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tervetuloa 
KesäopetuKsen 
infotilaisuuteen
Paikka: Porthania, sali Pii (Yliopistonkatu 3), Helsinki

aika: keskiviikko 14.4. klo 17 

infotilaisuudessa kuulet erityisesti kesän opintotarjonnasta, opiskelusta 

avoimessa yliopistossa sekä opintoihin ilmoittautumisesta. 

tilaisuuteen on vapaa pääsy. 
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Helsingin yliopiston avoin yliopisto tarjoaa mah-

dollisuuden perehtyä ajankohtaisiin asioihin ja il-

miöihin syvällisesti. Kesäopinnoissa voit suorittaa 

jonkin alan perusopintokokonaisuuden tai yksittäi-

siä opintojaksoja. tule opiskelemaan kesäopinto-

ja avoimeen yliopistoon ja sammuta tiedon janosi! 

•	 mitkä ovat tärkeimmät vitamiinimme?

•	 miten kiinalaisten naisten asema on muuttunut 

kommunismin valtaannousun jälkeen?

•	 mitä estetiikka on?

•	 mitkä ovat sukupuolitutkimuksen 

peruskäsitteet?

•	 miltä ihmiskunnan tulevaisuus tulee 

näyttämään?

•	 miten tähdet syntyvät ja kuolevat?

näitä ja satoja muita kysymyksiä pohditaan ke-

sällä 2010. tutustu tarjontaan ja löydä omasi! tar-

kemmat tiedot opinnoista saat verkkopalvelusta.

avoin yliopisto:

KesäopisKelu 
avoimessa yli-
opistossa: 
tietoa pintaa 
syvemmältä

opintomaKsut Kesällä 
2010 
Katso tarkat hinnat verkkopalvelusta.

Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston 

läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille (paitsi 

mahdolliset materiaalimaksut). Yksittäiset kirja-

tentit ovat perustutkinto-opiskelijoille maksulli-

sia 1.9. jälkeen. 

ilmoittautuminen 
Kesäopintoihin
ilmoittautumiset kesäopintoihin alkavat oppiai-

neittain porrastetusti 19.4. klo 10. voit ilmoittau-

tua opintoihin niiden alkamiseen asti, mikäli paik-

koja on jäljellä. ryhmät täytetään pääsääntöisesti 

ilmoittautumisjärjestyksessä.  

ilmoittaudu joko avoimen yliopiston verkkopal-

velussa olevissa opinto-ohjelmissa tai käymällä 

avoimen yliopiston asiakaspalvelussa. ilmoittau-

tuminen on sitova, joten tutustu huolella opinto-

ohjelmaan ennen ilmoittautumistasi.

Opinto-ohjelmasta saat tietoa opintokokonaisuu-

den tai opintojakson:

– ilmoittautumisen ajankohdasta

– ilmoittautumis- ja maksuehdoista

– sisällöistä, suoritustavoista ja kirjallisuudesta

– opetuksen ajasta ja paikasta

– opintomaksuista.

verkon kautta ilmoittautuessasi sinun tulee ensin 

rekisteröityä verkkopalvelun käyttäjäksi. rekiste-

röityminen on maksutonta. ilmoittautuminen su-

juu no peammin, jos rekisteröidyt jo etukäteen.

tenttiKäytännöt
lähiopetuksessa ja verkko-opinnoissa kaikkiin 

tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 10 

päivää ennen tenttipäivää. myöhässä tulleita il-

moittautumisia ei huomioida. lisätietoja tent-

tikäytännöistä saat verkkopalvelusta, kohdasta 

tenttipalvelu. 

avoimen yliopiston verkkopalvelu: 

www.helsinki.fi/avoin



aloita avoimessa monta syytä opisKella 
• etsitkö uutta uraa?

• Haluatko kehittää ammattitaitoasi, sivistää 

itseäsi tai hyödyntää välivuoden?

• Onko sinulla aineenopettajan pätevyys 

jossakin oppiaineessa? Haluatko pätevöityä 

jossakin toisessa aineessa?

• Kiinnostaako opiskelu harrastuksena?

avoin yliopisto:

• ei ikärajoja eikä pohjakoulutusvaatimuksia

• opinnot Helsingin yliopiston 

tutkintovaatimusten mukaisia

• opinnot voi liittää yliopistotutkintoon

• hyvä mahdollisuus tutustua yliopisto-

opiskeluun ja eri oppiaineisiin.

opintoja touKoKuusta 
eloKuuhun
ensimmäiset kesäopinnot alkavat toukokuus-

sa, mutta niitä käynnistyy kuitenkin pitkin kesää. 

tenttimahdollisuuksia on myös syksyllä. Helsin-

gin yliopiston avoimessa yliopistossa kesäope-

tus painottuu kesä- ja elokuulle. Heinäkuussa ei 

yleensä järjestetä opetusta. Opetus pidetään pää-

sääntöisesti Helsingin keskustassa arkisin kello 16 

jälkeen. Kesäopinnoissa opiskelu on usein intensii-

vistä. esimerkiksi luentokurssi saattaa kestää vain 

kahdesta kolmeen viikkoa, joten opetusta voi olla 

useana iltana viikossa.
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avoimen yliopiston 
asiaKaspalvelu

Kluuvikatu 7, Kauppakeskus Kluuvi, 5. krs

Postiosoite: Pl 4, 00014 Helsingin yliopisto

p. (09) 191 28320

asiakaspalvelu@avoin.helsinki.fi

avoinna ma–to klo 12–16.30, pe klo 12–15

Puhelinpalvelu: ma–pe klo 10–15, 

suljettu klo 11–12

Katso asiakaspalvelun kevään ja kesän 
poikkeavat aukioloajat verkkopalvelusta. 

avoimen yliopiston aulassa olevia, asiakkaille 

tarkoitettuja tietokoneita sekä kopiokonetta voi 

käyttää asiakaspalvelun aukioloaikoina. 

Oppimistehtäviä voi palauttaa asiakaspalvelun ul-

ko-oven vieressä olevaan postilaatikkoon ma–pe 

klo 7–19. 

opintojen ohjaus
Opintoasiainsuunnittelijoilta saat tietoa opiske-

lusta avoimessa yliopistossa, oppiaineista ja ope-

tusmuodoista. He auttavat sinua myös opintoje-

si suunnittelussa ja neuvovat, miten voit kehittää 

opiskelutaitojasi. varaa aika asiakaspalvelusta tai 

suoraan opintoasiainsuunnittelijoilta.

p. (09) 191 28321

opintoneuvonta@avoin.helsinki.fi

Puhelinneuvonta: ma–to klo 10–15
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Kieliopinnot

tutKintOiHin sisältYvät KieliOPinnOt:

englanti

englannin tekstinymmärtäminen ja suullinen tai-

to (oik.) (2 op)

englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja 

suullinen taito (hum.) (ryhmä 1) (3 op)

englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja 

suullinen taito (hum.) (ryhmä 2) (3 op)

englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja 

suullinen taito (hum.) (ryhmä 3) (3 op)

englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja 

suullinen taito (käytt.) (ryhmä 1) (3 op)

englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja 

suullinen taito (käytt.) (ryhmä 2) (3 op)

englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja 

suullinen taito (mat.-luonn.) (4 op)

englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja 

suullinen taito (oik.) (ryhmä 1) (3 op)

englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja 

suullinen taito (oik.) (ryhmä 2) (3 op)

englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja 

suullinen taito (valt.) (ryhmä 1) (3 op)

englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja 

suullinen taito (valt.) (ryhmä 2) (3 op)

toinen kotimainen kieli

toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen tai-

to (hum.) (ryhmä 1) (5 op)

toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen tai-

to (hum.) (ryhmä 2) (5 op)

toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen tai-

to (käytt.) (ryhmä 2) (3 op)

toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen tai-

to (käytt.)(ryhmä 1) (3 op)

toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen tai-

to (oik.) (ryhmä 1) (5 op)

toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen tai-

to (oik.) (ryhmä 2) (5 op)

toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen tai-

to (valt.) (ryhmä 1) (4 op)

toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen tai-

to (valt.) (ryhmä 2) (4 op)

valinnaiset KieliOPinnOt:

espanja

espanjan alkeiskurssi 1 (ryhmä 1, päiväryhmä) (3 op)

espanjan alkeiskurssi 1 (ryhmä 2, iltaryhmä) (3 op)

espanjan alkeiskurssi 2 (3 op)

espanjan jatkokurssi 1 (3 op)

italia

italian alkeiskurssi 1 (3 op)

italian alkeiskurssi 2 (3 op)

Katso opintojen ajat, paikat, maksut ja ilmoittautumisohjeet  verkko-
palvelusta osoitteesta www.helsinki.fi/avoin. sieltä saat tietoa myös 
muun muassa avoimen yliopiston käytännöistä, tenteistä ja todistuk-
sista. 

Kesän 2010 
opinnot
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ranska

ranskan alkeiskurssi 1 (3 op)

ranskan alkeiskurssi 2 (3 op)

ranskan jatkokurssi 1 (3 op)

ranskan jatkokurssi 2 (3 op)

ruotsi

ruotsin valmennuskurssi (2 op)

saksa

saksan alkeiskurssi 1 (3 op)

saksan alkeiskurssi 2 (3 op)

saksan jatkokurssi 1 (3 op)

saksan jatkokurssi 2 (3 op)

venäjä

venäjän alkeiskurssi 1 (4 op)

venäjän alkeiskurssi 2 (4 op)

Bio- ja ympäristötieteellinen 
tiedeKunta

Biokemia

entsyymit ja aineenvaihdunta (5 op)

Biologia

Ympäristömuutokset vesiekosysteemeissä (4 op)

miljö och kommunikation (5 sp)

Hydrobiologia

levien ekologia ja systematiikka (3 op)

merien rantavyöhykkeen ekologia (3 op)

murto- ja merivesien ekologia (4 op)

Ympäristömuutokset vesiekosysteemeissä (4 op)

Perinnöllisyystiede

Gene technology (3 cr)

ihmisgenetiikka (3 op)

molekyyligenetiikka (5 op)

Ympäristönsuojelutiede

ilmansuojelun perusteet, luennot (3 op)

ilmansuojelun perusteet, kirjallisuus (3 op)
Ympäristöpolitiikan johdantokurssi (6 op)

farmasian tiedeKunta

Farmasia

lääkkeet ja urheilu (3 op)

vitamiinit ja hivenaineet (2 op)

humanistinen tiedeKunta 

aasian ja tyynenmeren alueen tutkimus

China and japan in World Politics (5 cr)

Kiinan kehittyvä länsialue (5 op)

naiset Kiinan kansantasavallassa (5 op)

millaisia ympäristömuutoKsia 
tapahtuu vesieKosysteemeissä?

ympäristömuutokset vesiekosysteemeissä -kurs silta 

saat laajat perustiedot vesiin liittyvistä muutoksista se-

kä vesiensuojeluun liittyvistä ongelmista ja sovellutuk-

sista erilaisissa vesiekosysteemeissä. Kurssilla lähesty-

tään vesistötietoutta, tämän hetkistä ympäristön tilaa 

ja ongelmien ratkaisua monipuolisesti asiantuntijoiden 

luentoesitysten pohjalta. Kurssilla pääset perehtymään 

muun muassa valuma-alueprosesseihin, ilmastonmuu-

tokseen ja vesiekosysteemeihin, rehevöitymiseen, hai-

tallisten aineiden vesistövaikutuksiin sekä vesiraken-

tamiseen. 
Kuva: ulla jOKila
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etelä-aasian tutkimus

Bollywood-elokuva ennen ja nyt (5 op)

Filosofia

teoreettisen filosofian perusopinnot (25 op):

johdatus filosofiaan (5 op)

johdatus filosofian historiaan (3 op)

johdatus kieli- ja mielenfilosofiaan (3 op)

johdatus tieto-oppiin (3 op)

johdatus metafysiikkaan (3 op)

johdatus tieteenfilosofiaan (3 op)

johdatus logiikkaan (5 op)

Historia

afrikan historia i (5 op)

Finnish Cinema (3 cr)

Kansallisvaltiomme luja historia, 2000-luvun va-

linkauhat ja uusi kosmopolis? (2 op)

Kriisiytyvä maailma? (2 op)

naiset Kiinan kansantasavallassa (5 op)

itä-aasian tutkimus

China and japan in World Politics (5 cr)

Kiinan kehittyvä länsialue (5 op)

naiset Kiinan kansantasavallassa (5 op)

afrikan-tutkimus

afrikan historia i (5 op)

afrikan kulttuurit (5 op)

arabian kielen ja islamin tutkimus

islam euroopassa (5 op)

näkökulmia mystiikkaan (5 op)

arkeologia

skandinavian arkeologiaa (5 op)

tekstiilien historiaa (3 op)

elokuva- ja televisiotutkimus

audiovisuaalinen kerronta (3 op)

audiovisuaalinen mediakasvatus – veisitkö lapse-

si katsomaan tätä elokuvaa? (3 op)

Bollywood ennen ja nyt. johdatus intialaiseen elo-

kuvaan (3 op)

Finnish Cinema (3 cr)

estetiikka

estetiikan perusopinnot (25 op):

estetiikan perusteet (5 op)

estetiikan historia (5 op)

estetiikan nykysuuntauksia (5 op)

taidekritiikki (5 op)

Ympäristöestetiikka (5 op)

puhtaat jauhot pussissa?

urheilijat käyttävät erilaisia lääkeaineita, rohdos- ja 

luontaistuotteita sekä lisäravinteita, hoitaakseen tai 

ennalta ehkäistäkseen vammoja ja sairauksia. valmis-

teita käytetään myös parantamaan suorituskykyä ja/

tai muokkaamaan ulkomuotoa. tiedätkö, mitkä näistä 

ovat urheilussa kiellettyjä ja mitkä sallittuja valmisteita? 

Haluatko saada lisätietoja urheilijoiden käyttämien lää-

ke- ja lisäravinnevalmisteiden vaikutusmekanismeista 

sekä vaikutuksesta? mitkä ovat urheilijoiden ja tervey-

denhuollon ammattilaisten asenteet dopingia kohtaan? 

tervetuloa lääkkeet ja urheilu -kurssille perehtymään 

urheilun ja lääkkeiden keskinäiseen maailmaan. 
Kuva: ulla jOKila
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Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus perusopinnot (25 op):

Peruskurssi (10 op)

Kirjallisuudentutkimuksen suuntaukset (5 op)

Kirjallisuushistoria (2 op)

Klassikot (8 op)

musiikkitiede

johdatus maailman musiikkikulttuureihin (3 op)

seemiläiset kielet ja kulttuuri

juutalaisuuden peruskurssi (10 op)

näkökulmia mystiikkaan 5 op

sukupuolentutkimus

sukupuolentutkimuksen perusopinnot (25 op):

sukupuolentutkimuksen johdantokurssi (5 op)

Feministisen ajattelun historia ja klassikot (5 op)

sukupuolen teoretisoinnin perusteet (5 op)

sukupuoli ja representaatio (5 op)

sukupuoli ja kansalaisuus (5 op)

taidehistoria

taidehistorian perusopinnot (25 op):

Yleisen taidehistorian perustuntemus i ja ii (13 op)

suomen taidehistorian perustuntemus i ja ii (12 op)

uskontotiede

islam euroopassa (5 op)

juutalaisuuden peruskurssi (5 op)

maailman uskontoperinteet (6 op)

näkökulmia mystiikkaan (5 op)

suomalainen kansanusko (5 op)

Yleinen kirjallisuustiede

Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot (25 op):

Kirjallisuustieteen perusteet (5 op)

tekstianalyysi, ryhmä 1 (5 op)

tekstianalyysi, ryhmä 2 (5 op)

juutalais-kristillinen ja antiikin perinne (5 op)

Keskiajan kirjallisuudesta romantiikan kirjalli-

suuteen (5 op)

romantiikan jälkeen? 1800-luvun kirjallisuudes-

ta nykyajan kirjallisuuteen (5 op)

Yleisopinnot

Puheviestintä,  äänenkäyttö ja esiintyminen (Yy12, 

hum.), ryhmä 1 (2 op)

Puheviestintä,  äänenkäyttö ja esiintyminen (Yy12, 

hum.), ryhmä 2 (2 op)

Puheviestintä,  äänenkäyttö ja esiintyminen (Yy12, 

hum.), ryhmä 3 (2 op)

tieteellinen kirjoittaminen (Yy11, hum.) (3 op)

Ku
va

: u
ll

a
 j

O
K

il
a

sivilisaa tiomme loppu vai uusi  
nousu – talousKriisin vaiKutuKset  

pähKinänKuoressa

Kriisiytyykö maailma? mitä tapahtuu ilmastolle ja ruuan tuo-

tannolle? entäpä energiataloudelle? synkimmät ennusteet 

kertovat, että koko nykyinen sivilisaatiomme romahtaa. tule 

kuuntelemaan ja keskustelemaan talouskriisin vaikutuksista 

asiantuntijoiden johdolla. Kriisiytyvä maailma -luentosarjas-

sa kotimaiset eri tieteenalojen asiantuntijat valottavat talous-

kriisin synnyttämien ilmasto-, energia- ja ruokakriisien taustoja 

sekä arvioivat niiden vakavuutta ja mihin ne tulevaisuudes-

sa saattavat johtaa. luentojen aiheita ovat muun muassa il-

mastonmuutos, taudit, finanssikriisi, ruuan tuotanto ja elinta-

son lasku. 



    Katso opintojen ajat, paikat, maksut ja ilmoittautumisohjeet www.helsinki.fi/avoin   •  9

Käyttäytymistieteellinen 
tiedeKunta

erityispedagogiikka

erityispedagogiikan perusopinnot (25 op):

erityispedagogiikan peruskurssi (6 op)

Oppimisen haasteet (6 op)

syrjäytyminen (5 op)

tuen tarve (5 op)

Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet (3 op)

special education (3 cr)

Kasvatustieteet

Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuis-

kasvatustiede) (25 op):

Orientaatio (0 op)

johdatus kasvatustieteisiin (3 op)

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri (4 op)

Opetus ja oppiminen (4 op)

Oppiminen työelämässä (4 op)

Kohti tutkivaa työtapaa (5 op)

Kasvatus elämänkulussa (5 op)

Kognitiotiede

Kognitiivisen psykologian ja biologisen psykolo-

gian perusteet (5 op)

Kognitio & biologiset teoriat: evoluutiopsykolo-

gia (6 op)

Kognitiotieteen historia & klassikot i (4 op)

mediakasvatus

Distance eduacation ja new media (3 cr)

erityisnäkökulma: audiovisuaalinen mediakasvatus 

– veisitkö lapsesi katsomaan tätä elokuvaa? (4 op)

verkko-opetuksen suunnittelu ja toteutus (3 op)

Psykologia

Psykologian perusopinnot (25 op):

neuro- ja kognitiivinen psykologia i (5 op)

Kehityspsykologia i (5 op)

Persoonallisuuspsykologia i (5 op)

Kliininen psykologia i: terveyden ja mielenter-

veyden psykologia (5 op)

Psykologisen tutkimuksen perusteet (5 op)

Puheviestintä

esiintyminen ja argumentointi (3 op)

interpersonaalinen viestintä (3 op)

johdatus puhetieteiden tutkimukseen (3 op)

 

Kuva: Wilma HursKainen

Kehitä viestintätaitojasi 
Kahdenvälisissä 
tilanteissa!

mitä kahdenvälisessä viestinnässä tapahtuu? 

miten parisuhteessa kuunnellaan vai kuun-

nellaanko ollenkaan? mitä riidoissa tapahtuu, 

kuinka ratkaista konflikteja? miten tehostaa 

omaa viestintää kahdenvälisissä tilanteissa? 

millaiset roolit ovat esimerkiksi vanhempi–

lapsi-, mies–nainen-, asiakas–työntekijä- ja 

johtaja–alainen-asetelmissa?

vastaukset näihin ja moneen muuhun saat 

interpersonaalinen viestintä -kurssilta. Kurs-

silla perehdyt kahdenvälisiin viestinnän ilmi-

öihin, prosesseihin ja teorioihin. lisäksi pää-

set analysoimaan viestintää oman elämäsi 

ystävyys-, perhe- ja parisuhteissa. 
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matemaattis-
luonnontieteellinen tiedeKunta

Kemia

Orgaaninen kemia i (3 op)

maantiede

a Critical enquiry into urban Public space (3 cr)

suomen maantiede (3 op)

matematiikka

lineaarialgebra ja matriisilaskenta i (5 op)

lineaarialgebra ja matriisilaskenta ii (5 op)

matematiikka tutuksi (5 op)

tietojenkäsittelytiede

tietojenkäsittelytiede (25 op):

johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (4 op)

Ohjelmoinnin perusteet (5 op)

Ohjelmoinnin jatkokurssi (4 op)

Ohjelmistojen mallintaminen (4 op)

tietokantojen perusteet (4 op)

Ohjelmoinnin harjoitustyö (4 op)

tähtitiede

johdatus astrobiologiaan (5 op)

maailmankaikkeus nyt (4 op)

Planeetta maan ilmastonvaihtelut (4 op)

Puheviestinnän harjoituskurssi (3/5 op)

ryhmäviestintä (2/3 op)

varhaiskasvatus

lapsen kehityksen teoriat ja kehitysprosessi (3 op)

Yleisopinnot

Puheviestintä (käytt.), ryhmä a (2 op)

Puheviestintä (käytt.), ryhmä B (2 op)

Puheviestintä (käytt.), ryhmä C (2 op)

tieteellinen kirjoittaminen 2 op (käytt.) (2 op)

tieteellinen kirjoittaminen 3 op (käytt.) (3 op)

tilastollisen kuvauksen perusteet (2 op)

maatalous-metsätieteellinen 
tiedeKunta

markkinointi

markkinoinnin perusteet (5 op)

markkinointiviestintä (4 op)

ravitsemustiede

elintarvikkeet ruokavaliossa (3 op)

ravitsemustieteen perusteet (4 op)

Kuva: Päivi lePPänen

ravitsemustieteen pariin 
Kesällä!

tiedätkö millainen ruokavalio edistää ter-

veyttä ja miksi? tähän kysymykseen voit 

löytää vastauksia kesän ravitsemustieteen 

opintojaksoilta. elintarvikkeet ruokava-
liossa -opintojaksolla voit tutustua elintar-

vikkeiden koostumukseen. ravitsemus-
tieteen perusteet -opintojaksolla pääset 

perehtymään suomalaiseen kansanravit-

semukseen ja ravinnon terveysvaikutuksiin. 
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oiKeustieteellinen 
tiedeKunta

eurooppaoikeus

eurooppaoikeus (6 op)

johdatus oikeustieteeseen

johdatus oikeustieteeseen (toukokuu) (2 op)

johdatus oikeustieteeseen (elokuu) (2 op)

Kansainvälinen oikeus

General Course on international law (4 cr)

Oikeushistoria

Kontrollipolitiikan historian harjoitusseminaari/ ko-

timainen ja eurooppalainen oikeushistoria (6 op)

valtiosääntöoikeus

valtiosääntöoikeus (5 op)

Yksityisoikeus

Yksityisoikeuden johdantokurssi (3 op)

teologinen tiedeKunta

Kirkkohistoria

Health in the History of Christianity (2 cr)

teologiset kieliopinnot

Heprea (10 op)

Kreikka (10 op)

valtiotieteellinen 
tiedeKunta

elämänkatsomustieto

elämänkatsomustiedon didaktiikan peruskurs-

si (3 op)

Filosofia

johdatus yhteiskuntatieteiden filosofiaan (3 op)

Kansantaloustiede

Kansantaloustieteen perusteet (5 op)

naiset, miehet ja talous (5 op)

Kehitysmaatutkimus

Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot (25 op):

Kehitysmaatutkimuksen johdantojakso (5 op)

Kehitysajattelun perusteet (5 op)

Kehitysmaatutkimuksen yhteiskuntatieteelliset 

perusteet (5 op)

Kuva: Päivi lePPänen Kuva: ulla jOKila

planeetta maan 
ilmastonvaihtelut

suuret ja nopeat ilmastonvaihtelut uh-

kaavat maa-planeetan elinkelpoisuut-

ta. mitkä ovat ilmastonmuutoksen syyt 

ja seuraukset? tule kuulemaan ja oppi-

maan lisää ilmastonmuutoksista. Kurs-

silla etsitään kysymyksiä muun muassa 

siihen, miten planeettojen atmosfäärit 

syntyvät ja millaisia ovat niiden koostu-

mukset. Kurssilla tutustutaan myös maan 

radan sekä auringon säteilytehon ja ak-

tiivisuuden muutoksiin. 

Kurssilla pohditaan myös, mitkä ovat ih-

misen mahdollisuudet ehkäistä ja so-

peutua lämpötilan nousuun, kuivuuteen, 

myrskyihin, mannerjäätiköiden sulami-

seen ja merivirtojen muutoksiin. 
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Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö (5 op)

Globaalihistoria (5 op)

Kiinan kehittyvä länsialue (5 op)

naiset Kiinan kansantasavallassa (5 op)

the Postcolonial state: Politics, justice and se-

curity (5 cr)

aineopintoja:

the Postcolonial state: Politics, justice and se-

curity in africa (5/10 cr)

syventäviä opintoja:

the Postcolonial state: Politics, justice and se-

curity in africa (5/10 cr)

sosiaali- ja kulttuuriantropologia

sosiaali- ja kulttuuriantropologian perusopinnot 

(25 op):

sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdanto-

kurssi (5 op)

sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantose-

minaari (4 op)

sosiaali- ja kulttuuriantropologian oppihisto-

ria (8 op)

antropologian keskeiset suuntaukset (8 op)

sosiaalipolitiikka

sosiaalipolitiikan perusopinnot (25 op):

johdatus yhteiskuntapolitiikkaan (3 op), verk-

kokurssi

sosiaalipolitiikan johdantokurssi (6 op)

Yhteiskuntapolitiikan erityisalueet 1 (- op)

Ympäristöpolitiikan johdantokurssi (6 op)

vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi (6 op)

suomalainen yhteiskunta (4 op)

Hyvinvointipolitiikka (6 op)

sosiaalipolitiikan aineopinnot (35 op):

elämänpolitiikka (8 op)

Yhteiskuntapolitiikan erityisalueet 2 (6 op)

Kaupunki ja kulttuuri (6 op)

ikä ja elämänkulku (6 op)

Käytännön sosiaalipolitiikan kysymyksiä (6 op)

sosiaalipolitiikan peruskysymykset (8 op)

Yhteiskuntatutkimuksen ajattelusuuntaukset (7 op)

syventäviä opintoja:

Perhe 2000-luvulla; perhe yhteiskuntatieteelli-

sen kiinnostuksen kohteena (2/4 op)

sosiaalipsykologia

sosiaalipsykologian perusopinnot (25 op):

johdatus sosiaalipsykologiaan (4 op)

Psykologian perusteita (3 op)

sosiaalipsykologian juuret i (5 op)

sosiaalipsykologian sovelluksia i (5 op)

sosiaalipsykologian tutkimuskohteita i (8 op)

sosiaalipsykologian aineopinnot (35 op):

sosiaalipsykologian teoreettis-metodologisia 

perusteita  (4 op)

sosiaalipsykologian juuret ii (4 op)

sosiaalipsykologian sovelluksia ii (6 op)

sosiaalipsykologian tutkimuskohteita ii (13/15 op)

sosiaalipsykologian tutkimuskohteita ii, osa a 

(4 op)

sosiaalipsykologian tutkimuskohteita ii, osa B 

(7 op)

sosiaalipsykologian tutkimuskohteita ii, osa C 

(4 op)

valinnainen lähiopetus: ryhmäprosessit-semi-

naari (6 op)

maisteriopintoihin kuuluvat valinnaiset opinnot 

(15 op):

Kansallisvaltiomme luja historia, 2000-luvun 

valinkauhat ja uusi kosmopolis? (4 op)

Kriisiytyvä maailma? (2 op)

naiset, miehet ja talous (5 op)

Perhe 2000-luvulla; perhe yhteiskuntatieteelli-

sen kiinnostuksen kohteena (2-4 op)

sosiaalityö

sosiaalityön perusopinnot (25 op):

sosiaalityön johdantokurssi (10 op)

Yhteiskuntapolitiikan johdantokurssi (3 op)

sosiaalityön ammatillisuus ja palvelujärjestel-

mät (6 op):

ihmiset ja palvelujärjestelmät (3 op)

Käytäntö i: auttamisen lähtökohdat (3 op)
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suomalainen perhe 2000-luvulla: perhe yhteis-

kuntatieteellisen kiinnostuksen kohteena (4 op)

tilastotiede

tilastotieteen perusopinnot (25 op):

tilastotieteen johdantokurssi (10 op)

tilastotieteen jatkokurssi (10 op)

johdatus monimuuttujamenetelmiin (5 op)

valtio-oppi

valtio-opin perusopinnot, hallinnon ja organisaa-

tioiden tutkimuksen linja (25 op):

johdatus valtio-oppiin (7 op)

Kansallisvaltiomme luja historia, 2000-luvun 

valinkauhat ja uusi kosmopolis? (6 op)

Poliittisen ajattelun perusteet (6 op)

suomalainen ja eurooppalainen hallinto (6 op)

valtio-opin perusopinnot, maailmanpolitiikan tut-

kimuksen linja (25 op):

johdatus valtio-oppiin (7 op)

Kansallisvaltiomme luja historia, 2000-luvun 

valinkauhat ja uusi kosmopolis? (6 op)

Poliittisen ajattelun perusteet (6 op)

maailmanpolitiikan suuntaukset (6 op)

sosiaaliset kysymykset, ongelmat ja niiden rat-

kaisuyritykset (6 op):

esseeseminaari (3 op)

Kirjatentti (3 op)

sosiaalityön aineopintoja:

suomalainen perhe 2000-luvulla: perhe yhteis-

kuntatieteellisen kiinnostuksen kohteena (4 op)

sosiologia

sosiologian perusopinnot (25 op):

sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdanto-

kurssi (5 op)

sosiologian johdantokurssi (5 op)

sosiologisia näkökulmia ja tutkimuksia (10 op)

väestötieteen johdantokurssi (5 op)

sosiologian aineopintoja:

johdatus työnsosiologiaan ja eurooppalaisiin 

työmarkkinasuhteisiin (3 op) 

Kansallisvaltiomme luja historia, 2000-luvun 

valinkauhat ja uusi kosmopolis? (2 op)

naiset, miehet ja talous (5 op)

sosiologian klassinen perinne (4 op)

sosiologinen tutkimus ja yhteiskuntapoliittinen 

keskustelu (5 op)

suomalainen perhe 
2000-luvulla 

miten perhe on tullut ymmärretyksi juuri ydinper-

heenä? millaisia ovat olleet perheenmuodostuksen 

muutokset 1900-luvulta 2000-luvulle? miten oike-

us määrittelee perheen? mitkä ovat yksinhuoltajien 

köyhyysriskit? Kesällä pääset tutustumaan suoma-

laiseen perheeseen pintaa syvemmältä. suomalai-
nen perhe 2000-luvulla -kurssi toteutetaan luento-

sarjana, jossa tarkastellaan perheitä, perhesuhteita 

ja perhepolitiikkaa suomalaisessa yhteiskunnassa 

mikro- ja makrotasoilla, useasta eri näkökulmasta. 

Kurssin luennoitsijat tuovat uusinta tutkimustietoa 

kurssille eri tieteenaloilta: sosiologiasta, väestötie-

teestä, sosiaalipolitiikasta, kulttuurintutkimuksesta 

ja oikeustieteestä. 

Ku
va

: u
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aineopintoja:

China and japan in World Politics (2 cr)

Kansallisvaltiomme luja historia, 2000-luvun 

valinkauhat ja uusi kosmopolis? (2–6 op)

Kriisiytyvä maailma (2–6  op)

naiset, miehet ja talous (6 op)

suomalainen perhe 2000-luvulla: perhe yhteis-

kuntatieteellisen kiinnostuksen kohteena (2 op)

vallan tutkimus (5 op)

vanhenemisen tutkimus 

vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi (6 op)

viestintä

viestinnän perusopinnot (25 op):

johdatus viestintään (7 op)

media, organisaatiot ja yhteiskunta (5 op)

viestintä ja kulttuuri (5 op)

viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely (4 op)

viestinnän instituutiot (4 op)

aineopintoja:

journalistinen työ, toukokuu 1 (5 op)

journalistinen työ, toukokuu 2 (5 op)

journalistinen työ, elokuu (5 op)

Kriisiviestintä ja -johtaminen (5 op)

mediakulttuuri (5 op)

tutkimustaidot (4 op)

visuaalinen viestintä (5 op)

miljö och kommunikation (5 sp)

Yhteiskuntahistoria

Kansallisvaltiomme luja historia, 2000-luvun 

valinkauhat ja uusi kosmopolis? (2 op)

Kriisiytyvä maailma? (2 op)

Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikan johdantokurssi (6 op)

Yleisopinnot

julkisoikeus (3 op)

tieteellinen kirjoittaminen (valt.) (3 op)

Yhteiskuntatieteet ja argumentaatio (valt.) (3 op)

luentosarja Kansallisen 
ideologian historiasta ja 
uudenlaisesta asemasta

mitä euronationalismilla tarkoitetaan? mitä 

on kosmopoliittinen tieto? nousevatko natio-

nalismi ja protektionismi uudelleen esille glo-

baalien riskien ja taloudellisen laman jälkeen? 

mitkä yhteistyön kentät ja tavat ovat kilpailu-

valtion mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja? näi-

den lisäksi Kansallisvaltiomme luja historia, 
2000-luvun valinkauhat ja uusi kosmopolis?  

-luentosarjassa pohditaan ja keskustellaan esi-

merkiksi suomalaisesta poliittisesta kulttuuris-

ta, transnationalismista, globaalista kilpailusta 

tieteessä sekä suomen maahanmuuttopolitii-

kasta tunnettujen asiantuntijoiden johdolla. 

Kurssi korvaa useita valtiotieteellisen tiede-

kunnan oppiaineita, katso lisätietoja opinto-

ohjelmasta. 

Ku
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studies in english 
summer 2010

For information about course times, places and fees as well as registration instructions, please visit 

the Open university website: www.helsinki.fi/avoin/open-university. the website also provides 

information about Open university examinations, certificates and other details.

Gene technology

Gene technology (3 cr)

Film and television studies + History

Finnish Cinema (3 cr)

special education

special education (3 cr)

media education

Distance eduacation and new media (3 cr)

Geography

a Critical enquiry into urban Public space (3 cr)

international law

General Course on international law (cr)

Church History

Health in the History of Christianity (2 cr)

Development studies

the postcolonial state: politics, justice and security in africa (5-10 cr)
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Courses from may to august
the first courses will begin in may, with others 

beginning throughout the summer. the universi-

ty of Helsinki Open university mostly offers sum-

mer courses in june and august; no instruction is 

usually offered in july. most courses are held at 

the City Centre Campus on weekdays after 16.00. 

summer courses are often intensive. Because a 

lecture course may last only two or three weeks, 

lectures may be scheduled for several evenings 

each week. 

registration
registration for summer courses will begin gra-

dually, by discipline, on 19 april at 10.00. You can 

register for courses until they begin, provided 

places are available. Places will usually be allo-

cated on a first-come, first-served basis. to re-

gister, please visit the Open university website 

(www.helsinki.fi/avoin/open-university) or cus-

tomer service. Please read the online study pro-

gramme carefully before registering, as registra-

tion is binding.

the study programme includes information about 

the following:

– the content of courses and modules, methods 

of completion and required reading

– lecture times and places

– Course fees

– registration times

– registration and payment terms

to register online, you must first create an ac-

count on the Open university website, which is 

free of charge. registration will take less time if 

you create an account in advance.
PHOtO: Wilma HursKainen
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the university of helsinKi 
open university

the university of Helsinki Open university instruc-

tion complies with the degree requirements of the 

university of Helsinki and is approved by its fac-

ulties and departments. subjects cover almost 

all the faculties of the university of Helsinki. the 

Open university offers study modules and individ-

ual courses, but cannot award degrees. the univer-

sity of Helsinki Open university is an independent 

institute. annual registration of more than 17,000 

students in about 100 subjects (2009). 

in order to complete the courses you must already 

have a good command of english. the courses re-

quire a starting level of B2-C1 (CeF).  

For further information, please visit the Open uni-

versity website.

the Customer serviCe of the 
open university
Kluuvikatu 7, Kluuvi shopping Centre, Helsinki

Postadress: P.O.Box 4, 

00014 university of Helsinki

tel + 358 9 191 28320

asiakaspalvelu@avoin.helsinki.fi

Opening hours: 

monday–thursday 12–16.30, Friday 12–15

telephone service: 

monday–Friday 10–15, closed 11–12.

the Open university website: 

www.helsinki.fi/avoin/open-university

For information about the special spring and sum-

mer opening hours for the customer service, please 

visit the Open university website. 

examination praCtiCes 
You must register for Open university examinations 

on our website no later than 10 days before the 

examination. late registrations are not accepted. 
PHOtO: Wilma HursKainen
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WelCome to the speCial 
eduCation Course!
special education as a field in educational scien-

ces concentrates on studying education, family, 

and working life from a specific perspective. the 

special education Course seeks to build basic 

knowledge of groups requiring special educati-

on and special education pedagogics. Further-

more, the course introduces the special educa-

tion system in Finland. there is an examination 

held at the end of the course. the examination 

can be written in english or Finnish. 

finnish Cinema, What is it?
Welcome to the Finnish Cinema Course! the 

course covers the history of Finnish cinema 

from its beginnings, through the studio era 

and the emergence of new cinema to recent 

developments. the approach covers aesthet-

ic, technical and industrial as well as social and 

ideological issues. the course may be com-

pleted by writing a study diary or an essay. 

the study diary and the essay can be written 

in english or in Finnish. these will be marked 

by ma jaakko seppälä. 

do you Want to learn aBout the Current disCussions on 
politiCs, justiCe and seCurity in afriCa?
the course called the postcolonial state: politics, justice and security in africa, offers a critical in-

troduction to contemporary discussions on state, sovereignity, security and politics in africa, with an 

emphasis on contributions from anthropology, history and political science.  the course consists of 

lectures and student group presentations on course literature. During the weekend seminar (that con-

cludes the course), we will revisit the themes of the course by watching the film apocalypse now, fol-

lowed by group work and discussions. For five credits, a lecture diary is required. additional five cred-

its can be obtained by writing an essay. 

PHOtO: elina savO/sierra leOne
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Come and join in China and japan in World politiCs Course
if one wants to understand 21st century world politics, east asia cannot be ignored. the positions of 

China and japan in the international system are in constant change.  How does the changing power 

balance in east asia affect the way these countries see themselves as part of the global system? What 

kind of foreign policy do they want to carry out?  

this course introduces current trends of Chinese and japanese foreign policy without forgetting the his-

torical perspective. the central aim of the course is to illustrate the interdependence of domestic and 

foreign politics and economic and political issues. Course requirements for 5 credits include lectures 

and articles, active participation in class and an exam (3 cr) + a short essay on optional topic (2 cr). 

the essay and exam can be written in english, Finnish, swedish or French.

health and illness in the history of Christianity
Health and illness have been important topics within the history of Christianity from its foundation to 

the present. the course starts by setting the narratives of jesus’ healing miracles within the historical 

context of late antiquity and then move to examine the medical beliefs associated with early Christian 

practice of asceticism as well as the use of illness and health as religious metaphors during the middle 

ages. the second half of the course will be dedicated to the Pietistic and Pentecostal Christian move-

ments and the centrality of physical wellbeing within them. 

Course requirements include lectures (18 hours) and an essay either in Finnish, english, German, 

swedish, italian or French. 

PHOtO: annis rieKKinen
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opisKelu 
avoimessa yliopistossa
luKuvuonna 2010–2011 

syksyllä alkavan lukuvuoden opinnoista saat ennakkotietoja avoimen yliopiston verkkopalvelusta  

www.helsinki.fi/avoin toukokuussa. Opintotiedot vahvistuvat heinäkuun alussa, ja ilmoittautumiset alka-

vat elokuussa. avoimen yliopiston opintoja järjestetään myös yhteistyöoppilaitoksissa ja verkko-opintoina. 

uusi opinto-opas ilmestyy heinäkuun puolivälissä. Opinto-oppaasta saat tietoa muun muassa opiskelu-

mahdollisuuksista avoimessa yliopistossa, opiskelukäytännöistä sekä lukuvuonna 2010–2011 järjestettä-

vistä opinnoista. Oppaan voi noutaa avoimen yliopiston toimipisteistä tai tilata asiakaspalvelusta:  

asiakaspalvelu-helsinki@avoin.helsinki.fi

tervetuloa
KesäopetuKsen 

infotilaisuuteen
porthania, sali pii (yliopistonKatu 3), helsinKi

KesKiviiKKona 14.4. Klo 17 

infotilaisuudessa kuulet kesän opintotarjonnasta, opiskelusta 
avoimessa yliopistossa sekä opintoihin ilmoittautumisesta.  

tilaisuuteen on vapaa pääsy. tervetuloa!


