihin

Kirjallisuus: Kurssin kirjallisuuskansio

LUOMU1 Luonnonmukainen
alkutuotanto (5 ov)

Opintojakson tavoitteena on antaa yleis-
kuva luonnonmukaisesta alkutuotannos-
ta. Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee
luonnonmukaisen alkutuotannon keskei-
set käsitteet ja periaatteet sekä niiden to-
teuttamistapoja. Lisäksi opiskelija osaa

tarkastella maatilaa ja tilaryhmää toimiva-
na kokonaisuutena ja ymmärtää kasvi- ja
eläintuotannon roolin ja kytkennät tuotan-
tojärjestelmissä. Kurssi antaa opiskelijalle
myös valmiudet arvioida kriittisesti luon-
nonmukaisen alkutuotannon nykytilaa.
Kurssilla perehdytään tilojen toimintaan ja
kehittämishaasteisiin vierailujen ja harjoi-
tustöiden avulla.

Opintojakson osiot:
Luonnonmukaiset tuotantojärjestelmät (1
ov); aluetaso ja tilayhteistyö, tila toimintajär-
jestelmänä, tilakokonaisuudet ja -analyysit
Pelto- ja puutarhakasvien luomutuotanto
(2 ov); luonnonmukaisen viljelyn ekologi-
set perusteet, peltoekosysteemin toimin-
ta, viljelykierrot, ravinnehuolto ja maan vil-
javuus, kasvinsuojelu, lisäysaineistot
Luomukotieläintuotanto (2 ov); tuotanto-
eläinten käyttäytyminen ja lajinmukainen
hoito, jalostustavoitteet, rehut ja ruokinta,
luomukarjan terveyden- ja sairaanhoito

Suoritustapa: L 117 t  + portfolio

Kirjallisuus: Koti- ja ulkomainen luomutuotannon
peruskirjallisuus, kurssin kirjallisuuskansio

LUOMU2 Luonnonmukainen
elintarviketuotanto (5 ov)

Opintojakson tavoitteena on antaa yleis-
kuva luonnonmukaisesta elintarviketuo-
tannosta. Opintojakson jälkeen opiskelija
tuntee luonnonmukaisen elintarviketuo-
tannon ja elintarvikealan yrittäjyyden kes-
keiset käsitteet ja periaatteet sekä niiden
toteuttamisen tapoja. Opiskelija tuntee
luomuruokaketjun toimintaa ja luomuruo-
an laatutekijöitä, ja osaa kriittisesti arvioi-
da luonnonmukaisen elintarviketuotannon
nykytilaa ja kehityshaasteita.

Opintojakson osiot:
Luomuelintarvikeketjut (1 ov); tuoteketjut
pellosta pöytään, tuoteketjut ruokajärjes-
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telmissä Luomuelintarvikealan yrittäjyys
(1,5 ov); kestävän kehityksen haasteet yrit-
tämiselle, luomumarkkinat, kannattavuus
Luomuelintarvikkeiden valmistus (1,5 ov);
raaka-aineen laatuvaatimukset, tuote- ja
prosessikehitys, jalostus- ja pakkaustek-
nologia, jalostuksen ekotehokkuus, luo-
muelintarvikkeita koskevat säädökset ja
valvonta
Luomuruoka (1 ov); laatu ja turvallisuus,
ruokavalion ja -kulttuurin kestävyys

Suoritustapa: L 75 t + portfolio

Kirjallisuus: Koti- ja ulkomainen luomuelintarvike-
alan peruskirjallisuus, kurssin kirjallisuuskansio

Valinnaisia, omaa suuntau-
tumista ja luomuopintoja tukevia
opintoja (5 ov)

MEHILÄISTALOUS

MEHI100 Mehiläistalouden
peruskurssi (1 ov)

Perustiedot mehiläisten hoidosta ja mehi-
läistaloudesta sekä pölyttäjähyönteisistä
ja niiden merkityksestä.

Suoritustapa: L 14 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Borg, P. 1993. Mehiläinen, ekologia ja
hoito. Suomen luonnonsuojelun tuki Oy. 106 s.

OSUUSTOIMINTA

OSUUSTOIMINTA A-
OPINTOKOKONAISUUS (15 OV)

Osuustoiminnan ja yhteisö-
talouden perusteet (1-3 ov)
Opintojaksossa tutustutaan yrittäjyyden ja
yritystoiminnan eri muotoihin yhteisöta-
louden ja osuustoiminnan näkökulmasta
sekä perehdytään taloudellisen ajattelun
taustalla oleviin käsityksiin ja arvoihin.
Kurssin aikana opiskelija johdatetaan
osuuskuntien ja muiden yhteisötalouden
organisaatioiden historiaan, juridisiin läh-
tökohtiin, periaatteisiin, taloudelliseen ja
sosiaaliseen merkitykseen sekä nykypäi-
vään. Jakso antaa perustiedot osuustoi-
minnan yhteiskunnallis-taloudellisen eri-
tyisluonteen ymmärtämiselle yhteisöta-
louden, markkinoiden ja julkisen sektorin
toimintakentässä.

Suoritustapa: Luennot, kirjallisuus ja lop-
pukuulustelu

Kirjallisuus: Laakkonen, V., Laurinkari, J. Uudistu-
va osuustoiminta. Puhakka, S. (toim.) Sanastosta
sanomaan. Osuustoiminnan ideologiasta ja ar-
voista. Seppelin, M. Osuustoiminnan jalanjäljillä.
Katsaus suomalaisen osuustoiminnan historiaan.

Osuuskuntien kehittäminen
yrityksinä ja yritysten verkostoina
(3 ov)

Tavoitteena on, että opiskelija tuntee
osuuskuntien toimintaan liittyvät keskeiset
yritystaloudelliset kysymykset sekä oikeu-
delliset erityispiirteet. Jaksolla tutustutaan
osuuskunnan perustamiseen, liiketoimin-
nan suunnitteluun ja johtamiseen sekä
osuuskuntien toimintaan verkostojen osa-
na. Opiskelija tuntee erilaiset osuuskunta-
tyypit, osuuskunnan soveltuvuuden liiketoi-
mintaan sekä jäsenten roolit ja vastuut



157

D

osuuskunnassa. Opintojakson aikana tu-
tustutaan käytännössä erilaisiin osuuskun-
tamuotoisiin yrityksiin. Lisäksi opiskelijalle
annetaan perustiedot osuustoimintaa kos-
kevasta neuvonnasta, johtamisesta ja kou-
lutuksesta.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu, luen-
not harjoitustehtävineen

Kirjallisuus: Köppä, T., Laukkanen, J., Santala, J.
Enemmän kuin yritys. Yhteisöllisen yrittämisen me-
nestystekijät. (luku 3). Koskiniemi, E. (toim.)
Osuustoiminnallinen yhteisyrittäminen ja sy-
ventävät harjoitukset. Pellervo-Seura. Perustam-
me osuuskunnan. Opas omaa yritystä suunnit-
televalle.

Osuuskunnan hallinto ja
johtaminen (3 ov)

Opintojaksolla perehdytään osuustoimin-
nallista yritystoimintaa säätelevään lain-
säädäntöön ja sen soveltamista koskeviin
ohjeisiin ja käytäntöihin. Kurssi antaa pe-
rustiedot osuustoiminnallisten yritysten
omistus- ja ohjausjärjestelmien erityispiir-
teiden ymmärtämiseksi johtamis- ja hal-
lintotehtävien menestyksellistä hoitamista
varten.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu, luen-
not tapausesimerkkiharjoituksineen.

Kirjallisuus: Pöyhönen, S. Osuuskunnan hallinto ja
osuuskuntalaki. Rajahonka, M. Osuuskunnan oikeu-
dellinen asema. Kooperatiivin vuosikirja 2002
(Osuustoiminnan lainsäädäntö, ilmestyy elo-syys-
kuussa 2002). Lahti, J. Sinun kumppanisi Suomessa.

Yhteisö- ja verkostotalouden or-
ganisaatiot ja osuustoiminta
(3 ov)

Opintojaksolla käsitellään osuuskuntien ja
muiden jäsenten omistukseen ja osallistu-

miseen perustuvien organisaatioiden so-
veltamista paikallistalouden kehittämi-
seen, hyvinvointipalvelujen tuotantoon ja
kansalaisyhteiskunnan erilaisiin kasvaviin
taloudellisen toiminnan tarpeisiin.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu, jota
tukee mahdollinen luentokurssi harjoitus-
tehtävineen.

Kirjallisuus: INTA. Developing Economy from Wit-
hin. Köppä, T., Laukkanen, J. ja Santala, J. Enem-
män kuin yritys. Yhteisöllisen yrittäjyyden menes-
tystekijät. (luvut 1 ja 2). HAVIVA-raportti.

Maaseudun paikallistalouden
kestävä kehittäminen (3 ov)

Opintojaksossa tarkastellaan maaseudun
paikallisyhteisöjen asemaa globalisoitu-
vassa taloudessa ja muutosten merkitys-
tä paikallisyhteisöjen tulevaisuudelle.
Kurssi antaa perustiedot innovaatioiden
omaksumis- ja leviämisprosesseista yh-
teisöissä. Jaksolla perehdytään taloudelli-
sen yhteistoiminnan erilaisiin vaihtoehtoi-
hin teknologisten uudistusten edistäjänä
maaseudun yritystoiminnassa sekä kes-
tävän paikallisen talouskehityksen ratkai-
sumahdollisuutena.

Suoritustapa: Luennot harjoitustehtävineen ja kir-
jallisuuskuulustelu

Kirjallisuuskuulustelu: Fairbarn, B et al. (ed.) Co-
operatives and Community Development. Eco-
nomics in Social Perspective. Laukkanen, J. ja
Pirinen, K. Lähelle on pitkä matka? Paikallistalou-
den ja yhteistoiminnan kehittäminen kylien talou-
dellisten rakenteiden vahvistamisessa. Jarva, V. ja
Köppä, A. (toim.) Maan tiet. Maaseudun tiet tieto-
yhteiskuntaan. Rantanen, S. Maaseudun uudet
osuustoiminnan ideat.
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PUUTARHATIEDE

Puutarhatieteen opetuksen tavoitteena on
perehdyttää opiskelijat hedelmän-, mar-
jan-, vihannes- ja kukkaviljelyyn sekä vi-
heralan biologisiin ja ekologisiin edellytyk-
siin ja yhteiskunnan näille tuotannonaloil-
le asettamiin vaatimuksiin.

Avoimessa yliopistossa tarjotaan puutar-
hakasvien (viherrakentamisen kasvit,
muut koristekasvit, ravintokasvit) tunnista-
miseen ja hoitoon, puutarhasuunnitte-
luun, vihannesviljelyyn sekä hedelmän- ja
marjanviljelyyn liittyviä opintojaksoja.

Puutarhakasvitiede (2 ov)

Opintojaksolla opitaan puutarhakasvien
(viherrakentamisen kasvit, muut koriste-
kasvit, ravintokasvit) ryhmittely ja ryhmit-
telyn perusteet sekä puutarhakasvien ni-
meämisen ja tunnistamisen perusteet.

Suoritustapa: L 26 t + R 20 t + kuulustelu,
jossa suoritetaan myös kirjallisuus. Ryh-
mätunnit sisältävät tutustumiskäynnin
opettajan ehdottamaan kohteeseen sekä
harjoitustyön.

Kirjallisuus: Kaukovirta-Ylätalo-Tegel 1998: Puu-
vartiset koristekasvit (opettajan ilmoittamin osin).
Muuta kirjallisuutta osoituksen mukaan.

Vihannesviljely (1 ov)

Opintojaksolla perehdytään vihanneskas-
vien tuotantotekniikkaan, tutustutaan tär-
keimpiin lajeihin ja lajikkeisiin sekä ravin-
tokasvien varastointiin.

Suoritustapa: L 26 t + kuulustelu, jossa
suoritetaan myös kirjallisuus.

Kirjallisuus: Voipio, I. 2001. Vihannekset – lajit, vil-
jely, sato. Muuta kirjallisuutta osoituksen mukaan.

Viherrakentaminen (1 ov)

Opintojaksolla perehdytään viherrakenta-
misen materiaaleihin, menetelmiin ja vi-
heralueiden hoitoon sekä tutustutaan vi-
hersuunnittelun suunnitelma-asiakirjoihin
laatimalla pieni pihasuunnitelma. Mahdol-
lisuuksien mukaan kurssiin sisältyy tutus-
tumisretki opettajan valitsemaan kohtee-
seen.

Suoritustapa: L 20 t + R 6 t (harjoitustyö) +
kuulustelu, jossa suoritetaan myös kirjalli-
suus.

Kirjallisuus: Soini, T. Viherrakentajan käsikirja. Vi-
herympäristöliitto ry. Julkaisu 4. (opettajan ilmoitta-
min osin).

Hedelmän- ja marjanviljely (1 ov)

Kurssilla perehdytään hedelmä- ja marja-
kasvien tuotantotekniikkaan, tärkeimpiin
lajeihin ja lajikkeisiin sekä hedelmien ja
marjojen varastointiin.

Suoritustapa: L 26 t + oppimistehtävät

Kirjallisuus: Kirjallisuutta osoituksen mukaan

PTARH260 Viherympäristön ja
puutarhan merkitys ihmiselle (2 ov)

Kasvien, puutarhaympäristön ja viherym-
päristön vaikutus yksilöihin, yhteisöihin ja
kulttuureihin. Aihealueita ovat viherympä-
ristön vaikutus ihmisen/yhteisöjen hyvin-
vointiin ja terveyteen, puutarhanhoidon vi-
herympäristön terapeuttinen käyttö eri
kohderyhmille, terapeuttisen ympäristön
suunnittelu ja puutarhanhoito ympäristö-
kasvatuksessa.

Suoritustapa: L 20 t + dialogitentti

Kirjallisuus: Aura, S., Horelli. L. & Korpela, K.
1997. Ympäristöpsykologian perusteet. WSOY. Por-
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voo; Hjälpmedelinstitutet och Sveriges Utbildnings-
radio AB. 1999. Möjligheternas Trädgård. Kristi-
anstads Boktryckeri AB. Kristianstadt; Invalidiliiton
mielekkään elämän projekti. 1998. Mielekästä elä-
mää puutarhasta. Lahti-Kopio Oy. Lahti; Kaplan, R.
& Kaplan, S. 1994. The experience of nature. A
psychologigal perspective. Cambridge university
Press. Cambridge; Lewis, A.C. 1996. Green nature
– Human nature. The mening of plants in our lives.
University of Illinois Press. Urbana and Chigago.

RAVITSEMUSTIEDE

Ravitsemustieteen perusopintojen tutkin-
tovaatimukset saa avoimen yliopiston
Lahden toimistosta ja opetusta järjestä-
vistä opistoista.

YMPÄRISTÖNSUOJELUTIEDE

Ympäristönsuojelutieteen opetuksessa py-
ritään antamaan kuva  ympäristöongelmis-
ta, niiden syistä ja ratkaisukeinoista. Ym-
päristöongelmilla tarkoitetaan ihmisen ai-
heuttamia ympäristönmuutoksia, jotka
koetaan kielteisiksi. Ympäristönsuojelun
tarkoituksena on ympäristöongelmien en-
naltaehkäisy, poistaminen, tai lievittämi-
nen. Ympäristönsuojelutiede tutkii ympä-
ristönsuojelun perusteita.

YMPÄRISTÖNSUOJELUTIEDE A
(20 OV)

Vähintään 20 ov opintoja, joista vähintään
15 ov oltava ympäristönsuojelutieteen
opintoja (YMPS-opintoja). Opintokokonai-
suuden rakenne voi vaihdella em. rajois-
sa. Tavoitteena on edellytysten luominen
ympäristönsuojelun kokonaisuuden ym-
märtämiseen eri näkökulmien kautta.
Ymps-kokonaisuuteen valittavat valinnai-
set opintojaksot eivät saa kuulua jonkin
toisen oppiaineen opintokokonaisuuteen.
Tiedustele tarkempia opintokokonaisuu-

den suoritusvaatimuksia opetusta järjes-
tävästä yksiköstä. Esimerkki opintokoko-
naisuudesta:

YMPS1.1. Ympäristönsuojelun perusteet
(3 ov)
YMPS2.1. Ympäristönsuojelun peruskir-
jallisuus (3 ov)
YMPS2.6.A Ympäristöpolitiikan johdanto-
kurssi (4 ov)
YMPS2.3.A Ilmansuojelun perusteet – lu-
ennot (2 ov)
YMPS2.3.B Ilmansuojelun perusteet –
kirjallisuus (2  ov)
YMPS2.2. Ympäristömuutosten arvotta-
minen ja arviointi (2 ov)
YMPS2.6.B Ympäristönsuojelu yhteiskun-
nassa (1 ov)
Valinnaiset opintojaksot (3  ov)

YMPS1.1. Ympäristönsuojelun
perusteet (3 ov)

Opintojaksolla kuvataan teollisen maail-
man kehittymistä nykyisen kaltaiseksi
systeemiksi, annetaan yleiskuva ympäris-
tön muuttumisesta ja tarkastellaan ympä-
ristönsuojelun keinovalikoimaa.  Lisäksi
luonnehditaan ympäristöongelmien tek-
nistä ja yhteiskunnallista luonnetta sekä
pohditaan ympäristökriisin ratkaisumah-
dollisuuksia.

Suoritustapa: L 40 t + kuulustelu

Kirjallisuus: Berninger, K., Tapio, P. & Willamo, R.
1996. Ympäristönsuojelun perusteet. Gaudeamus.
389 s. 1., 2. tai 3. painos; Gustafsson, J. (toim.)
Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat. Uhkaku-
vista yhteistyöhön. Turun yliopiston täydennys-
koulutuskeskuksen julkaisuja A: 31. Neljäs uudis-
tettu painos. 1999. ; muuta kirjallisuutta osoituksen
mukaan.
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YMPS2.1. Ympäristönsuojelun
peruskirjallisuus (3 ov)

Syvennetään peruskurssilla saatua yleis-
tietoa ympäristöongelmiin liittyvistä ekolo-
gisista prosesseista ja saadaan taustatie-
toa ympäristön tilasta Suomessa. Artikke-
likokoelma perehdyttää erilaisiin näkökul-
miin selittää ympäristöongelmien syntyä
ja niiden ratkaisumalleja.

Suoritustapa: kirjallisuus- tai cdromkuu-
lustelu + artikkelikokoelmasta tehtävät es-
seet.

Kirjallisuus: Wahlström  ym. Suomen ympäristön
tulevaisuus. Edita 1996.; Hallanaro ym. Suomen
luonto CD-facta. Kertomus ympäristön tilasta. Suo-
men ympäristökeskus. WSOY. 2000;  Ympäristön-
suojelu. Artikkelikokoelma 2.1. (lainattavissa tiede-
kirjastosta ja sisältää esseenkirjoitusohjeen).

YMPS2.2. Ympäristömuutosten
arvottaminen ja arviointi (2 ov)

Kurssilla pohditaan ympäristönsuojelun fi-
losofisia perusteita sekä käydään läpi
luonnontaloudessa tapahtuvia muutoksia
ja niiden tutkimista.

Suoritustapa: L 33  t  + essee

Kirjallisuus: osoituksen mukaan

YMPS2.3.A Ilmansuojelun
perusteet – luennot (2 ov)

Tutustutaan ilmansuojelun peruskysy-
myksiin ja pyritään antamaan kokonaisku-
va ilmastonmuutokseen vaikuttavista teki-
jöistä ja alaan liittyvästä tutkimuksesta.

Suoritustapa: L  30 t + harjoitustehtävät

Kirjallisuutta: osoituksen mukaan

YMPS2.3.B. Ilmansuojelun
perusteet – kirjallisuus (2 ov)

Ilmansuojelun ja siihen liittyvien ilmiöiden
perusteet, keskittynyt erityisesti ilman-
saasteiden vaikutuksiin.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: suoritettava kirjallisuus ilmoitetaan Il-
mansuojelun perusteiden luentojen ensimmäisellä
kerralla.

YMPS2.6. A Ympäristöpolitiikan
johdantokurssi (4 ov)

Johdantokurssilla saadaan yleisnäkemys
ympäristöongelmien yhteiskunnallisesta
luonteesta, tutustutaan ympäristöpolitii-
kan määrittelyyn ja tulkintoihin, historialli-
seen kehitykseen, aikalaiskeskustelun
keskeisiin teemoihin, globalisoitumisen ja
tulevaisuuden näkymiin.

Suoritustapa: L + loppukuulustelu, jossa
tentitään myös kirjallisuus

Kirjallisuus: Massa, I. Toinen ympäristötiede. Gau-
deamus 1998; Sairinen, R. ym. Suomen ympäris-
töpolitiikan tulevaisuuskuvat. Gaudeamus 1999.

YMPS2.6.B. Ympäristönsuojelu
yhteiskunnassa (1 ov)

Kurssin tarkoitus on perehtyä keskustelu-
jen sekä vierailukäyntien avulla kysymyk-
seen, miksi yhteiskunta tuottaa ympäris-
töongelmia ja miten muutos toiminnassa
olisi mahdollinen.

Suoritustapa: R 20 t + oppimispäiväkirja.
Opintojakso suoritetaan osallistumalla ak-
tiivisesti vierailukäynteihin ja ryhmäkes-
kusteluun tai oppimispäiväkirjalla.

Kirjallisuutta: Tapio. Ympäristönsuojelu
yhteiskunnassa kurssin luentomoniste.

Valinnaiset opintojaksot järjestetään luku-
vuonna 2003-2004
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MONITIETEISET OPINNOT

FILOSOFIA

Filosofian opinnot perehdyttävät inhimilli-
seen ajatteluun ja sitä koskevaan  tietoon.
Opinnot tähtäävät systemaattisiin tietoihin
filosofiasta itsenäisenä tieteenalana sekä
harjaannuttavat filosofiseen analyysiin ja
argumentaatioon.

Helsingin yliopistossa filosofiaa voi opiskella
kahdessa tiedekunnassa: valtiotieteellisessä
tiedekunnassa käytännöllistä filosofiaa (Kf-
koodit) ja humanistisessa tiedekunnassa
teoreettista filosofiaa (Fte-koodit). Avoimessa
yliopistossa filosofian opinnot koostuvat mo-
lempien tiedekuntien opintojaksoista.

FILOSOFIAN PERUSOPINNOT
(20 OV):
Kf110 Johdatus filosofiaan (2 ov)
Kf120 Johdatus filosofian historiaan (2

ov)
Kf130 Johdatus etiikkaan ja yhteiskunta-
filosofiaan (4 ov)
Fte140 Johdatus tieto-oppiin ja ontologi-
aan (3 ov)
Fte150 Johdatus tieteenfilosofiaan (2 ov)
Fte160 Johdatus logiikkaan (3 ov)
Toinen seuraavista opintojaksoista:
– Fte170 Nykyajan filosofia (4 ov); tai
– Kf230 Etiikka (4 ov)

Mikäli opiskelija suorittaa opintojakson
Fte170 Nykyajan filosofia, hän saa todis-
tuksen teoreettisesta filosofiasta. Mikäli
opiskelija suorittaa opintojakson Kf230
Etiikka, hän saa todistuksen käytännölli-
sestä filosofiasta. Tutkintovaatimukset nou-
dattavat filosofian aineenopettajan perus-
opintojen vaatimuksia. Suositellaan, että
opintojaksot suoritetaan luentokursseina.

Kf110 Johdatus filosofiaan (2 ov)

Tutustutaan perinteiseen filosofiseen prob-
lematiikkaan, filosofian eri osa-alueisiin ja
keskeiseen filosofiseen erityiskäsitteistöön.
Opintojaksossa käsitellään tieto-opissa,
metafysiikassa ja etiikassa esiintyviä filo-
sofisia ongelmia sekä kysymystä filosofi-
sen tiedon ja tutkimuksen luonteesta.

Suoritustapa: joko a) L 36 t + luentokuu-
lustelu tai b) kirjallisuuskuulustelu.

Kirjallisuus: Jos opintojakso suoritetaan kirjalli-
suuskuulusteluna,  tentitään joko a) tai b):
a) Airaksinen, T., Johdatusta filosofiaan ja Al-
mond, B., Exploring Philosophy
b) Sober, E., Core Question in Philosophy (2. pai-
nos), s. 1-111, 153-203, 265-344 ja 411-479.

Kf120 Johdatus filosofian
historiaan (2 ov)

Tavoitteena on luoda opiskelijalle kuva filoso-
fian historian tärkeimmistä kausista ja ajatus-
suunnista sekä keskeisistä ajattelijoista.

Suoritustapa: joko a) L 36 t + luentokuu-
lustelu tai b) kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Jos opintojakso suoritetaan kirjalli-
suuskuulusteluna, tentitään yksi seuraavista vaih-
toehdoista:
a) Aspelin, G., Ajatuksen tiet, s. 1–549 (on ruots.)
b) Korkman, P. & Yrjönsuuri, M. (toim.), Filosofian
historian kehityslinjoja
c) Scott-Kakures, D. et al., History of Philosophy.
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Kf130 Johdatus etiikkaan ja
yhteiskuntafilosofiaan (4 ov)

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija etiikan
ja yhteiskuntafilosofian peruskäsitteisiin ja
ongelmiin, keskeisiin suuntauksiin ja teori-
oihin.

Suoritustapa: joko a) L 36 t + luento- ja kir-
jallisuuskuulustelu tai b) kirjallisuuskuulus-
telu

Kirjallisuus:
Luentokurssin  lisäksi tentitään kirjallisuutta luen-
noitsijan ohjeiden mukaan.

Jos opintojakso suoritetaan pelkkänä kirjalli-
suuskuulusteluna, tentitään kohdat a) ja b):
a) historiallinen osuus: Maclntyre, A., Short
History of Ethics ja joko Barry, N., An Introduction
to Modern Political Theory tai Barryn sijaan sekä
Häyry, M., Ihannevaltio että Häyry, M., Hyvä elämä
ja oikea käytös
b) systemaattinen osuus:  Feinberg, J., Social
Philosophy ja Frankena, W. K., Ethics.

Fte140 Johdatus tieto-oppiin ja
ontologiaan (3 ov)

Perehdytään tieto-opin ja ontologian tär-
keimpiin käsitteisiin ja oppisuuntiin.

Suoritustapa: joko a) L 36 t + kuulustelu,
jossa tentitään myös kirjallisuus tai b) kir-
jallisuuskuulustelu

Kirjallisuus:
Luentokurssin lisäksi tentitään: Lammenranta, M.,
Tietoteoria.
Jos opintojakso suoritetaan pelkkänä kirjallisuus-
kuulusteluna, tentitään kohdat 1-3:
1. joko Lammenranta, M., Tietoteoria tai Moser, P.
K.–Mulder, D. H.–Trout, J. D., The Theory of
Knowledge
2. van Inwagen, P., Metaphysics
3. Lisäksi yksi seuraavista vaihtoehdoista:
a) Platon, Faidon ja Theaitetos;  b) Aristoteles, Kate-

goriat;  c) Descartes, Metafyysisiä mietiskelyjä;  d)
Spinoza, Etiikka, osat I-II;  e) Kant, Prolegomena.

Fte150 Johdatus
tieteenfilosofiaan (2 ov)

Esitellään tieteellisen ajattelun keskeisiä
periaatteita, tieteellisen argumentaation
rakennetta ja pätevyyden ehtoja, tieteelli-
sen tiedon luonnetta ja tärkeimpiä tie-
teenfilosofisia koulukuntia. Lisäksi tarkas-
tellaan erityistieteiden, erityisesti  yhteis-
kuntatieteiden, filosofisia ja metodologisia
perusteita.

Suoritustapa: joko a) L 36 t + luentokuu-
lustelu tai b) kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Jos opintojakso suoritetaan pelkkänä
kirjallisuuskuulusteluna, tentitään kohdat a) ja b):
a) joko Haaparanta, L.,- Niiniluoto, I., Johdatus
tieteelliseen ajatteluun tai
Hempel, C.G., Philosophy of Natural Science
b) joko Howard, R.J., Three Faces of Herme-
neutics tai Trigg, R., Understanding
Social Science.

Fte160 Johdatus logiikkaan (3 ov)

Tutustutaan logiikan alkeisiin sekä har-
jaannutaan logiikan ja joukko-opin käsit-
teistöön.

Suoritustapa: luentokurssi + harjoitukset
+ kuulustelu

Fte170 Nykyajan filosofia (4 ov)

Tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva ny-
kyajan johtavista filosofisista aatevirtauk-
sista, niiden kehityksestä ja suhteesta toi-
siinsa.

Suoritustapa: joko a) luentokurssi + luen-
to- ja kirjallisuuskuulustelu tai b) kirjalli-
suuskuulustelu
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Kirjallisuus:
Luentokurssin  lisäksi tentitään kirjallisuutta luen-
noitsijan ohjeiden mukaan.
Jos opintojakso suoritetaan pelkkänä kirjallisuus-
kuulusteluna,  tentitään kohdat 1 ja 2:
1. Joko a) tai b):
a) von Wright, G.H., Logiikka, filosofia ja kieli (2. p.,
on ruots.)
Sekä toinen seuraavista:
- Niiniluoto, I. –Saarinen, E. (toim.), Nykyajan filo-
sofia
- West, D., An Introduction to Continental Philoso-
phy;
b) Passmore, J.,  A Hundred Years of Philosophy
sekä Passmore, J., Recent Philosophers
2. Yksi seuraavista vaihtoehdoista:
a) Wittgenstein, L., Varmuudesta;  b) Moore, G.E.,
Etiikan peruskysymyksistä;  c) Russell, B., The
Problems of Philosophy;  d) Heidegger, M.,  Kirje
“humanismista” sekä Maailmankuvan aika ja Sart-
re, J.-P., Eksistentialismikin on humanismia;  e)
Adorno, T., - Horkheimer, M. -  Marcuse, H., , Jär-
jen kritiikki sekä Habermas, J.,  Järki ja kommuni-
kaatio; f) Dewey, J.,  Pyrkimys varmuuteen.

Kf230 Etiikka (4 ov)

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija sys-
temaattisen etiikan peruskäsitteisiin ja on-
gelmiin, tärkeimpiin normatiivisen etiikan
suuntauksiin, yleiseen arvo- ja normiteori-
aan sekä niiden käytännön sovelluksiin.

Edeltävät opinnot: Kf110, Kf120 ja Kf130

Suoritustapa: joko a) luentokurssi + luen-
to- ja kirjallisuuskuulustelu tai b) kirjalli-
suuskuulustelu

Kirjallisuus:
Luentokurssin  lisäksi tentitään kirjallisuutta luen-
noitsijan ohjeiden mukaan.
Jos opintojakso suoritetaan pelkkänä kirjallisuus-
kuulusteluna,  tentitään kohdat 1 ja 2:
1. Kohdat a) ja b) (yht. 3 ov):
a) La Follette, H. (toim.), The Blackwell Guide to
Ethical Theory

b) Airaksinen, T., Moraalifilosofia (jos Airaksinen
on suoritettu aikaisemmin, tentitään Häyry, M.,
Mahdollisimman monen onnellisuus. Utilitarismin
historia, teoria ja sovellukset)
2. Yksi seuraavista (kukin 1 ov):
c) Hare, R. M., Moral Thinking; d) MacIntyre, A.,
After Virtue;  e) O´Neill, O., Towards Justice and
Virtue;  f) Smith, M., The Moral Problem.

ERIKOISKURSSEJA

Fte512 Kriittisen ajattelun ja
päättelyn taidot (3 ov)

Tavoitteena on hyvän ajattelun ja argu-
mentoinnin taitojen harjaannuttaminen
ohjatun käytännön harjoittelun kautta.
Kurssin painopistealueita ovat tieteellinen
argumentaatio ja sen arviointi sekä arvo-
keskustelu. Sisältönä on opiskelijoiden
kriittisten taitojen kehittäminen.

Suoritustapa: L 24 t + oppimispäiväkirja +
R 12 t  + kirjallisuuskuulustelu

Opintojakson suoritus edellyttää aktiivista
osallistumista luennoille ja harjoitusryh-
mään.

Kirjallisuus:
Valitaan yksi seuraavista (1 ov): Häyry, H., Karttu-
nen, H. ja Virtanen, M. (toim.), Paholaisen asian-
ajaja: opaskirja skeptikolle; Selin, R., Ollikainen,
M. ja Salmi, I.V. (toim.), Paholaisen asianajajan
paluu: opaskirja skeptikolle; Lindeman-Viitasalo,
M. (toim.), Toden näköiset harhat; Palonen, K. ja
Summa, H. (toim.), Pelkkää retoriikkaa: tutki-
muksen ja politiikan retoriikat; Perelman, C., Re-
toriikan valtakunta.
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LATINALAISEN AMERIKAN

TUTKIMUS

LATINALAISEN AMERIKAN
TUTKIMUKSEN
OPINTOKOKONAISUUS (10 OV)

Latinalaisen Amerikan tutkimuksen opin-
tokokonaisuus perehdyttää opiskelijan
monimuotoiseen ja kulttuuriperinteeltään
rikkaaseen, hyvin heterogeeniseen
maanosaan, jonka erityispiirteiden kautta
tutustutaan myös globaaleihin teemoihin
kuten historiallisiin, taloudellisiin ja sosi-
aalisiin kysymyksiin sekä kehitysproble-
matiikkaan, ympäristöön ja kulttuuriin.

Johdantojakso (LAm 110, 4ov) on pakolli-
nen kaikille ja muista osioista suoritetaan
valinnaisesti yhteensä 6 ov.

LAm110 Latinalaisen Amerikan tutkimuk-
sen johdantojakso (4 ov)

LAm 111 Johdantokurssi (1–2 ov)
LAm 112 Johdantokirjallisuus (1–3 ov)

LAm 120 Latinalaisen Amerikan ympäris-
tö ja väestö (2 ov)
LAm 140 Latinalaisen Amerikan arkeolo-
gia ja antropologinen historia (2 ov)

LAm 141 Muinaisista mayoista rituaali-
tutkimukseen (1–2 ov)
LAm 142 Latinalaisen Amerikan arkeo-
logia ja antropologinen historia (1 ov)

LAm 150 Latinalaisen Amerikan poliitti-
set ja taloudelliset rakenteet (2 ov)
LAm 160 Latinalaisen Amerikan uskon-
not, ideologiat ja yhteiskunnalliset liikkeet
(2 ov)

LAm110 Latinalaisen Amerikan
tutkimuksen johdantojakso (4 ov)

Opintojakso antaa perustiedot Latinalai-
sesta Amerikasta ja sen tutkimuksesta

LAm 111 Johdantokurssi (1–2 ov)

Suoritustapa: L 24 t + luentopäiväkirja

Kurssin voi laajentaa 2 ov:n laajuiseksi
laatimalla noin 10-sivuisen esseen.

LAm 112 Johdantokirjallisuus
(1–3 ov)

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Hillman (ed.): Understanding Comtem-
porary Latin America; Pakkasvirta & Teivainen
(toim.) Kenen Amerikka? Kurssin voi laajentaa 3
ov:n laajuiseksi korvaamalla johdantokurssin es-
seen teoksella Pakkasvirta & Aronen (toim.): Kahvi,
pahvi ja tango: Suomen ja Latinalaisen Amerikan
suhteet.

LAm120 Latinalaisen Amerikan
ympäristö ja väestö (2 ov)

Opintojakso perehdyttää Latinalaisen
Amerikan ympäristöön ja sen ekologisiin
erityispiirteisiin, ympäristön ja talouden
välisiin suhteisiin sekä väestökysymyk-
siin, muuttoliikkeisiin ja kaupunkien kas-
vuun.

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Gilbert: The Latin American City; Salo
& Pyhälä: Amazonia
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LAm140 Latinalaisen Amerikan
arkeologia ja antropologinen
historia  (2 ov)

Opintojaksossa paneudutaan Latinalai-
sen Amerikan alueen menneisyyden mo-
nimuotoisuuteen, muutosprosesseihin ja
jatkuvuuteen alueen alkuperäisväestön
saapumisesta eurooppalaisten kohtaami-
seen.

LAm 141 Muinaisista mayoista
rituaalitutkimukseen (1–2 ov)

Suoritustapa: luennot ja työpajatyösken-
telyä, tarkempi suoritustapa selviää myö-
hemmin.

Kurssin voi laajentaa 2 ov:n laajuiseksi
laatimalla noin 10-sivuisen esseen.

LAm 142 Latinalaisen Amerikan
arkeologia ja antropologinen
historia (1 ov)

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Yksi teos seuraavista: Gossen (ed.):
South and Meso-American Native Spirituality:
from the Cult of the Feathered Serpent to the
Theology of Liberation, sivut 1–278; Talvitie & Ilmo-
nen (toim.): Sulkakäärme ja jaguaarijumala;
Meksikon ja Guatemalan intiaanikulttuurit tai
Talvitie & Ilmonen (toim.): Kultakruunu ja höyhen-
viitta: Perun kolme vuosituhatta.

LAm 150 Latinalaisen Amerikan
poliittiset ja taloudelliset
rakenteet (2 ov)

Perehdytään Latinalaisen Amerikan yh-
teiskuntarakenteisiin ja instituutioihin, de-
mokratiaan, tuotantorakenteisiin ja talou-
delliseen kehitykseen eri maissa sekä
maanosan rooliin maailmantaloudessa.

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Tulchin (ed.): The Consolidation of
Democracy in Latin America; Barton: A Political
Geography of Latin America.

LAm 160 Latinalaisen Amerikan
uskonnot, ideologiat ja
yhteiskunnalliset liikkeet (2 ov)

Perehdyttää Latinalaisen Amerikan us-
konnolliseen, ideologiseen ja aatteelli-
seen monimuotoisuuteen.

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Bethell (ed.): Ideas and Ideologies in
Twentieth Century Latin America (2 ov) tai kaksi
seuraavista: Carcía Canclini: Hybrid Cultures: Stra-
tegies for Entering and Leaving Modernity; Skidmo-
re & Smith: Modern Latin America; Vuola: Köyhien
Jumala. Johdatus vapautuksen teologiaan.
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AAKKOSELLINEN OPPIAINE- JA
AIHEHAKEMISTO

Hakemiston sivuviittaus on tutkintovaatimuksiin (paitsi opiskelua tukevat kurssit, joista
viittaus A-osaan). Tiedot opetuksen järjestäjistä löytyvät oppaan A-osasta ja järjestäjien
yhteystiedot oppaan B-osasta.

Aasian ja Afrikan kulttuurit 73
Aikuiskasvatustiede 118
Antiikin kulttuuri 74
Arabian kielen ja islamin tutkimus 74
Arkeologia 74
ATK-taidot 53
Biokemia 101
Biologia 115
Elintarvike-ekonomia 152
Elokuva- ja televisiotutkimus 76
Eläintiede 102
Engelsk textförståelse 53
Englannin kieli 53, 54, 57
English Reading and Writing 57
Erityispedagogiikka 121
Espanjan kieli 57, 58
Estetiikka 78
Eurooppaoikeus 64
Filosofia 161
Folkloristiikka 80
Hevoskurssi 154
Historia 82
Internet ja www 4
Islam 74
Italian kieli 58
Journalistik 150
Kalataloustiede 154
Kansanterveystiede 67
Kasvatustiede 124
Kasvitiede 104
Kehitysmaatutkimus 133
Kemia 107
Kirjallinen ilmaisu 4
Kirjallisuus 84, 98
Kirjaston käyttö 4
Kirjoittaminen 4, 55, 56
Kognitiotiede 83
Kotieläintiede 154

Kotimainen kirjallisuus 84
Kotitalouden juridiikka 154
Kulttuuriantropologia 86
Kuluttajaekonomia 154
Kuluttajalainsäädäntö 154
Kulutus ja ympäristö 154
Kulutussosiologia 154
Käytännöllinen teologia 59
Lasten ja nuorten käyttäytymishäiriöt124
Latinalaisen Amerikan tutkimus 164
Logopedi 87
Lukeminen 4
Luonnonmukainen
maa- ja elintarviketalous 155
Lääketiede 67, 69
Maantiede 108
Markkinointi 152
Matematik 110
Mehiläistalous 156
Mikrobiologia 114
Oikeushistoria 64
Oikeustaloustiede 65
Oikeustiede 63
Organisaatiokäyttäytyminen 153
Osuustoiminta 156
Pedagogik 128
Perinnöllisyystiede 110
Psykologia 88
Puheviestintä 90
Puutarhatiede 158
Ranskan kieli 54, 58
Ravitsemustiede 159
Ruotsin kieli 56, 58
Saksan kieli 54, 58
Socialpolitik 134
Sosiaalipolitiikka 135
Sosiaalipsykologia 139
Sosiaalityö 137
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Sosiologia 141
Statistik 54
Suomen kieli 91
Suullinen ilmaisu 55
Taidehistoria 93
Teatteritiede 97
Teologia 59
Tieteellinen kirjoittaminen 55
Tieteellinen tutkimus 55
Tietojenkäsittelytiede 111
Tilastollinen päättely 55
Tilastotiede 55, 56, 144
Toinen kotimainen kieli 56
Tuotantotalous ja logistiikka 153
Työoikeus 65
Tähtitiede 114
Unkarin kieli 58
Uskontotiede 97
Valtio-oppi 144

Vanhenemisen tutkimus 146
Venäjän kieli 58
Viestintä 148
Vuxenpedagogik 128
Yhteiskuntahistoria 150
Yleinen kirjallisuustiede 98
Yleinen mikrobiologia 114
Yleinen teologia 59
Yleisbiologia 115
Yliopisto-opinnot 4
Ympäristöasioiden hallinta 116
Ympäristönsuojelutiede 159
Ympäristöoikeus 66
Ympäristöpolitiikka 151
Ympäristöteologia 59
Ympäristötiede 117
Yrittäjyys ja talouselämä 152
Yrittäjyyskasvatus 131
Äidinkieli 56


