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kesäopetUksen 
inFotilAisUUs
Tervetuloa kesäopetuksen infotilaisuuteen 

5.4. klo 17. Tilaisuus järjestetään Helsingin 

yliopiston Porthania-rakennuksessa, salis-

sa PII (Yliopistonkatu 3, Helsinki). 

Tilaisuudessa saat lisätietoja kesän opinto-

tarjonnasta, opiskelusta Avoimessa 

yliopistossa sekä opintoihin 

ilmoittautumisesta. 

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. 

Se on maksuton ja avoin kaikille. 

ilMoittAUtUMinen 
kesäopintoihin
Kesäopintoihin ilmoittaudutaan opintojaksoittain. Il-

moittautumisten alkaminen on jaettu kahteen osaan 

sen mukaan ovatko opinnot alku- vai loppukesästä. 

Kummassakin vaiheessa ilmoittautuminen tapahtuu 

oppiaineittain porrastetusti. Opintoihin voi kuitenkin 

ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, mikäli niis-

sä on tilaa. ryhmät täytetään pääsääntöisesti ilmoit-

tautumisjärjestyksessä. 

EnSIMMäInEn VAIHE: 

Ilmoittautuminen 16.5.–14.7. alkaviin opintoihin alkaa 

seuraavina päivinä klo 10: 

ma 11.4. Oikeustieteelliset, Biotieteelliset, Farmasian, 

Maatalous–metsätieteelliset sekä Matemaattis–luon-

nontieteelliset opinnot

ti 12.4. Valtiotieteelliset ja Humanistiset opinnot

ke 13.4. Käyttäytymistieteelliset opinnot

to 14.4. Kielet ja Teologiset opinnot

TOInEn VAIHE:

Ilmoittautuminen 15.7.–31.8. alkaviin opintoihin alkaa 

seuraavina päivinä klo 10:

ma 6.6. Oikeustieteelliset, Biotieteelliset, Farmasian, 

Maatalous–metsätieteelliset sekä Matemaattis–luon-

nontieteelliset opinnot

ti 7.6. Valtiotieteelliset ja Humanistiset opinnot

ke 8.6. Käyttäytymistieteelliset opinnot

to 9.6 Kielet ja Teologiset opinnot

tUle opiskeleMAAn AvoiMeen

• Avoimeen yliopistoon ei ole ikärajoja, valintako-

keita eikä pohjakoulutusvaatimuksia.

• Opinnot ovat Helsingin yliopiston tutkintovaa-

timusten mukaisia.

• Suorittamasi opinnot voit liittää yliopistotut-

kintoon.

• Avoimessa yliopistossa voit tutustua yliopisto-

opiskeluun.
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ilmoittautumisen peruminen
Voit perua osallistumisesi opintojen alkuun saakka 

verkkopalvelun Omat sivut -osion kohdassa Osallis-

tumistiedot. Tutustu myös ilmoittautumis- ja maksu-

ehtoihin. 

perustutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille il-

moittautumiskäytännöt ovat samat kuin muilla, mut-

ta ilmoittautumislomakkeeseen merkitään opiskeli-

janumero. 

opinto-ohjelmat löytyvät verkkopalvelusta
Opinto-ohjelmasta saat tietoa opintokokonaisuuden 

tai opintojakson  

• sisällöistä, suoritustavoista ja kirjallisuudesta

• opetuksen ajasta ja paikasta

• ilmoittautumisen ajankohdasta

• ilmoittautumis- ja maksuehdoista sekä

• opintomaksuista. 

Opinto-ohjelmiin pääset tutustumaan verkkopalve-

lussa www.helsinki.fi/avoin. 

ilMoittAUtUMiskäytäntöjä
Ilmoittaudu opintoihin jaksokohtaisesti verkkopal-

velun opinto-ohjelmien Ilmoittautumislinkieistä. Voit 

myös ilmoittautua Helsingin yliopiston opiskelijaneu-

vonnassa. Ilmoittautuminen edellyttää maksutonta 

rekisteröitymistä verkkopalvelun käyttäjäksi. 

Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuuden (esim. 

perusopinnot), ilmoittaudu jokaiselle alajaksolle erik-

seen.  

Ilmoittautuminen on sitova, ja opintomaksu suorite-

taan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. 

Tutustu siis opinto-ohjelmaan huolellisesti ennen il-

moittautumistasi. 
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opintoMAksUt kesällä 2011
Avoimen yliopiston opinnot maksavat 10 euroa opin-

topisteeltä. Esimerkiksi kolmen opintopisteen opinto-

jakso maksaa 30 euroa. Monitieteisten kurssien hinta 

voi vaihdella eri oppiaineissa, koska maksu määräy-

tyy opintopistelaajuuden mukaan. 

 

Helsingin yliopiston lukuvuoden 2010–2011 läsnäole-

ville perustutkinto-opiskelijoille kesän 2011 opetus on 

maksutonta 31.8. saakka. Yksittäiset kirjatentit ovat 

maksullisia 1.9. jälkeen. 

Lisätietoja opintomaksuista saat verkkopalvelusta. 

tenttikäytännöt
Kaikkiin Avoimen yliopiston tentteihin tulee ilmoit-

tautua viimeistään 10 päivää ennen tenttipäivää. Il-

moittautuminen tentteihin tehdään Avoimen yliopis-

ton verkkopalvelun Omat sivut -osiosta. Myöhässä 

tulleita ilmoittautumisia ei huomioida. Lisätietoja 

tenttikäytännöistä saat verkkopalvelusta, kohdasta 

Opiskelu/Opiskelijapalvelut/Tentit. 

sUoritUstieDot
Arvioidut suoritukset (tentit, oppimistehtävät jne.) 

julkaistaan ennakkotietona verkkopalvelun Omat 

sivut -osiossa. Viralliset tiedot tallennetaan Helsin-

gin yliopiston opiskelijarekisteriin (Oodi).  Lisätieto-

ja opintosuoritusotteesta ja todistuksista saat verk-

kopalvelun Opiskelijapalvelut-osiosta. 

kesäopintojA toUkokUUstA 
elokUUhUn
Ensimmäiset kesäopinnot alkavat toukokuussa, mut-

ta opetus painottuu kesä- ja elokuulle. Heinäkuussa 

ei yleensä järjestetä opetusta. Opetusta on pääsään-

töisesti Helsingin keskustassa arkisin klo 16 jälkeen. 

Huomioithan, että kesäopinnoissa opiskelu saattaa 

olla intensiivistä. Luentosarja voi kestää kahdesta kol-

meen viikkoa, ja opetusta voi olla useana iltana vii-

kossa. Tarkat luentopäivät ja kellonajat ovat verkko-

palvelun opinto-ohjelmissa. 

opintojen ohjAUs
Opintojen ohjauksesta vastaavat koulutussuunnitte-

lijat auttavat sinua opintojesi suunnittelussa ja neu-

vovat, miten voit kehittää opiskelutaitojasi. Heiltä 

saat tietoa Avoimen yliopiston oppiaineista ja ope-

tusmuodoista sekä opiskelusta Avoimessa yliopistos-

sa. Halutessasi voit myös varata ajan opintojen oh-

jaukseen. 

p. (09) 191 28321

avoin-ohjaus@helsinki.fi

Puhelinneuvonta ma–to klo 10–15
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tUle 
opiskeleMAAn 
kesällä!
Avoimessa yliopistossa voit suorittaa opintoja laidasta laitaan kesällä 2011. 
tule mukaan Avoimen kesään ja vietä osa kesästäsi opintoja siemaillen ja kir-
jallisuutta nauttien. pääset tutustumaan muun muassa seuraaviin aiheisiin ja 
teemoihin:
• Saharan eteläpuolisen Afrikan historia

• Moderni Islam

• Entsyymien toiminta ja merkitys mm. metabolian säätelyssä

• Suursienten suku- ja lajituntemus

• Erityispedagogiikan avulla valmiudet kohdata erityistukea tarvitsevia kou-

lussa, työssä ja kotona

• Espanjan alkeet

• Taidekritiikin filosofiset perusteet

• Kirkko ja politiikka urho Kekkosen Suomessa

• Markkinoinnin keskeiset käsitteet

• Sosiaalityön tieteenalan ja ammatillisuuden historialliset juuret

• ufotradition historiaa 

Tutustu koko kesän tarjontaan tämän esitteen sivuilla 6–18. 

Opintojen tarkemmat tiedot ja aikataulut löydät 

Avoimen yliopiston verkkopalvelusta. 
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kieliopinnot

TuTKInTOIHIn SISäLTYVäT KIELIOPInnOT:

EngLAnTI

Englannin tekstinymmärtäminen ja suullinen taito 

(hum., oik., mat.-luonn.) (2 op)

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja 

suullinen taito (hum.)  (1 päiväryhmä, 2 iltaryhmää) 

(3 op)

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja 

suullinen taito (käytt.) (1 päiväryhmä, 2 iltaryhmää) 

(3 op)

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja 

suullinen taito (oik.) (ryhmä 1, ryhmä 2) (3 op)

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja 

suullinen taito (valt.) (ryhmä 1, ryhmä 2) (3 op)

TOInEn KOTIMAInEn KIELI

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 

(hum.) (1 päiväryhmä, 2 iltaryhmää) (5 op)

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 

(käytt.) (ryhmä 1, ryhmä 2) (3 op)

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 

(mat-luonn) (3 op)

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 

(oik.) (ryhmä 1, ryhmä 2) (5 op)

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 

(valt.) (1 päiväryhmä, 2 iltaryhmää)  (4 op)

VALInnAISET KIELIOPInnOT:

ESPAnjA

Espanjan alkeiskurssi 1 (päiväryhmä, iltaryhmä) (3 op)

Espanjan alkeiskurssi 2 (päiväryhmä, iltaryhmä) (3 op)

ITALIA

Italian alkeiskurssi 1 (3 op)

Italian alkeiskurssi 2 (3 op)

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)

VEnäjä

Venäjän alkeiskurssi 1 (4 op)

Venäjän alkeiskurssi 2 (4 op)

Bio- jA yMpäristötieteellinen 
tieDekUntA

BIOKEMIA

Entsyymit ja aineenvaihdunta (5 op)

geenitekniikka (3 op)

BIOLOgIA

geenitekniikka (3 op)

geneettinen analyysi (3 op)

Ympäristömuutokset vesiekosysteemeissä (4 op)

EKOLOgIA jA EVOLuuTIOBIOLOgIA

Käyttäytymisekologian perusteet (2 op)

Sienituntemus (2 op)
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ArABIAn KIELEn jA ISLAMIn TuTKIMuS

Moderni Islam (5 op)

ArKEOLOgIA

Afrikan arkeologiaa (5 op)

ELOKuVA- jA TELEVISIOTuTKIMuS

Audiovisuaalinen kerronta (3 op)

Audiovisuaalinen mediakasvatus – Veisitkö lapsesi 

katsomaan tätä elokuvaa? (3 op)

Suomalainen elokuva (3 op)

ESTETIIKKA

Estetiikan perusopinnot (25 op):

Estetiikan perusteet (5 op)

Estetiikan historia (5 op)

Estetiikan nykysuuntauksia (5 op)

Taidekritiikki (5 op)

Ympäristöestetiikka (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)

PErInnöLLISYYSTIEdE

geenitekniikka (3 op)

Ihmisgenetiikka (3 op)

Molekyyligenetiikka (5 op)

YMPärISTönSuOjELuTIEdE

Ympäristöpolitiikan johdantokurssi (6 op)

FArMAsiAn tieDekUntA

FArMASIA

Lääkkeet ja urheilu (3 op)

Vitamiinit ja hivenaineet (2 op)

hUMAnistinen tieDekUntA 

AASIAn jA TYYnEnMErEn ALuEEn TuTKIMuS

johdatus japanin buddhalaisuuteen (5 op)

Kiinan nyky-yhteiskunta (5 op)

AFrIKAn-TuTKIMuS

Afrikan historia I (5 op)
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HISTOrIA

Afrikan historia I (5 op)

Kirkko ja politiikka urho Kekkosen Suomessa (2 op)

Miten Suomalainen yhteiskunta ja politiikka ovat ra-

kentuneet (2 op)

Sodan historia ja tulevaisuus (2 op)

InTErcuLTurAL STudIES

Immigrants and the challenges of multiculturalism in 

Finland (5 cr)

ITä-AASIAn TuTKIMuS

johdatus japanin buddhalaisuuteen (5 op)

Kiinan nyky-yhteiskunta (5 op)

KOTIMAInEn KIrjALLISuuS

Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot (25 op):

Peruskurssi (10 op)

Kirjallisuudentutkimuksen suuntaukset (5 op)

Kirjallisuushistoria (2 op)

Klassikot (8 op)

KLASSILLInEn FILOLOgIA

Antiikin historia 6 op

MuSIIKKITIEdE

johdatus maailman musiikkikulttuureihin (3 op)

POHjOIS-AMErIKAn TuTKIMuS

Yhdysvaltain elokuva- ja televisiotuotanto (5 op)

SEEMILäISET KIELET jA KuLTTuurIT

Moderni Islam (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 1 ja 2 (13 op)

Suomen taidehistorian perustuntemus 1 ja 2 (12 op)

uSKOnTOTIEdE

uskontotieteen perusteet (4 op)

Maailman uskontoperinteet (6 op)

Suomalainen kansanusko (5 op)

ufotradition historiaa (2 op)

täyttä hepreAA
Oletko halunnut opiskella heprean kieltä? On-

ko heprea sinulle täyttä hepreaa? 

Heprean opintojaksolla (10 op) pääset tutustumaan kie-

leen tarkemmin ja tulkitsemaan Vanhan testamentin tekste-

jä. Opintojaksolla tutustut raamatun heprean muoto- ja lause-

opin pääpiirteisiin sekä pääset tekemään niihin liittyvä harjoituksia. 

Opintojaksolta saat edellytykset lukea ja tulkita hepreankielistä Van-

haa testamenttia apuvälineiden avulla. 
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tAvoitteenA työrAUhA – 
erilAisUUs on rikkAUttA (3 op)

Haluatko saada lisävalmiuksia erilaisuuden kohtaami-

seen luokkaympäristössä ja ennaltaehkäistä luokan 

työrauhaongelmia? Kiinnostavatko sinua ryhmän si-

säiset tunteet ja jäsenten keskinäisen vuorovaikutuk-

sen kehittäminen? 

Tule mukaan työrauhaa käsittelevälle opintojaksolle. 

jaksolla perehdyt esimerkiksi siihen, millainen merki-

tys tunteilla on oppimisessa ja miten vuorovaikutuksen 

keinoin opettaja voi tukea oppimiselle suotuisan ilma-

piirin rakentumista. 

erityispeDAgogiikkA: 
rAtkAisUjA erityisiin kAsvAtUs- 
jA koUlUtUstilAnteisiin

Kohtaatko työssäsi tai kotona kasvatus- tai ohjaus-

tilanteita, joissa tavalliset keinot eivät toimi? Oletko 

kiinnostunut pohtimaan koulutusta, perhettä ja työ-

elämää erityisiä ratkaisuja vaativien ryhmien näkökul-

masta? Esimerkiksi näistä aiheista saat lisätietoja eri-
tyispedagogiikan perusopinnoissa 25 op. 

Perusopinnot antavat pedagogisia valmiuksia erityis-

tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa työskentelevil-

le tilanteisiin, joissa tavanomaiset keinot eivät toimi. 

Erityispedagogiikan perusopinnot sopivat mainios-

ti, mikäli työskentelet lastentarhanopettajana, pe-

ruskoulun tai ammatillisen oppilaitoksen opettajana, 

aikuiskouluttajana tai vammaistyössä. Opinnot tar-

joavat myös hoito-, sosiaali- ja kuntoutusalalla työ-

tä tekeville uuden näkökulman työhön. 



11
  •

  o
pi

nt
oj

en
 a

ja
t,

 p
ai

ka
t,

 m
ak

su
t 

ja
 il

m
oi

tt
au

tu
m

is
oh

je
et

 w
w

w
.h

el
si

nk
i.f

i/
av

oi
n

KASVATuSTIETEET (YLEInEn jA AIKuISKASVATuS-

TIEdE)

Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskas-

vatustiede) (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)

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) ai-

neopintoja (55 op):

Alkukuulustelu (0 op)

Osaamisen kehittäminen työelämässä (3 op)

Yksilön ja yhteisön asiantuntijuus (5 op)

Kehittävä työntutkimus (5 op)

KOgnITIOTIEdE

Kognitiotieteen historia & klassikot I (4 op)

Mentaaliset representaatiot: numerokognitio (3 op)

Kognitiotieteen historian erikoiskurssi: Empirismi ja 

nativismi (2 op)

neuro- ja kognitiivinen psykologia I (5 op)

MEdIAKASVATuS

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 mielenterveyden 

psykologia (5 op)

Psykologisen tutkimuksen perusteet (5 op)

Psykologian aineopintoja: 

Kognitiivinen psykologia II (6 op)

Vuorovaikutus, kiintymys ja lapsen kehitys (5 op)

YLEInEn KIrjALLISuuSTIEdE

Keskiajan kirjallisuudesta romantiikan kirjallisuuteen 

(5 op)

Kirjallisuustieteen perusteet (5 op)

YLEISOPInnOT

Puheviestintä,  äänenkäyttö ja esiintyminen (hum.),  

(2 op)

Tieteellinen kirjoittaminen (hum.) (3 op)

käyttäytyMistieteellinen 
tieDekUntA

ELäMänKATSOMuSTIETO

Elämänkatsomustiedon didaktiikan peruskurssi (3 op)

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)

Erityispedagogiikan aineopintoja

Kommunikaatio (4 op)

Erityispedagogiikan yhteiskunnallinen tausta (4 op)

Special Education (3 cr)

Tavoitteena työrauha – erilaisuus on rikkautta (3 op)

KASVATuSTIEdE (LuOKAnOPETTAjA)

Muutos ja jatkuvuus kasvatuksessa (7 op)

KASVATuSTIEdE (VArHAISKASVATuS)

Lapsen kehityksen teoriat ja kehitysprosessi (3 op)
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PuHEVIESTInTä

Esiintyminen ja argumentointi, (3 op)

ryhmäviestintä (3 op)

Interpersonaalinen viestintä (3 op)

Puheviestinnän harjoituskurssi (5 op)

johdatus puhetieteiden tutkimukseen (3 op)

YLEISOPInnOT

Tieteellinen kirjoittaminen (käytt.) (3 op)

Puheviestintä (käytt.),  (2 op)

Tieteellinen kirjoittaminen (käytt.) (2 op)

Tilastollisen kuvauksen perusteet (käyttäytymistiet. 

tdk) (2 op)

Tilastollisen kuvauksen perusteet (2 op)

MAAtAloUs-Metsätieteellinen 
tieDekUntA

MArKKInOInTI

Markkinoinnin perusteet (5 op)

Marketing and customer communications (3 cr)

MAteMAAttis-lUonnon-
tieteellinen  tieDekUntA

KEMIA

Orgaaninen kemia I (3 op)

MAAnTIEdE

Suomen maantiede (3 op)

MATEMATIIKKA

Matematiikka tutuksi (5 op)

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I (5 op)

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II (5 op)

TIETOjEnKäSITTELYTIEdE

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (25 op):

johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (4 op)

Ohjelmoinnin perusteet (5 op)

Ohjelmoinnin jatkokurssi (4 op)

Ohjelmoinnin harjoitustyö (4 op)

Ohjelmistojen mallintaminen (4 op)

Tietokantojen perusteet (4 op)

Tietojenkäsittelytieteen aineopintoja

Web Application development (4 cr)

KuVA: jOHAnnA järVIrAnTA
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KuVA: uLLA jOKILA

TäHTITIEdE

johdatus astrobiologiaan (5 op)

Maailmankaikkeus nyt (4 op)

Planeetta Maan ilmastonvaihtelut (4 op)

oikeUstieteellinen tieDekUntA

johdatus oikeustieteeseen (2 op)

Yksityisoikeuden johdantokurssi (3 op)

Eurooppaoikeus (6 op)

Oikeushistoria: Kontrollipolitiikan historian harjoitus-

seminaari/kotimainen ja eurooppalainen oikeushis-

toria (6 op)

Oikeustaloustiede (6 op)

Valtiosääntöoikeus (5 op)

Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus (6 op)

teologinen tieDekUntA

KIrKKOHISTOrIA

Kirkko ja politiikka urho Kekkosen Suomessa (2 op)

TEOLOgISET KIELIOPInnOT

Heprea (10 op)

Kreikka (10 op)

vAltiotieteellinen 
tieDekUntA 

YLEISOPInnOT

Tieteellinen kirjoittaminen (3 op)

julkisoikeus (5 op)

Yhteiskuntatieteet ja argumentaatio (3 op)

Tilastotieteen johdantokurssi (10 op)

KAnSAnTALOuSTIEdE 

Introduction to development Economics (5 cr)

Kansantaloustieteen perusteet (5 op)

naiset, miehet ja talous (5 op)

KAuPunKITuTKIMuS

Kulttuurinen kaupunkimme – heimojen ja maailmo-

jen mosaiikki (2–5 op)

KEHITYSMAATuTKIMuS 

Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot (25 op)

 Kehitysmaatutkimuksen johdantojakso (5 op)

 Kehitysajattelun perusteet (5 op)

 Kehitysmaatutkimuksen yhteiskuntatieteelliset 

 perusteet (5 op)

 Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö (5 op)

Afrikan historia (5 op) tai
 globaalihistoria (5 op) tai
 Introduction to development Economics (5 cr) tai
 Kiinan nyky-yhteiskunta (5 op) tai
 Sukupuoli ja kehitys (5 op) tai
     The Postcolonial state: politics, justice and 

 security in Africa (5 cr)

Kehitysmaatutkimuksen aineopintoja

Afrikan historia (5 op)

globaalihistoria (5 op)

Introduction to development Economics (5 cr)

Kiinan nyky-yhteiskunta (5 op)

Sukupuoli ja kehitys (5 op)

The Postcolonial state: politics, justice and security 

in Africa (5 cr/10 cr)

Kehitysmaatutkimuksen syventäviä opintoja:

The Postcolonial state: politics, justice and security 

in Africa (5 cr /10 cr)

SOSIAALI- jA KuLTTuurIAnTrOPOLOgIA 

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian perusopinnot (25 op)

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurs-

si (5 op)

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantosemi-

naari (4 op)

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian keskeiset suun-

taukset (8 op)

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian oppihistoria (8 op)

SOSIAALIPOLITIIKKA 

Sosiaalipolitiikan perusopinnot (25 op): 

Sosiaalipolitiikan johdantokurssi (6 op)

johdatus yhteiskuntapolitiikkaan (3 op)
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tUle opiskeleMAAn 
kAUpUnkitUtkiMUstA

Mitä on kulttuurinen kaupunkiekologia? 

Mitä nimby-liikkeellä tarkoitetaan? 

Onko kaupunkisuunnittelun tulevaisuuden trendinä 

leppoistaminen? 

kulttuurinen kaupunkimme – heimojen ja maailmo-
jen mosaiikki -kurssilla (5 op) tutustut ennen kaikkea 

kaupunkitutkimukseen Suomen metropolialueella. Li-

säksi saat yleistietoa tutkimuksen ulkomaisista vir-

tauksista ja käytetyistä tutkimusmenetelmistä. 

Miten sUoMAlAinen yhteiskUntA 
jA politiikkA ovAt rAkentUneet?

Internetajan käsitykset suomalaisesta politiikasta jää-

vät usein irrallisiksi ja mutu-tarinoiksi. Osallistu moni-

tieteiselle suomalaisen yhteiskunnan ja politiikan mur-

roksia ja kehitystä pohtivalle kurssille!  Luentosarjassa 

kuulet muun muassa:

• Millaiset olivat Suomen hullut vuodet 1906 ja 1918 ja 

millainen on Suomen nykytila? 

• Millainen murros on tapahtunut suomalaisessa 

työmarkkinamallissa ja talouspolitiikassa sotakor-

vauksista kilpailuyhteiskuntaan?

• Mitä kaikkea 1990-luvun lamasäästöt, talouden ja 

ulkopolitiikan lännettyminen sekä tulosvastuupuhe 

muuttivat suomalaisessa elämässä ja politiikassa? 

• Suomen puolueideologiat sekä suomalaisen de-

mokratian ja parlamentarismin murrokset ja eri-

tyishaasteet.

Kurssin voi sisällyttää valtio-opin, yhteiskuntahistorian, 

sosiaalipolitiikan ja historian opintoihin.
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Yhteiskuntapolitiikan erityisalueet 1 (yksi seuraavista):      

Ympäristöpolitiikan johdantokurssi (6 op)

Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi (6 op)

Suomalainen yhteiskunta (4 op):

Läheissuhteet ja yksilöiden yhteiskunta (4 op)

Hyvinvointipolitiikka (6 op):

Miten suomalainen yhteiskunta ja politiikka ovat 

rakentuneet? (2–4 op)

Sosiaalipolitiikan aineopinnot (35 op):

Sosiaalipolitiikan peruskysymykset (8 op):

Miten suomalainen yhteiskunta ja politiikka ovat 

rakentuneet? (2–4 op)

Yhteiskuntatutkimuksen ajattelusuuntaukset (7 op)

Elämänpolitiikka (8 op):

Läheissuhteet ja yksilöiden yhteiskunta (2 op)

Yhteiskuntapolitiikan erityisalueet 2 (6 + 6 op):

Kaupunki ja kulttuuri (6 op):

Kulttuurinen kaupunkimme – heimojen ja maa-

ilmojen mosaiikki (2–4 op)

Ikä ja elämänkulku (6 op)

Käytännön sosiaalipolitiikan kysymyksiä (6 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 perus-

teita (4 op)

Sosiaalipsykologian juuret II (4 op)

Sosiaalipsykologian sovelluksia II (6 op):

Immigrants and the challenges of multicultura-

lism in Finland (3 cr)

Seminaari (6 op)

Sosiaalipsykologian tutkimuskohteita II (13 op/15 op)

Maisteriopintoihin kuuluvat valinnaiset opinnot:

Immigrants and the challenges of multiculturalism 

in Finland (3 cr) 

SOSIAALITYö 

Sosiaalityön perusopinnot (25 op):

Sosiaalityön johdantokurssi (10 op)

Yhteiskuntapolitiikan johdantokurssi (3 op)

Sosiaalityön ammatillisuus ja palvelujärjestelmät (6 op)

Ihmiset ja palvelujärjestelmät (3 op)

Käytäntö I: Auttamisen lähtökohdat (3 op)

Sosiaaliset kysymykset, ongelmat ja niiden ratkai-

suyritykset (6 op)

Esseeseminaari (3 op)

Kirjatentti (3 op)

Sosiaalityön aineopintoja

Sosiaalityön erityisalueet: vapaavalintainen sosiaa-

lityön kurssi (3 op):

Läheissuhteet ja yksilöiden yhteiskunta (3 op)

SOSIOLOgIA 

Sosiologian perusopinnot (25 op): 

Sosiologian johdantokurssi (5 op)

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurs-

si (5 op)

Väestötieteen johdantokurssi (5 op)

Sosiologisia näkökulmia ja tutkimuksia (10 op)

Sosiologian aineopintoja

Kultturinen kaupunkimme – heimojen ja maailmojen 

mosaiikki (2–4 op)

Läheissuhteet ja yksilöiden yhteiskunta (2–5 op)

Sosiologian klassinen perinne 4 op

Sosiologinen tutkimus ja yhteiskuntapoliittinen kes-

kustelu (5 op)

naiset, miehet ja talous (5 op)

TILASTOTIEdE 

Tilastotieteen perusopinnot (25 op): 

Tilastotieteen johdantokurssi (10 op)

Tilastotieteen jatkokurssi (10 op)

johdatus monimuuttujamenetelmiin (5 op)

VALTIO-OPPI 

Valtio-opin perusopinnot (25 op) (maailmanpolitiikan 

tutkimuksen linja, hallinnon ja organisaatioiden tutki-

muksen linja ja politiikan tutkimuksen linja):

johdatus valtio-oppiin (7 op)

Miten suomalainen yhteiskunta ja politiikka ovat ra-

kentuneet (6 op)
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Poliittisen ajattelun perusteet (6 op)

Maailmanpolitiikan suuntaukset (6 op) (maailman-

politiikan tutkimuksen linja)

Suomalainen ja eurooppalainen hallinto (6 op) (hal-

linnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja)

Euroopan poliittiset järjestelmät (6 op) (politiikan 

tutkimuksen linja)

Valtio-opin aineopinnot (35 op) (politiikan tutkimuk-

sen linja)

Vallan tutkimus (5 op)      

demokratian teoria ja käytännöt (6 op)

 Kiinan nyky-yhteiskunta (6 op)

Moderni poliittinen ajattelu (6 op)

Muuttoliikkeiden ja monikulttuuriset haasteet poli-

tiikalle (6 op)

Politiikan tutkimuksen linjan vapaavalintaiset ai-

neopinnot:

 naiset, miehet ja talous (6 op)

 Maailmanpolitiikan teoriasuuntaukset (6 op)

Valtio-opin aineopintoja (maailmanpolitiikan tutki-

muksen linja)

Maailmanpolitiikan teoriasuuntaukset (6 op)

Sodan ja rauhan tulevaisuus (6 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)

Viestinnän aineopintoja

journalistinen työ (5 op)

Kriisiviestintä ja johtaminen (5 op)

Sosiaalinen media ja web 2.0 (5 op)

Tutkimustaidot (4 op)

Verkko ja kansalaiset (5 op)

Visuaalinen viestintä (5 op)

Miten läheissUhteet 
järjestyvät eri 
eläMäntilAnteissA?

Olemmeko riippuvaisia toisistamme? Miten indivi-

dualismi ja itsensä terapoiminen korostuvat nykyi-

sin? Millainen rooli medialla on läheissuhteiden jär-

jestäytymisessä? 

läheissuhteet vai yksilöiden yhteiskunta? (4 op) 

-opintojaksolla käsitellään läheissuhteiden järjes-

tymistä ja mahdollisuuksia kulttuurissamme. Opin-

tojakson aiheita ovat muun muassa terapeuttinen 

parisuhde, läheissuhteet ja sopeutuminen perheen 

muutokseen, nuorten itsetunto-ongelmat ja läheis-

suhteiden uudelleen muotoutuminen sekä globaalit 

perhesuhteet. 



stUDies in 
english 
sUMMer 
2011

For further information about course times, places 

and fees as well as registration instructions, please 

visit Open university website: 

www.helsinki.fi/avoin/open_university. 

YHTEISKunTAHISTOrIA

Kirkko ja politiikka urho Kekkosen Suomessa (2 op)

Miten suomalainen yhteiskunta ja politiikka ovat ra-

kentuneet? (4 op)

Sodan historia ja tulevaisuus (3 op)

YMPärISTöPOLITIIKKA 

Ympäristöpolitiikan johdantokurssi (6 op)

Monitieteiset opinnot  

Afrikan historia (5 op)

Kiinan nyky-yhteiskunta (5–6 op)

Kirkko ja politiikka urho Kekkosen Suomessa (2 op)

Kulttuurinen kaupunkimme – heimojen ja maailmo-

jen mosaiikki (2–5 op)

Läheissuhteet ja yksilöiden yhteiskunta (2–5 op)

Miten suomalainen yhteiskunta ja politiikka ovat ra-

kentuneet (2–6 op)

naiset, miehet ja talous (5–6 op)

Sodan historia ja tulevaisuus (2–6 op)

SPEcIAL EducATIOn

Special Education (3 cr)

dEVELOPMEnT STudIES

Introduction to development Economics (5 cr)

The Postcolonial state: politics, justice and security in 

Africa (5 cr /10 cr)

SOcIAL PSYcHOLOgY

Immigrants and the challenges of multiculturalism in 

Finland (3 cr)

InTErcuLTurAL EncOunTErS

Immigrants and the challenges of multiculturalism in 

Finland (5 cr)

AgrIcuLTurE And FOrESTrY

Marketing and customer communications (3 cr)

cOMPuTEr ScIEncE

Web Application development (4 cr)

courses, times, places and fees as well as registration instructions www.helsinki.fi/avoin/open_university



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 (3 cr) seeks to build basic know-

ledge of groups requiring special education and spe-

cial education pedagogics. Furthermore, the course 

introduces the special education system in Finland. 

There is an examination held at the end of the cour-

se. The examination can be written in English or Fin-

nish. The course will begin on 13 june.

Do yoU WAnt to stUDy 
DevelopMent econoMics?
Welcome to Introduction to development Economics 

course (3 cr)! The course aims to provide an outline 

of the main issues in development economics today, 

through the outlining of simple theory and extensive 

applied evidence from development economics. The 

course will be complemented with group work exer-

cises and be assessed with a written assignment. The 

course will begin on 8 August. 

courses, times, places and fees as well as registration instructions www.helsinki.fi/avoin/open_university



Helsinki
PL 58 (Vuorikatu 24)
00014  
Helsingin yliopisto

Tulevaisuus kasvaa tiedosta

Hyvinkää
Kankurinkatu 4–6
05800 Hyvinkää

Kotka
Metsontie 41
48220 Kotka

Kouvola
PL 239 
(Paraatikenttä 6)
45101 Kouvola

Lahti
Kirkkokatu 16
15140 Lahti

Tutustu Palmenian koulutus-,  
kehittämis- 
ja tutkimuspalveluihin:  
www.helsinki.fi/palmenia

Palmenia on Euroopan suurin 
ja monipuolisin yliopistollinen 
täydennyskoulutuslaitos.

Välitämme uusinta tietoa  
ja osaamista asiakkaidemme 
tarpeisiin kaikilta Helsingin  
yliopiston tieteenaloilta.

Jos olet kiinnostunut itsesi tai 
organisaatiosi kehittämisestä tai 
osallistumisesta aluekehitystyöhön 
Palmenian kanssa, ota yhteyttä! 

Yhteydenotot: 
palmenia-info@helsinki.fi



AvoiMessA yliopistossA voit 
opiskellA eri syistä

• Etsitkö uutta uraa?

• Haluatko hyödyntää välivuoden tai nopeuttaa 

yliopisto-opintojasi?

• Kiinnostaako opiskelu harrastuksen tai sivistyk-

sen vuoksi?

• Haluatko kehittää ammattitaitoasi?

• Onko sinulla aineenopettajan pätevyys jossa-

kin oppiaineessa? Haluatko pätevöityä jossakin 

toisessa aineessa?

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto on 

myös Facebookissa

Opiskelijablogi löytyy osoitteesta 

http://blogs.helsinki.fi/opiskelu-avoimessa/

Tervetuloa kommentoimaan!

opiskelU lUkUvUonnA 2011–2012

Syksyllä alkavan lukuvuoden opinnoista saat ennak-

kotietoja Avoimen yliopiston verkkopalvelusta tou-

kokuun aikana. Opinto-ohjelmat julkaistaan heinä-

kuun alussa, ja ilmoittautumiset alkavat elokuussa. 

Avoin yliopisto järjestää lähi-, monimuoto- ja verk-

ko-opintoja. Voit suorittaa opintoja myös monissa 

Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa eripuo-

lilla Suomea. 

OPInTO-OPPAASTA SAAT 

KATTAVAn KuVAn KOKO TArjOnnASTA

Lukuvuoden 2011–2012  opinto-opas ilmestyy hei-

näkuun puolivälissä. Siitä saat tietoa opiskelumah-

dollisuuksista, opiskelukäytännöistä sekä lukuvuon-

na 2011–2012 järjestettävistä opinnoista. Oppaan voi 

noutaa Helsingin yliopiston opiskelijaneuvonnasta ja 

esimerkiksi pääkaupunkiseudun kirjastoista. Sen voi 

myös ladata verkkopalvelusta. 

HuOM!

Tutkintovaatimukset vaihtuvat syksyllä monissa op-

piaineissa. Suorita siis kesällä 2011 opintoja vanhoil-

la tutkintovaatimuksilla ja tee kesken jääneet opin-

not loppuun.


