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tarkat tieDot 
opinnoiSta 
verkkopalveluSSa

Kesän opintoihin voit tutustua tarkemmin Avoimen 

yliopiston verkkopalvelussa www.helsinki.fi/avoin. 

Verkkopalvelun opinto-ohjelmissa on tietoa muun 

muassa

•	 opintojen	sisällöistä,	suoritustavoista	ja	kirjallisuu-

desta

•	 opetuksen	ajasta	ja	paikasta

•	 ilmoittautumisen	ajankohdasta

•	 ilmoittautumis-	ja	maksuehdoista

•	 opintomaksuista.

Tutustu ja löydä omasi!

innoStu
opiSkelemaan 
keSällä!

Avoin yliopisto tarjoaa kesälläkin opintoja kymmenis-

sä eri Helsingin yliopiston oppiaineissa. Tänä kesänä 

voit opiskella esimerkiksi filosofiaa, kehitysmaatutki-

musta, valtio-oppia, tietojenkäsittelytiedettä sekä lu-

kuisia monitieteisiä opintoja.

Ensimmäiset kesäopinnot alkavat toukokuussa, mut-

ta opetus painottuu kesä- ja elokuulle. Heinäkuussa ei 

yleensä järjestetä opetusta. Lähiopetus on pääsään-

töisesti Helsingin keskustassa arkisin kello 16 jälkeen.

Kesäopinnoissa opiskelu saattaa olla intensiivistä. 

Luentosarja voi kestää kahdesta kolmeen viikkoa ja 

opetusta voi olla useana iltana viikossa. 

KuVA: uLLA JOKILA
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ilmoittautuminen 
keSäopintoiHin kaHDeSSa 
vaiHeeSSa

Ilmoittautumisten alkaminen on jaettu kahteen osaan 

sen mukaan, ovatko opinnot alku- vai loppukesästä. 

Kummassakin vaiheessa ilmoittautuminen tapahtuu 

oppiaineittain porrastetusti.

Ensimmäinen vaihe: ilmoittautuminen 14.5.–5.7. alka-

viin opintoihin (alla mainittuina päivinä alkaen klo 10)

ma 16.4.  Oikeustieteelliset, bio- ja ympäristötie-

teelliset, matemaattis-luonnontieteelliset, 

farmasian ja maatalous-metsätieteelliset 

opinnot

ti 17.4.  Valtiotieteelliset ja humanistiset opinnot

ke 18.4.  Käyttäytymistieteelliset opinnot

to 19.4.  Kielet ja teologiset opinnot

Toinen vaihe: ilmoittautuminen 23.7.–31.8. alkaviin 

opintoihin (alla mainittuina päivinä alkaen klo 10)

ma 4.6.  Oikeustieteelliset, bio- ja ympäristötie-

teelliset, matemaattis-luonnontieteelliset, 

farmasian ja maatalous-metsätieteelliset 

opinnot

ti 5.6.  Valtiotieteelliset ja humanistiset opinnot

ke 6.6.  Käyttäytymistieteelliset opinnot

to 7.6.  Kielet ja teologiset opinnot
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Opintoihin voi ilmoittautua opintojen alkamiseen 

saakka, mikäli niissä on tilaa. Ryhmät täytetään pää-

sääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä.

ilmoittauDu verkkopalveluSSa
Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston verk-

kopalvelussa www.helsinki.fi/avoin. Ilmoittautuminen 

on sitova ja opintomaksu maksetaan heti ilmoittau-

tumisen yhteydessä verkkomaksuna. Ilmoittautumi-

nen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä verkko-

palvelun käyttäjäksi.

Kesäopintoihin ilmoittaudutaan opintojaksoittain. Mi-

käli haluat suorittaa opintokokonaisuuden, ilmoittau-

du jokaiselle alajaksolle erikseen.

Helsingin yliopiston läsnä olevat perustutkinto-opis-

kelijat ilmoittautuvat muuten samoin kuin muutkin, 

mutta ilmoittautumislomakkeeseen merkitään lisäk-

si opiskelijanumero.

ilmoittautumiSen peruminen
Voit perua osallistumisesi opintojen alkuun saakka 

Avoimen yliopiston verkkopalvelun Omat sivut -osi-

on kohdassa Osallistumistiedot. Tutustu myös ilmoit-

tautumis- ja maksuehtoihin.

tenttikäytännöt
Kaikkiin Avoimen yliopiston tentteihin tulee il-

moittautua viimeistään 10 päivää ennen tenttipäi-

vää. Tentteihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston 

verkkopalvelun Omat sivut -osiossa. Myöhässä tul-

leita ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Lisätieto-

ja tenttikäytännöistä on verkkopalvelussa kohdassa 

Opiskelu/Opiskelijapalvelut/Tentit.

SuorituStieDot
Arvioidut suoritukset (tentit, oppimistehtävät jne.) 

kirjataan Helsingin yliopiston opintosuoritusrekiste-

riin Oodiin. Voit katsoa tietoja WebOodi-järjestel-

män kautta. WebOodin käyttöön tarvitset Helsingin 

yliopiston käyttäjätunnuksen. Ohjeet käyttäjätunnuk-

sen aktivoimiseen tulevat sinulle sähköpostilla ennen 

opintojen alkua. Ohjeet ovat myös verkkopalvelus-

sa kohdassa Opiskelu/Opiskelijapalvelut/Tunnukset.

opintomakSut
Opintojen hinta on kymmenen euroa opintopisteel-

tä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmää-

rää. Esimerkiksi Sienituntemus-opintojakson laajuus 

on kaksi opintopistettä ja hinta 20 euroa. Opetukseen 

mahdollisesti sisältyvä materiaalimaksu on mainittu 

opinto-ohjelmassa.

Helsingin yliopistossa lukuvuodelle 2011–2012 tai ke-

väälle 2012 läsnä oleviksi ilmoittautuneille perustut-

kinto-opiskelijoille kesän 2012 opetus on maksutonta. 

Mahdollinen materiaalimaksu peritään myös heiltä.

opintojen oHjauS
Opintojen ohjauksesta vastaavat koulutussuunnitteli-

jat auttavat sinua opintojesi suunnittelussa ja neuvo-

vat, miten voit kehittää opiskelutaitojasi. Heiltä saat 

tietoa Avoimen yliopiston oppiaineista ja opetus-

muodoista sekä opiskelusta Avoimessa yliopistossa. 

Voit myös varata ajan opintojen ohjaukseen.

p. 09 191 28321

Puhelinneuvonta ma–to klo 10–15

avoin-ohjaus@helsinki.fi

keSäopetukSen infotilaiSuuS
Tervetuloa kesäopetuksen infotilaisuuteen torstaina 

12.4. klo 17–18! Paikkana on Helsingin yliopiston Port-

hania-rakennus (Yliopistonkatu 3, Helsinki), sali PII. 

Tilaisuudessa kerrotaan kesän opintotarjonnasta, 

opiskelusta Avoimessa yliopistossa sekä opintoihin 

ilmoittautumisesta.

Tilaisuus on maksuton eikä siihen tarvitse ilmoittau-

tua etukäteen.

opintojen ajat, paikat, maksut ja ilmoittautumisohjeet www.helsinki.fi/avoin
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kieliopinnot

TuTKINTOIHIN SISäLTYVäT KIELIOPINNOT:
ENgLANTi
Englannin tekstinymmärtäminen ja suullinen taito (hum., 

oik., mat.-luonn.) (ryhmä 1) (2 op)

Englannin tekstinymmärtäminen ja suullinen taito (hum., 

oik., mat.-luonn.) (ryhmä 2) (2 op)

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suul-
linen taito (hum.) (ryhmä 1) (päiväryhmä) (3 op)

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suul-
linen taito (hum.) (ryhmä 2) (iltaryhmä) (3 op)

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suul-
linen taito (hum.) (ryhmä 3) (3 op)

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suul-
linen taito (käytt.) (ryhmä 1) (3 op)

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suul-
linen taito (käytt.) (ryhmä 2) (3 op)

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suul-
linen taito (oik.) (ryhmä 1) (3 op)

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suul-
linen taito (oik.) (ryhmä 2) (3 op)

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suul-
linen taito (valt.) (3 op)

TOINEN KOTIMAINEN KIELI
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
(hum.) (ryhmä 1) (päiväryhmä) (5 op)

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
(hum.) (ryhmä 2) (iltaryhmä) (5 op)

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
(hum.) (ryhmä 3) (päiväryhmä) (5 op)

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
(hum.) (ryhmä 4) (iltaryhmä) (5 op)

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
(käytt.) (ryhmä 1) (päiväryhmä) (3 op)

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
(käytt.) (ryhmä 2) (iltaryhmä) (3 op)

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
(käytt.) (ryhmä 3) (3 op)

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (mat-

luonn) (3 op)

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (oik.) 

(ryhmä 1) (5 op)

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (oik.) 

(ryhmä 2) (5 op)

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (valt.) 

(ryhmä 1) (4 op)

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (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 (ryhmä 1, päiväryhmä) (3 op)

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

Espanjan jatkokurssi 1 (3 op)

ITALIA
Italian alkeiskurssi 1 (3 op)

Italian alkeiskurssi 2 (3 op)

Romolo - Käytännön italiaa verkossa (3 op)

RANSKA
Ranskan alkeiskurssi 1 (3 op)

Ranskan alkeiskurssi 2 (3 op)

RuOTSI
Ruotsin valmennuskurssi (2 op)

keSäopinnot
Tarkat tiedot opetuksen sisällöistä, opiskeluajoista ja -paikoista ovat verkkopalvelussa 
www.helsinki.fi/avoin. 
ilmoittautuminen verkkosivujen kautta 16.4 alkaen.

Ku
VA

: u
LL

A 
JO

KI
LA
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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

BIOLOgIA
geenitekniikka (3 op)

EKOLOgIA JA EVOLuuTIOBIOLOgIA
Sienituntemus (2 op)

KASVIBIOLOgIA
Kasvien yhteisö- ja populaatioekologia (3 op)

Sienituntemus (2 op)

MOLEKYYLIBIOTIETEET
geenitekniikka (3 op)

Molekyylibiotieteiden harjoitustyöt (3 op)

PERINNöLLISYYSTIEdE
geenitekniikka (3 op)

Farmasian tiedekunta

farmaSian tieDekunta

FARMASIA
Vitamiinit ja hivenaineet (2 op)

HumaniStinen tieDekunta 

AASIAN TuTKIMuS
Johdatus nyky-Intian yhteiskuntaan ja kulttuuriin WAS212 
(5 op)

Naiseuden muuttuvat mielikuvat ja roolit Itä-Aasiassa 
WAS211 (5 op)

AFRIKAN-TuTKIMuS
African Cultures, AAF140 (5 op) 

The Postcolonial State: politics, justice and security in 
Africa AAF341 (10 cr)

ARKEOLOgIA
Tekstiilitutkimuksen metodikurssi KAR332 (3 op)

COMPARATIVE LITERATuRE 
Reading Across Cultures TYY228E/243E/331E/332E/346E  (5 op) 

ELOKuVA- JA TELEVISIOTuTKIMuS
Audiovisuaalinen kerronta TET1040e (3 op)

Audiovisuaalinen mediakasvatus – Veisitkö lapsesi kat-
somaan tätä elokuvaa? TET1062e (3 op)

uskonto länsimaisessa populäärielokuvassa TET2092e (3 op)

ESTETIIKKA
Estetiikan perusopinnot, TES100E (25 op):

Estetiikan perusteet TES110E (5 op)

Estetiikan historia TES120E (5 op)

Estetiikan nykysuuntauksia TES130E (5 op)

Taidekritiikki TES140E (5 op)

Ympäristöestetiikka TES150E (5 op)

FILOSOFIA
Filosofian perusopinnot (25 op):

Johdatus etiikkaan Kf131 (3 op)

Johdatus filosofiaan ja sen historiaan Fte110/Kf125 (5 op)

Johdatus kielifilosofiaan Fte120 (3 op)

Johdatus logiikkaan Fte170 (5 op)

Johdatus tieteenfilosofiaan Fte160/Kf160 (3 op)

Johdatus tieto-oppiin Fte140 (3 op)

Johdatus yhteiskuntafilosofiaan Kf132 (3 op)

HISTORIA
Antiikin historia HYL251A/252A (3 op)

Modernin sodan historia ja tulevaisuus HSS217E/HYL252C (2 op)

Sosiaalinen kansalaisuus HYL252E/HSS217E (4 op)

Talouspolitiikan modernit klassikot HSS217I/HYL253A (2 op)

HISTORY
Crises and Law HSS217E/HYL252C (3 op)

KLASSILLINEN FILOLOgIA
Antiikin historia dAR120/dAY111a/111b (3–6 op)

KOTIMAINEN KIRJALLISuuS
Kotimainen kirjallisuus perusopinnot SKO100 (25 op):

Peruskurssi SKO110 (10 op)

Kirjallisuudentutkimuksen suuntaukset SKO120 (5 op)

Kirjallisuushistoria SKO131 (2 op)

Klassikot SKO132 (8 op)

MuSIIKKITIEdE
Johdatus maailman musiikkikulttuureihin TMu131E (3 op)
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SEEMILäISET KIELET JA KuLTTuuRI
Keskiajan juutalaisuus, ASH220/329 (5 op)

SuKuPuOLENTuTKIMuS
Sukupuolentutkimuksen perusopinnot WNA100 (25 op):

Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi WNA110 (5 op)

Feministisen ajattelun historia ja klassikot WNA120 (5 op)

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet WNA130 (5 op)

Sukupuoli ja representaatio WNA140 (5 op)

Sukupuoli ja kansalaisuus WNA150 (5 op)

Naiseuden muuttuvat mielikuvat ja roolit Itä-Aasiassa 
WNA267 (5 op)

TAIdEHISTORIA
Taidehistorian perusopinnot TTA100E (25 op):
Yleisen taidehistorian perustuntemus 1 ja 2 TTA110E (13 op)

Suomen taidehistorian perustuntemus 1 ja 2 TTA120E (12 op)

uSKONTOTIEdE
Keskiajan juutalaisuus uSH/uST254 (5 op)

Raamatun kaanonin synty: Miten Raamatusta tuli Raa-
mattu? uSH/uST 254 (2 op)

ufouskonnollisuus: historiaa ja sosiologiaa uSH220/342/353/

uST220/353 (2 op)

uskonto länsimaisessa populaarielokuvassa uSH/uST241 (4 op)

YLEINEN KIRJALLISuuSTIEdE
Elokuva kaunokirjallisuudessa TYY228E/221E/244E/245E/229E 
(5 op)

Juutalais-kristillinen ja antiikin perinne TYY131E (5 op)

Keskiajan kirjallisuudesta romantiikan kirjallisuuteen 
TYY132E (5 op)

Raamatun kaanonin synty: Miten Raamatusta tuli Raa-
mattu? TYY331E/332E (5 op)

YLEISOPINNOT
Puheviestintä, äänenkäyttö ja esiintyminen Yy12 (hum.), ryh-

mä 1 (päiväopetus) (2 op)

Puheviestintä,  äänenkäyttö ja esiintyminen Yy12 (hum.), 

ryhmä 2 (2 op)

Tieteellinen kirjoittaminen Yy11 (hum.) (3 op)

käyttäytymiStieteellinen tieDekunta

ELäMäNKATSOMuSTIETO
Elämänkatsomustiedon didaktiikan peruskurssi (3 op)

ERITYISPEdAgOgIIKKA
Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op):

Erityispedagogiikan peruskurssi Ep 1.1 (6 op)

Oppimisen haasteet Ep 1.2 (6 op)

Syrjäytyminen Ep 2.1 (5 op)

Tuen tarve Ep 2.2 (5 op)

Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet Ep 3.1 (3 op)

Erityispedagogiikan aineopintoja:
Kommunikaatio Ea 1.4 (4 op)

Erityispedagogiikan yhteiskunnallinen tausta Ea 2.3  (4 op)

Special Education (3 op)

Tavoitteena työrauha – erilaisuus on rikkautta Va (3 op)

tavoitteena työrauHa – 
erilaiSuuS on rikkautta

•	 Haluatko	saada	lisävalmiuksia	erilaisuuden	koh-

taamiseen luokkaympäristössä ja ennaltaehkäis-

tä luokan työrauhaongelmia?

•	 Kiinnostavatko	sinua	ryhmän	sisäiset	tunteet	ja	

jäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen kehittä-

minen?

Tavoitteena työrauha – erilaisuus on rikkautta 

-opintojaksolla (3 op) perehdyt esimerkiksi siihen, 

millainen merkitys tunteilla on oppimisessa ja miten 

opettaja voi vuorovaikutuksen keinoin tukea oppi-

miselle suotuisan ilmapiirin rakentumista.

KuVA: uLLA JOKILA
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KASVATuSTIEdE (LuOKANOPETTAJA)
Muutos ja jatkuvuus kasvatuksessa K 1.2 (7 op)

KASVATuSTIETEET (YLEINEN JA AIKuISKASVATuS-
TIEdE)
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasva-
tustiede) (25 op):

Orientaatio (0 op)

Johdatus kasvatustieteisiin P1. (3 op)

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri P2. (4 op)

Opetus ja oppiminen P3. (4 op)

Oppiminen työelämässä P4. (4 op)

Kohti tutkivaa työtapaa P5. (5 op)

Kasvatus elämänkulussa P6. (5 op)

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) ai-
neopintoja:

Opetus ja oppiminen yliopistossa A 2.4. (5 op)

Kehittävä työntutkimus A 2.8. (5 op)

KOgNITIOTIEdE
Kognitiivisen psykologian erityiskysymykset – emootiot 
ja päätöksenteko Cog311 (4 op)

Kognitiviisen psykologian ja biologisen psykologian pe-
rusteet Cog111 (5 op)

Käsitteet merkitys ja mentaalinen representaatio – las-
kennallinen luovuus (3 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 PSY111 (5 op)

Kehityspsykologia I PSY131 (5 op)

Persoonallisuuspsykologia I PSY141 (5 op)

Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden 
psykologia PSY151 (5 op)

Psykologisen tutkimuksen perusteet PSY181 (5 op)

teemakokonaiSuuS: viHapuHeet, kriiSit ja traumat 
Kriiseistä, traumoista ja vihapuheesta on tullut yhteiskunnassa ajankohtainen keskustelu- ja tutkimustee-

ma. Norjan joukkosurmat, suomalaiset koulusurmat ja etnisiin vähemmistöihin kohdistuvat vihapuheet ja 

-teot liittyvät monin tavoin tämän päivän yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. 

Kesällä järjestetään neljä erityisesti näihin teemoihin liittyvää kurssia: 

■ Kaksi asiantuntijaluentosarjaa alkukesästä: 

	 •	 Viha	ja	valta:	Ääri-ilmiöt	nyky-yhteiskunnassa

	 •	 Kriisiviestintä	ja	-johtaminen

■ Loppukesästä kaksi harjoituskurssia:

	 •	 Kriisiviestinnän	harjoituskurssi

	 •	 Kriisi-	ja	traumajournalismi

Kurssien tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, mistä kaikes-

ta tässä on kyse. Kursseilla asiantuntijat valottavat eri nä-

kökulmista erilaisten kriisien kautta yhteiskunnan ja medi-

an toimintatapoja, vihan ja vallan taustoja ja seurauksia. 

Osin monitieteisissä luennoissa käsitellään mm. vihan re-

toriikkaa, uutta poliittista osallistumista, sukupuolinä-

kökulmaa, terrorismin historiaa sekä median ja ver-

kon toimintaa.
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PuHEVIESTINTä
Esiintyminen ja argumentointi PP2 (3 op)

Ryhmäviestintä PP3 (3 op)

Puheviestinnän harjoituskurssi PP5 (5 op)

SPECIAL EduCATION
Special Education (3 op) 

VARHAISKASVATuS
Aikuisten välinen yhteistyö varhaiskasvatuksessa (4 op)

Lapsen kehityksen teoriat ja kehitysprosessi 2.2.2 (3 op)

Lapsuuden muuttuminen (5 op)

Yhteisöt, yhteisöllisyys ja sosiaalinen vuorovaikutus (4 op)

YLEISOPINNOT
Tieteellinen kirjoittaminen 1.2.1. (käytt.) (3 op)

Puheviestintä PY1 (käytt.), ryhmä A (2 op)

Puheviestintä PY1 (käytt.), ryhmä B (2 op)

Puheviestintä PY1 (käytt.), ryhmä C (2 op)

Tieteellinen kirjoittaminen YK 2.1.1. (käytt.) (2 op)

Tilastollisen kuvauksen perusteet YK 4. (käytt.) (2 op)

maatalouS-metSätieteellinen tieDekunta

LuONNONMuKAINEN MAA- JA 
ELINTARVIKETALOuS
Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden peruskir-
jallisuus MAAT401 (5 op)

MARKKINOINTI
Markkinoinnin perusteet Y105 (5 op)

matemaattiS-luonnontieteellinen 
tieDekunta

KEMIA
Epäorgaaninen kemia (3 op)

Orgaaninen kemia I (3 op)

MAANTIEdE
Concepts, Theories and urban Studies (5 op) 

Suomen maantiede (3 op)

Onko komea kaupunki myös hauska? (2 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)

Ohjelmoinnin harjoitustyö (4 op)

Tietokantojen perusteet (4 op)

game Architecture (C++) (4 cr)

TäHTITIEdE
Johdatus astrobiologiaan (5 op)

Maailmankaikkeus nyt (4 op)

Planeetta Maan ilmastonvaihtelut (4 op)

oikeuStieteellinen tieDekunta

EuROOPPAOIKEuS
Eurooppaoikeus (6 op)

JOHdATuS OIKEuSTIETEESEEN
Johdatus oikeustieteeseen (toukokuu) (2 op)

Johdatus oikeustieteeseen (elokuu) (2 op)

MAA-, VESI- JA YMPäRISTöOIKEuS
Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus (6 op)

OIKEuSHISTORIA
Crises and Law (3 op) 
Kontrollipolitiikan historian harjoitusseminaari/ kotimai-
nen ja eurooppalainen oikeushistoria (6 op)

Oikeushistoria (5 op)

PERHE- JA JääMISTöOIKEuS
Perhe- ja jäämistöoikeus (6 op)

VALTIOSääNTöOIKEuS
Valtiosääntöoikeus (5 op)

YKSITYISOIKEuS
Yksityisoikeuden johdantokurssi (3 op)
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teologinen tieDekunta

EKSEgETIIKKA
Raamatun kaanonin synty: Miten Raamatusta tuli Raa-
mattu? EK205/255 (2 op)

TEOLOgISET KIELIOPINNOT
Heprea KL10 (10 op)

Kreikka KL20 (10 op)

YLEISOPINNOT
Viestintä- ja vuorovaikutustaidot YK30 (3 op)

valtiotieteellinen tieDekunta

dEVELOPMENT STudIES
development Economics I. 206. (5 op) 
development Economics II 206. (5 op) 

KAuPuNKITuTKIMuS
Onko komea kaupunki myös hauska?  (2 op)

KEHITYSMAATuTKIMuS 
Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot (25 op):

Kehitysmaatutkimuksen johdantojakso (5 op) 
Kehitysajattelun perusteet (5 op) 
Kehitysmaatutkimuksen yhteiskuntatieteelliset pe-
rusteet (5 op) 

Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö (5 op) 
globaalihistoria (5 op) 

Kehitysmaatutkimuksen aineopintoja:
globaalihistoria (5 op)

Introduction to development Economics I (5 cr)

Introduction to development Economics II (5 cr)

Johdatus nyky-Intian yhteiskuntaan ja kulttuuriin (5 op)

The Postcolonial state: politics, justice and security 
in Africa (5 cr / 10cr)

Sukupuoli ja kehitys (5 op)

Viha ja valta: ääri-ilmiöt yhteiskunnassa (5 op)

Kehitysmaatutkimuksen syventäviä opintoja:
Introduction to development Economics I + II (10 cr)

The Postcolonial state: politics, justice and security 
in Africa (5 cr / 10cr)

SOSIAALI- JA KuLTTuuRIANTROPOLOgIA
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian perusopinnot (25 op):

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurssi 101 

(5 op)

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantoseminaa-
ri 102 (4 op)

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian oppihistoria 103 (8 op)

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian keskeiset suuntauk-
set 104 (8 op)

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian vapaavalintaiset 
opinnot:

Johdatus nyky-Intian yhteiskuntaan ja kulttuuriin (5 op)

Sosiaalinen kansalaisuus (4 op)

Talouspolitiikan modernit klassikot (2/4 op)

Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa (5 op)

vaStakkainaSetteluja, 
oikeukSia ja 
velvolliSuukSia

Sosiaalinen kansalaisuus (2/4 op) -kurssi luo val-

miudet sosiaalisen kansalaisuuden eri ulottuvuuk-

sien jäsentämiseen ja auttaa ymmärtämään mo-

nia vastakkainasetteluja esimerkiksi kollektiivisista 

ja  yksilöllisistä oikeuksista ja velvollisuuksista se-

kä tasa-arvosta ja epätasa-arvosta. Aihealueina 

ovat muun muassa luokka, köyhyys, sukupuoli, 

ikä, vammaisuus, identiteetit, monikulttuurisuus 

ja rotu/etnisyys.

Ku
VA

: H
Y/

Ku
VA

-A
RK

IST
O/

VE
IK

KO
 SO

M
ER

Pu
RO
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SOSIAALIPSYKOLOgIA
Sosiaalipsykologian perusopinnot (25 op):

Sosiaalipsykologian johdanto SP101 (5 op)

Sosiaalinen identiteetti ja sosiaalinen vuorovaikutus 
ryhmissä ja ryhmien välillä I SP102 (5 op)

Sosiaalinen kognitio, asenteet ja käyttäytymisen 
muutos I SP103 (5 op)

Sosiaaliset representaatiot ja todellisuuden sosiaali-
nen rakentuminen I SP104 (5 op)

Sosiaalinen kehitys, emootiot ja minuus I SP105 (5 op)

Sosiaalipsykologian aineopintoja (26 op):
Sosiaalinen identiteetti ja sosiaalinen vuorovaikutus 
ryhmissä ja ryhmien välillä II SP205 (5 op)

Sosiaalinen kehitys, emootiot ja minuus II SP208 (5 op)

Sosiaalinen kognitio, asenteet ja käyttäytymisen 
muutos II SP206 (5 op)

Sosiaalipsykologian teoreettis-metodologisia perus-
teita SP202 (6 op)

Sosiaaliset representaatiot ja todellisuuden sosiaali-
nen rakentuminen II SP207 (5 op)

SOSIAALITYö
Sosiaalityön perusopinnot (25 op):

Sosiaalityön johdantokurssi S1 (10 op)

Sosiaalityön yhteiskunnallinen ja sosiaalipoliittinen 
toimintaympäristö S2 (5 op)

Auttamisen lähtökohdat (Käytäntö 1) S3 (5 op)

Sosiaaliset kysymykset, ongelmat ja niiden ratkaisu-
yritykset S4 (5 op)

Sosiaalityön aineopintoja: 
Valinnainen erityisalakurssi S7c: Sosiaalinen kansalai-
suus (6 op)

Valinnainen erityisalakurssi S7c: Viha ja valta: ääri-ilmiöt 
nyky-yhteiskunnassa (6 op)

SOSIOLOgIA
Sosiologian perusopinnot (25 op):

Sosiologian johdantokurssi 110. (5 op)

Väestötieteen johdantokurssi 111 (5 op)

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurssi 112 

(5 op)

Suomalaista sosiologiaa 113 (5 op)

Sosiologisia näkökulmia 114 (5 op)

naiSeuDen muuttuvat 
mielikuvat ja roolit itä-
aaSiaSSa (5 op)

Länsimaissa vallalla oleva käsitys kiinalaisista, 

korealaisista ja japanilaisista naisista on usein 

yksipuolistava. Itäaasialaisten naisten asema 

yhteiskunnassa nähdään passiivisena ja alistuvana. 

Länsimaisissa elokuvissa, taiteessa ja kirjallisuudessa 

taas itäaasialaiset naiset esitetään jopa eksoottista 

mystiikkaa tihkuvina, hallitsevina hahmoina. Mistä 

nämä ristiriitaiset mielikuvat johtuvat ja mikä on 

todellisuus niiden takana? 

Millaisia naiseuden ihannekuvia ja normeja kiinalai-

nen, korealainen tai japanilainen yhteiskunta on nai-

sille asettanut? Mitä keinoja naisilla on ollut muokata 

annettuja naiseuden rooleja?

Kurssi on tarkoitettu johdatukseksi sukupuoleen ja 

sukupuolittamiseen liittyviä teemoja huomioivaan 

Itä-Aasian tutkimukseen eikä vaadi ennakkotietoja.  

KuVA: ANNIS RIEKKINEN
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KuVA: uLLA JOKILA

Sosiologian aineopintoja:
Naiset, miehet ja talous 426 / 430 (5 op)

Onko komea kaupunki myös hauska? 435 / 437 (2 op)

Sosiologian klassikot 129 (5 op)

Sosiologinen tutkimus ja yhteiskuntapoliittinen kes-
kustelu 130 (6 op)

Concepts, Theories and urban Studies (5 op) 
Populist Challenge to democracy (2 op)

Sosiaalinen kansalaisuus (4 op)

Talouspolitiikan modernit klassikot (2 op)

Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa (6 op)

TALOuSTIEdE
development Economics I, KA6 (5 op) 
development Economics II, KA6 (5 op) 
Naiset, miehet ja talous KA6m (5 op)

Taloustieteen perusteet sivuaineopiskelijoille KA1 (6 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 ja hallinnon ja organisaatioiden tutki-
muksen linja, politiikan tutkimuksen linja:

Johdatus valtio-oppiin (7 op) 

Suomen poliittinen järjestelmä ja Euroopan unioni (6 op)

Poliittisen ajattelun perusteet (6 op)

Maailmanpolitiikan keskeisiä kysymyksiä (6 op), maail-
manpolitiikan tutkimuksen linja
Hallinnon teoria ja tutkimus (6 op), hallinnon ja organi-
saatioiden tutkimuksen linja
Poliittisten järjestelmien tutkimus (6 op), politiikan tut-
kimuksen linja

Valtio-opin aineopinnot (35 op), politiikan tutkimuk-
sen linja:

Valtio-opin tutkimuksen metodologia (5 op) 
Valta modernissa poliittisessa ajattelussa (6 op) 
Poliittiset instituutiot ja poliittinen osallistuminen (6 op):

 Talouspolitiikan modernit klassikot (2 op)

demokratian teoria ja käytännöt 6 (op):

 Populist Challenge to democracy (2 cr)

Muuttoliikkeiden ja monikulttuurisuuden politiikka (6 op)

 Sosiaalinen kansalaisuus (2 op)

Policy, toimeenpano- ja arviointitutkimus (6 op)

Naiset, miehet ja talous KA6m (6 op)

onko komea kaupunki myöS 
HauSka? 
Kulttuurin uudet lippulaivat, teemavuodet,  
festivaalit ja niiden yleisöt
Ovatko kaupunkifestivaalit kaupunkikulttuurin 

notkeita muotoja vai pelkkää spektaakkelia? Mitä 

mieltä kansalaiset ovat WdC-vuodesta? Mitä ta-

voitteita ja tarkoituksia teemavuosilla on? Moni-

tieteinen luentosarja Onko komea kaupunki myös 

hauska? (2 op) –luentosarjassa on mukana viisi 

vierailevaa luennoitsijaa.

Luentosarjan pääpaino on kaupunkitutkimukses-

sa ja sosiologiassa, mutta se sopii kaikille kiinnos-

tuneille.

KuVA: HY/KuVA-ARKISTO
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Valtio-opin aineopintoja, hallinnon ja organisaatioiden 
tutkimuksen linja:

Julkisen sektorin poliittinen talous (6 op):
 Talouspolitiikan modernit klassikot (2 op)

VIESTINTä
Viestinnän perusopinnot (25 op):

Johdatus viestinnän tutkimukseen (5 op)

Viestinnän analyysi (5 op)

Viestinnän ja julkisuuden teoria (5 op)

Viestinnän organisaatioiden tutkimus (5 op)

Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka (5 op)

Viestinnän aineopintoja:
Viestinnän oppihistoria (5 op)

Journalistinen työ  (5 op)

Visuaalinen viestintä   (5 op)

Julkisuuden tutkimus  (5 op)

Talouspolitiikan modernit klassikot (2 op)

Populist Challenge to democracy (4 op)

Viestintäverkostojen tutkimus (5 op)

Verkko ja kansalaiset (5 op)

Viestinnän aineopintojen teemakokonaisuus: Vihapu-
heet, kriisit ja traumat:

Yhteisöviestintä – Kriisiviestinnän harjoituskurssi (5 op)

Journalistinen työ – Kriisi ja traumajournalismi  (5 op)

Kriisiviestintä ja -johtaminen (5 op)

Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa  (5 op)

YHTEISKuNTAHISTORIA
Populist Challenge to democracy (2–5 op)

Sosiaalinen kansalaisuus (2–4 op)

Talouspolitiikan modernit klassikot (2–5 op)

Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa  (5 op)

YHTEISKuNTAPOLITIIKKA
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot (25 op): 

Johdatus yhteiskuntapolitiikkaan 1. (5 op)

Sosiaalipolitiikan johdantokurssi  2. (5 op)

Yhteiskuntapolitiikan suuntaukset I 3. (5 op):

Ympäristöpolitiikan johdantokurssi 3C. (5 op)

Suomalainen yhteiskunta 4. (5 op):
Sosiaalinen kansalaisuus (4 op)

Hyvinvointi 5. (5 op):
Naiset, miehet ja talous (3 op)

Talouspolitiikan modernit klassikot (2/4 op)

Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot (35 op):
Eriarvoisuus ja yhteiskunnalliset jaot 6. (9 op):

Kirjallisuus II: Sosiaalinen kansalaisuus (4 op)

Sosiaalipolitiikka ja yhteiskunnan toimintajärjestel-
mät 10. (8 op):

Talouspolitiikan modernit klassikot (2/4 op)

Yhteiskuntapolitiikan suuntaukset II 11. (18 op):

Kaupunki ja kulttuuri 11A. (6 op)

Käytännön sosiaalipolitiikan kysymyksiä 11d. (6 op)

Valinnaiset opinnot oj.13:
Naiset, miehet ja talous (3 op)

Sosiaalinen kansalaisuus (4 op)

Populist Challenge to democracy (4 op)

Talouspolitiikan modernit klassikot (2/4 op)

Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa (5 op)

Yhteiskuntapolitiikan syventävät opinnot  Oj.19:

Populist Challenge to democracy (4 op)

Sosiaalinen kansalaisuus (4 op)

Talouspolitiikan modernit klassikot (2/4 op)

YMPäRISTöPOLITIIKKA
Ympäristöpolitiikan johdantokurssi 3C. (5 op)

YLEISOPINNOT
Tieteellinen kirjoittaminen (valt.) (2 op)

Tilastotieteen johdantokurssi (10 op)
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ConCeptS, tHeorieS anD urBan 
StuDieS (5 Cr)

This course is a journey through the main theories 

and concepts that have shaped urban geography. 

It is both historical and contemporary. Starting in 

the early twentieth century with garden Cities you 

will be guided through topics including modernism 

and gentrification to more recent work on the po-

litics of public space. Each week in class a new to-

pic will be covered in detail to exemplify how urban 

geographers apply theories and concepts to sup-

port their claims.

The course assumes that the students have little or 

no prior knowledge of geography/urban studies/ur-

ban sociology.

monitieteiSet opinnot

Concepts, Theories and urban Studies (5 cr)

Crises and Law (3 cr)

development Economics I (5 cr)

development Economics II (5 cr)

Johdatus nyky-Intian yhteiskuntaan ja kulttuuriin (5 cr)

Modernin sodan historia ja tulevaisuus (2–6 op)

Naiset, miehet ja talous (4–6 op)

Naiseuden muuttuvat mielikuvat ja roolit Itä-Aasiassa 
(5 op)

Onko komea kaupunki myös hauska? (2 op)

Postcolonial State: politics, justice and security in Af-
rica (5 cr / 10 cr)

Populist Challenge to democracy (2–4 cr)

Sosiaalinen kansalaisuus (2/4 op)

Talouspolitiikan modernit klassikot (2–6 op)

Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa (5–6 op)

StuDieS in engliSH

African Cultures, AAF140 (5 cr) 

Reading Across Cultures  TYY228E/243E/331E/332E/346E (5 cr) 

game Architecture (C++) (4 cr)

Special Education (3 cr)

Concepts, Theories and urban Studies (5 cr)

Crises and Law (3 cr)

development Economics I (5 cr)

development Economics II (5 cr)

Populist Challenge to democracy (2–4 cr)

Postcolonial State: politics, justice and security in Af-
rica (5 cr/10 cr)

KuVA: HY/KuVA-ARKISTO
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lukuvuoDen 2012–2013 opinnot

Syksyllä 2012 alkavien opintojen ennakkotiedot ovat 

Avoimen yliopiston verkkopalvelussa toukokuussa. 

Opinto-ohjelmat julkaistaan heinäkuun alussa ja il-

moittautumiset alkavat elokuussa. Lukuvuoden 2012–

2013 opinto-opas ilmestyy heinäkuun loppupuolella. 

Oppaan voi noutaa Helsingin yliopisto opiskelijaneu-

vonnasta tai esimerkiksi pääkaupunkiseudun kirjas-

toista. Sen voi myös ladata verkkopalvelusta.

keSäopetukSen infotilaiSuuS

Tervetuloa kesäopetuksen infotilaisuuteen torstaina 

12.4. klo 17–18! Paikkana on Helsingin yliopiston Port-

hania-rakennus (Yliopistonkatu 3, Helsinki), sali PII. 

Tilaisuudessa kerrotaan kesän opintotarjonnasta, 

opiskelusta Avoimessa yliopistossa sekä opintoihin 

ilmoittautumisesta.

Tilaisuus on maksuton eikä siihen tarvitse ilmoittau-

tua etukäteen.

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto on 

myös Facebookissa.KuVA: WILMA HuRSKAINEN
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