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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.

vietä 
kesä 
opiskellen

avoin yliopisto tarjoaa kesälläkin opintoja kymmenis-

sä Helsingin yliopiston oppiaineissa.

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

ensimmäinen vaihe: ilmoittautuminen 13.5.-

5.7. alkaviin opintoihin (alla mainittuina päivinä 

alkaen klo 10)

ma 15.4. oikeustieteelliset opinnot, biotieteet, 

matemaattis-luonnontieteelliset opinnot ja 

muut opinnot

ti 16.4. valtiotieteelliset ja humanistiset opinnot 

ke 17.4. käyttäytymistieteelliset opinnot 

to 18.4. kielet ja teologiset opinnot

toinen vaihe: ilmoittautuminen 23.7.-31.8. 

alkaviin opintoihin (alla mainittuina päivinä 

alkaen klo 10)

ma 3.6. oikeustieteelliset opinnot, biotieteet, 

matemaattis-luonnontieteelliset opinnot ja 

muut opinnot

ti 4.6. valtiotieteelliset ja humanistiset opinnot

ke 5.6. käyttäytymistieteelliset opinnot 

to 6.6. kielet ja teologiset opinnot

Opintoihin voi ilmoittautua opintojen 

alkamiseen saakka, mikäli niissä on 

tilaa. Ryhmät täytetään pääsääntöisesti 

ilmoittautumisjärjestyksessä.

ilmoittautuminen kesäopintoihin kahDessa vaiheessa

Ilmoittautumisten alkaminen on jaettu kahteen osaan sen mukaan, ovatko opinnot alku- vai loppukesästä. Kum-

massakin vaiheessa ilmoittautuminen tapahtuu oppiaineittain porrastetusti.

Kuva: HY Kuva-arKisto/veiKKo somerpuro, Kaisa-Kirjaston avajaiset
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ilmoittauDu verkkopalvelussa

Opintoihin ilmoittaudutaan opinto-ohjelmissa avoi-

men yliopiston verkkopalvelussa www.helsinki.fi/

avoin. Ilmoittautuminen on sitova ja opintomaksu 

maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä verk-

komaksuna. Ilmoittautuminen edellyttää maksuton-

ta rekisteröitymistä verkkopalvelun käyttäjäksi.

Kesäopintoihin ilmoittaudutaan opintojaksoit-

tain. Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuuden, il-

moittaudu jokaiselle alajaksolle erikseen.

Helsingin yliopiston läsnäolevat perustutkinto-

opiskelijat ilmoittautuvat muuten samoin kuin muut-

kin, mutta rastittavat ilmoittautumislomakkeeseen 

tiedon läsnäolosta. Tieto tarkistetaan saman tien au-

tomaattisesti Oodista.

ilmoittautumisen peruminen

Voit perua osallistumisesi opintojen alkuun saakka 

avoimen yliopiston verkkopalvelun Omat sivut -osi-

on kohdassa Osallistumistiedot. Tutustu myös ilmoit-

tautumis- ja maksuehtoihin. 

Muista perua ilmoittautumisesi, mikäli et osallis-

tukaan opetukseen! Turha ilmoittautuminen vie pai-

kan toiselta opiskelijalta.

tenttikäytännöt

Kaikkiin avoimen yliopiston tentteihin tulee ilmoit-

tautua viimeistään 10 päivää ennen tenttipäivää. 

Tentteihin ilmoittaudutaan avoimen yliopiston verk-

kopalvelun Omat sivut -osiossa. Myöhässä tulleita il-

moittautumisia ei oteta huomioon. 

Peru tentti-ilmoittautumisesi jos et pääsekään 

tenttiin. Kun perut ajoissa, voit saada käyttämättö-

män tenttikerran uudelleen käyttöösi.

lisätietoja tenttikäytännöistä on verkkopalvelus-

sa kohdassa Opiskelu/Opiskelijapalvelut/Tentit

suoritustieDot

arvioidut suoritukset (tentit, oppimistehtävät jne.) 

kirjataan Helsingin yliopiston opintosuoritusrekiste-

riin Oodiin. Voit katsoa tietoja WebOodi-järjestelmän 

kautta. WebOodin käyttöön tarvitset Helsingin yli-

opiston käyttäjätunnuksen. Ohjeet käyttäjätunnuksen

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 työmäärää. 

Esimerkiksi kahden opintopisteen laajuisen kurssin 

hinta on 20 euroa. Opetukseen mahdollisesti sisäl-

tyvä materiaalimaksu on mainittu opinto-ohjelmassa.

Helsingin yliopistossa lukuvuodelle 2012–2013 tai 

keväälle 2013 läsnäoleviksi ilmoittautuneille perustut-

kinto-opiskelijoille kesän 2013 opetus on maksuton-

ta 31.8. saakka. Mahdollinen materiaalimaksu peritään 

myös heiltä.

opintojen ohjaus

avoimen yliopiston opintojen ohjaajat auttavat si-

nua opintojesi suunnittelussa ja neuvovat, miten voit 

kehittää opiskelutaitojasi. Heiltä saat tietoa avoi-

men yliopiston oppiaineista ja opetusmuodoista se-

kä opiskelusta avoimessa yliopistossa. Voit myös va-

rata ajan opintojen ohjaukseen.

p. 09 191 28321

Puhelinneuvonta ma-ke klo 10-13

avoin-ohjaus@helsinki.fi

kesäopetuksen infotilaisuus

Tervetuloa kesäopetuksen infotilaisuuteen torstaina 

11.4. klo 17-18! Paikkana on Helsingin yliopiston Port-

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

Tilaisuudessa kerrotaan kesän opintotarjonnasta, 

opiskelusta avoimessa yliopistossa sekä opintoihin il-

moittautumisesta. Tilaisuus on maksuton eikä siihen 

tarvitse ilmoittautua etukäteen.



OPINTOJEN AJAT, PAIKAT, MAKSUT JA ILMOITTAUTUMISOHJEET OPINTO-OHJELMISSA WWW.HELSINKI.FI/AVOIN 

6

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 

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

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja 

suullinen taito (hum.) (ryhmä 2) (iltaryhmä) (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 (oik.) (ryhmä 1) (3 op) 

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja 

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

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja 

suullinen 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) (5 op) 

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 

(hum.) (ryhmä 4) (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 tai-

to (mat-luonn) (3 op) 

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen tai-

to (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 (3 op) 
ITalIa

KIElI- Ja VIESTInTäOPInTOJa

Italian alkeiskurssi 1 (3 op) 

Italian alkeiskurssi 2 (3 op) 

Romolo - Käytännön italiaa verkossa (3 op)

RanSKa

KIElI- Ja VIESTInTäOPInTOJa

Ranskan alkeiskurssi 1 (3 op) 

KU
Va

: U
ll

a 
JO

KI
la

kesä-
opinnot
tarkat tiedot opetuksen sisällöistä, opiskeluajoista 
ja -paikoista ovat verkkopalvelussa 
www.helsinki.fi/avoin. 
ilmoittautuminen verkkosivujen kautta 15.4 alkaen.
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Ranskan alkeiskurssi 2 (3 op) 

RUOTSI

KIElI- Ja VIESTInTäOPInTOJa

Ruotsin valmennuskurssi (2 op) 

VEnäJä

KIElI- Ja VIESTInTäOPInTOJa

Venäjän alkeiskurssi 1 (4 op) 

Venäjän alkeiskurssi 2 (4 op) 

Bio- ja ympäristötieteellinen tieDekunta

BIOlOgIa

PERUSOPInTOJa

geenitekniikka (3 op)  

aInEOPInTOJa

Sienituntemus (2 op)  

Ympäristömuutokset ekosysteemeissä I (YMP103) (3 op) 

EKOlOgIa Ja EVOlUUTIOBIOlOgIa

PERUSOPInTOJa

Käyttäytymisekologian perusteet (2 op)  

Sienituntemus (2 op)  

Ympäristömuutokset ekosysteemeissä I (YMP103) (3 op) 

MOlEKYYlIBIOTIETEET

PERUSOPInTOJa

geenitekniikka (3 op)  

PERInnöllISYYSTIEdE

PERUSOPInTOJa

geenitekniikka (3 op)  

Ihmisgenetiikka (3 op)

Perinnöllisyystieteen kirjallisuuskuulustelu (5 op)

humanistinen tieDekunta 

aaSIan TUTKIMUS

PERUSOPInTOJa

Kiinan moderni historia WaS131 (3 op) 

aInEOPInTOJa

Johdatus buddhalaisuuteen (5 op) 

ElOKUVa- Ja TElEVISIOTUTKIMUS

PERUSOPInTOJa

audiovisuaalinen kerronta TET1040e (3 op)  

audiovisuaalinen mediakasvatus - Veisitkö lapsesi 

katsomaan tätä elokuvaa? TET1062e (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)

tunnetko sienet?

Sienituntemus (2 op) -kurssilla syvennytään suursienten suku- 

ja lajitason tuntemukseen. Pääpaino on tateissa, rouskuissa, ha-

peroissa, helttasienissä ja kääväkkäissä. Myös myrkkysieniä ja 

kauppasieniä käsitellään. Kurssi sisältää luentoja, maastoretkiä 

sekä omatoimista opiskelua tuoreista sieninäyttelyn sienistä.

Kurssi kuuluu yleisbiologian aineopintoihin, ekologian ja evo-

luutiobiologian perusopintoihin sekä kasvibiologian perusopin-

toihin.  Osallistuminen ei vaadi edeltäviä opintoja biologiasta.
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HISTORIa

aInEOPInTOJa

Keskiajan pyhimysten maailma (5 op)  

Kiinan moderni historia (3 op)  

Suomalaiset Euroopan unionin politiikassa (2 op) 

KOTIMaInEn KIRJallISUUS

PERUSOPInTOJa

Peruskurssi SKO110 (10 op)  

1800-luvun kirjallisuus SKO 120 (5 op)  

1900-luvun alun kirjallisuus SKO130 (5 op)  

1900-luvun lopun kirjallisuus SKO140 (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)

TaIdEHISTORIa
TaIdEHISTORIan PERUSOPInnOT TTa100E (25 OP):

Taidehistorian peruskurssi I TTa110 (5 op)  

Taidehistorian peruskurssi II TTa120 (5 op)  

Taidehistorian peruskurssi III TTa130 (5 op)  

Taidehistorian valinnaisia opintoja TTa250: kirjatentti 

aRKKITEHTUURI (5 op)  

Taidehistorian valinnaisia opintoja TTa250: kirjatentti 

KUVaTaIdE (5 op) 

USKOnTOTIEdE

PERUSOPInTOJa

Kansanomainen uskonnollisuus USH130 (5 op)  

Uskonnollinen monimuotoisuus: monikulttuurinen yh-

teiskunta USH140 (5 op) 

aInEOPInTOJa

Johdatus buddhalaisuuteen USH254 (5 op) 

Keskiajan pyhimysten maailma USH254 (5 op)  

YlEInEn KIRJallISUUSTIEdE

PERUSOPInTOJa

Juutalais-kristillinen ja antiikin perinne TYY131E (5 op) 

Keskiajan kirjallisuudesta romantiikan kirjallisuuteen 

TYY132E (5 op)  

YlEISOPInnOT

Puheviestintä I (hum.) (5 op) 

Puheviestintä II (hum.) (5 op) 

Puheviestintä, äänenkäyttö ja esiintyminen (Yy12, hum.), 

ryhmä 1 (päiväopetus) (2 op) 

Puheviestintä, äänenkäyttö ja esiintyminen (Yy12, hum.), 

ryhmä 2 (2 op) 

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

KUVa: Ulla JOKIla

keitä keskiaikaiset pyhimykset olivat?

Miten keskiaikaisista pyhimyksistä kerrotaan? Mitä pyhyys merkit-

see? Miten pyhimyksiä kunnioitetaan?

Keskiajan pyhimysten maailma (5 op) -kurssi tarjoaa monipuolisen 

johdatuksen siihen, keitä pyhimykset olivat ja mikä heidän merki-

tyksensä oli keskiajan kulttuurissa. 

Kurssi kuuluu uskontieteen aineopintoihin. Kurssille osallistuminen 

ei edellytä aiempia opintoja uskontotieteestä.
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käyttäytymistieteellinen tieDekunta

EläMänKaTSOMUSTIETO

PERUSOPInTOJa

Elämänkatsomustiedon didaktiikan peruskurssi (3 op) 

ERITYISPEdagOgIIKKa

ERITYISPEdagOgIIKan PERUSOPInnOT (25 OP):  

Erityispedagogiikan peruskurssi Ep 1.1 (6 op)  

Oppimisen haasteet, verkko-opinnot Ep 1.2 (6 op)  

Syrjäytyminen, verkko-opinnot Ep 2.1 (5 op)  

Tuen tarve, verkko-opinnot Ep 2.2 (5 op)  

Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet, verkko-

opinnot Ep 3.1 (3 op) 

ESI- Ja alKUOPETUS

ESI- Ja alKUOPETUKSEn PERUSOPInnOT (25 OP): 

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5.1.1. (5 op)  

Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen 5.1.2. (5 op)  

äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka 5.2.1. (3 op)  

Matematiikan didaktiikka 5.2.2. (3 op)  

Ympäristö -ja luonnontiedon didaktiikka 5.2.3. (3 op)  

Katsomusaineiden didaktiikka 5.2.4. (3 op)  

Taito- ja taideaineiden didaktiikka 5.2.5. (3 op) 

KaSVaTUSTIEdE (lUOKanOPETTaJa)

PERUSOPInTOJa

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filoso-

fiset perusteet (4 op)  

kasvatustieteiDen perusopintoja monessa eri kaupungissa
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot (25 op) järjestetään kesän aikana mo-

nessa avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Opinnot alkavat Hämeenlinnassa, lahdessa, Sei-

näjoella, Kotkassa ja Helsingissä

Perusopinnoissa perehdytään sekä yleiseen kasvatustieteeseen että aikuiskasvatustieteeseen. Tarkas-

telussa on kasvatuksen, koulutuksen, oppimisen ja kehittämistoiminnan koko kirjo lapsuudesta van-

huuteen saakka. Opinnoissa muodostetaan käsitys yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen 

tutkimusalueista ja ilmiöistä, tutkimusongelmista ja -kysymyksistä, käsitteistä, teorioista, tutkimus-

menetelmistä ja -tuloksista. 

Opinnot järjestetään:

- Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lahdessa

- Kymenlaakson kesäyliopistossa Kotkassa

- Hämeen kesäyliopistossa Hämeenlinnassa

- Etelä-Pohjanmaan kesäyliopistossa Seinäjoella

- Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa Hel-

singissä

Opinnot alkavat toukokuussa. 

Huom: Yhteistyöoppilaitosten 

ilmoittautumiskäytännöt ja opintomaksut 

poikkeavat avoimen yliopiston omista opinnoista. Tarkista tiedot opinnoista sekä ilmoittautumisista 

avoimen yliopiston verkkopalvelun opinto-ohjelmista osoitteesta www.helsinki.fi/avoin  
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uutta: käsityötieteen 
verkkokurssi

Tekstiilit, kuluttajuus ja kestävä kehitys (2 op) –opin-

tojaksolla perehdytään kuluttajuuden keskeisiin kä-

sitteisiin sekä tekstiileiden kuluttamisen näkökulmiin. 

Tarkastelussa ovat tekstiileiden elinkaari ja kuluttami-

nen kestävän kehityksen näkökulmasta. Tavoitteena 

on oppia ymmärtämään materiaalien, niiden välittä-

mien mielikuvien ja merkitysten kokonaisuutta suh-

teessa kestävään kuluttamiseen.

Kurssilla tehdään oppimistehtäviä ja verkkotentti 

Moodle-ympäristössä. Opinnot alkavat toukokuus-

sa 2013. Kurssi kuuluu käsityötieteen perusopintoihin.

KaSVaTUSTIETEET (YlEInEn Ja aIKUISKaSVaTUS-
TIEdE)

KaSVaTUSTIETEIdEn (YlEInEn Ja aIKUISKaSVa-

TUSTIEdE) PERUSOPInnOT (25 OP):  

Johdatus kasvatustieteisiin P1. (3 op)  

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri P2. (4 op)  

Opetuksen ja oppimisen perusteet P3. (4 op)  

Oppiminen työssä, organisaatioissa ja verkostoissa P4. 

(4 op)  

Kohti tutkivaa työtapaa P5. (5 op)  

Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa P6. (5 op)

aInEOPInTOJa 

Oppimis- ja motivaatiopsykologia  a 2.6. (5 op)  

developmental work reseach a 2.8. (5 op) Englanti

KOgnITIOTIEdE

PERUSOPInTOJa

Kognitiviinen psykologia I Cog115

Havaitseminen ja toiminta ja aivot Cog151 (5 op)  

MUITa OPInTOJa

Kielen ja kommunikaation häiriöt aikuisilla ja lapsilla 

Cog239/PSY529 (5 op)  

Tietoisuuden psykologiaa, filosofiaa ja neurotiedet-

tä Cog259 (3 op)

KäSITYöTIEdE

PERUSOPInTOJa

Tekstiilit, kuluttajuus ja kestävä kehitys (2 op) 

MEdIaKaSVaTUS

PERUSOPInTOJa
Erityisnäkökulma: audiovisuaalinen mediakasvatus – 
Veisitkö lapsesi katsomaan tätä elokuvaa? (4 op)

Verkko-opetus (3 op) (Verkko-opetuksen suunnittelu ja toteutus)

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)  

VaRHaISKaSVaTUS

PERUSOPInTOJa

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka (4 op)  
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opi verkossa verkko-opetusta
Mitä on verkko-opetus? Millaisia didaktisia näkökul-

mia ja työmuotoja verkko mahdollistaa? Haluatko 

työstää oman verkko-opetussuunnitelmasi? Oletko 

valmis heittäytymään ”epävarmaan hämmennyksen 

prosessiin”?

Verkko-opetus (verkko-opetuksen suunnittelu ja to-

teutus) (3 op) -opintojaksolla tarkastellaan verkko- 

opetuksen perusteita ja lähtökohtia. Opintojakso to-

teutetaan prosessityöskentelynä, jossa yksilöllinen ja 

vertaistyöskentely verkossa Moodle-oppimisympäris-

tössä limittyvät yhteen. Myös teoria ja käytäntö yh-

distyvät: omien verkko-opetuksen suunnitelmien laa-

timinen on koko kurssin selkäranka.

Kurssi kuuluu mediakasvatuksen perusopintoihin.

Opinnot alkavat toukokuussa Helsingin seudun kesä-

yliopistossa. Huom: Yhteistyöoppilaitosten ilmoittau-

tumiskäytännöt ja opintomaksut poikkeavat avoimen 

yliopiston omista opinnoista. Tarkista tiedot opin-

noista sekä ilmoittautumisesta avoimen yliopiston 

verkkopalvelun opinto-ohjelmasta osoitteesta www.

helsinki.fi/avoin .

maantieteen perusopinnot 
kesän aikana
Maantieteen alan perusopinnot (25 op) on mahdol-

lista suorittaa kokonaan kesän aikana. Maantieteen 

tehtävänä on tunnistaa luonnon ja ihmisen toiminnan 

alueellisia järjestelmiä sekä selittää niiden toimintaa. 

Maantieteessä tutkitaan myös ihmisen ja luonnon vä-

lisestä vuorovaikutuksesta aiheutuvia häiriöitä, etsi-

tään ratkaisuja tästä johtuviin ongelmiin ja sovelle-

taan tutkimustuloksia ja hankittuja taitoja ympäristön 

suunnitteluun. Maantiede on välittävässä asemassa 

luonnon- ja ihmistieteiden välillä.

YlEISOPInnOT

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

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

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

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

Tilastollisen kuvauksen perusteet YK 4 (käytt.) (3 op)

matemaattis-luonnontieteellinen tieDekunta

MaanTIEdE

MaanTIETEEn alan PERUSOPInnOT (25 OP):  

Johdatus luonnon- ja kulttuurimaantieteeseen (3 op)  

Johdatus maantieteeseen (3 op)  

laskennalliset perusmenetelmät maantieteessä (2 op) 

Maailman paikannimistö (2 op)  

Suomen maantiede (3 op)  

Ulkomaiden aluemaantieteen kirjallisuus (6 op)  

Yleismaantieteen kirjallisuus (6 op) 

MaTEMaTIIKKa

PERUSOPInTOJa

lineaarialgebra ja matriisilaskenta I (5 op)  

Matematiikka tutuksi (5 op) 
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aInEOPInTOJa

lineaarialgebra ja matriisilaskenta II (5 op)  

MaTHEMaTICS

PERUSOPInTOJa

Calculus I (8 op) 

Calculus II (8 op)

logic I (10 op)

aInEOPInTOJa

advanced Calculus (6 op)

TIETOJEnKäSITTElYTIEdE
TIETOJEnKäSITTElYTIEdE (21 OP):

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (4 op)  

Ohjelmoinnin perusteet (5 op)  

Ohjelmoinnin jatkokurssi (4 op)  

Ohjelmistotekniikan menetelmät (4 op)  

Tietokantojen perusteet (4 op)  

TäHTITIEdE

PERUSOPInTOJa
Maailmankaikkeus nyt (3 op)

MUITa OPInTOJa 
Johdatus astrobiologiaan (3 op)

oikeustieteellinen tieDekunta

EUROOPPaOIKEUS

aInEOPInTOJa
Eurooppaoikeus (6 op)

JOHdaTUS OIKEUSTIETEESEEn

MUITa OPInTOJa
Johdatus oikeustieteeseen (toukokuu) (2 op)

Johdatus oikeustieteeseen (elokuu) (2 op)

OIKEUSHISTORIa

aInEOPInTOJa

Kontrollipolitiikan historian harjoitusseminaari/ koti-

mainen ja eurooppalainen oikeushistoria (6 op)  

Oikeushistoria (5 op) 

PERHE- Ja JääMISTöOIKEUS

aInEOPInTOJa
Perhe- ja jäämistöoikeus (6 op)

ValTIOSäänTöOIKEUS

aInEOPInTOJa

Valtiosääntöoikeus (5 op)

YKSITYISOIKEUS

PERUSOPInTOJa
Yksityisoikeuden johdantokurssi (3 op)

teologinen tieDekunta

YlEInEn TEOlOgIa

PERUSOPInTOJa

Käytännöllisen teologian perusteet YT104 (5 op)

TEOlOgISET KIElIOPInnOT
Heprea Kl10 (10 op)

Kreikka Kl20 (10 op)

valtiotieteellinen tieDekunta

dEVElOPMEnT STUdIES

development Economics I. 206. (5 op) 

development Economics II 206. (5 op) 

KEHITYSMaaTUTKIMUS 

KEHITYSMaaTUTKIMUKSEn PERUSOPInnOT (25 OP): 

Kehitysmaatutkimuksen johdantojakso. 101. (5 op)  

Kehitysajattelun perusteet. 103. (5 op)  

Kehitysmaatutkimuksen yhteiskuntatieteelliset pe-

rusteet. 104. (5 op)  

Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö. 105. (5 op)  

globaalihistoria 206., verkko-opinnot (5 op)  tai
Kiinan moderni historia 206 (5 op) tai
Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa 206 (5 op)

KEHITYSMaaTUTKIMUKSEn aInEOPInTOJa

Kiinan moderni historia 206 (5 op) 

Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa 206 (5 op)

KUVa: annIS RIEKKInEn
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KUVa: Ulla JOKIla

SOSIaalI- Ja KUlTTUURIanTROPOlOgIa

SOSIaalI- Ja KUlTTUURIanTROPOlOgIan PERUS-

OPInnOT (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 suun-

taukset 104 (8 op) 

SOSIaalI- Ja KUlTTUURIanTROPOlOgIan VaPaa-

ValInTaISET OPInnOT:

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

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 (31 OP):  

Sosiaalipsykologian teoreettis-metodologisia perus-

teita SP202 (6 op)  

Sosiaalinen identiteetti ja sosiaalinen vuorovaikutus 

ryhmissä ja ryhmien välillä II SP205 (5 op)  

Sosiaalinen kognitio, asenteet ja käyttäytymisen 

muutos II SP206 (5 op)  

Sosiaaliset representaatiot ja todellisuuden sosiaali-

nen rakentuminen II SP207 (5 op)  

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

Sosiaalipsykologian vapaavalintaiset aineopinnot 

SP209 (5 op)  

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

vierailuluentosarja: 
suomalaiset euroopan unionin 
politiikassa (2-6 op)

Kurssilla tarkastellaan kriittisesti demokratian ongel-

mien, historian ja talouden perusteita. 

Muita sisältöalueita ovat:

- EU turvallisuus- ja maailmanpolitiikassa

- parlamentarismin rajat

- talouspolitiikka

- hallinto ja virkamiesvalta

- lobbaaminen ja demokratian ongelmat 

- lyhyet policy-case tarkastelut ympäristö- ja 

maatalouspolitiikasta nuorisoon.

Monitieteinen vierailijaluentosarja alkaa 27.5. ja se 

hyväksytään useisiin valtiotieteellisen tiedekunnan 

oppiaineisiin ja historiaan.
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SOSIOlOgIa

SOSIOlOgIan PERUSOPInnOT (25 OP):  

Sosiologian johdantokurss 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)  

aInEOPInTOJa

naiset, miehet ja talous 426 / 430 (5 op)  

Sosiologian klassikot 129. (5 op) 

Sosiologinen tutkimus ja yhteiskuntapoliittinen kes-

kustelu 130. (6 op)  

Suomalaiset Euroopan unionin politiikassa. 130. (2 op)

Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa 130., 427 

(5 op) 

TalOUSTIEdE

aInEOPInTOJa

development Economics I Ka6 (5 op) Englanti 

development Economics II Ka6 (5 op) Englanti 

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), POlITIIKan TUTKI-

MUKSEn Ja MaaIlMan POlITIIKan TUTKIMUKSEn lInJa:  

Johdatus valtio-oppiin. Y101. (7 op)  

Suomalaiset Euroopan unionin politiikassa. Y105. (6 op)  

Poliittisen ajattelun perusteet. Y110. (6 op)  

Maailmanpolitiikan keskeisiä kysymyksiä. M115. (6 op)  
tai 
Poliittisten järjestelmien tutkimus. P115. (6 op)  

ValTIO-OPIn aInEOPInnOT (35 OP), POlITIIKan TUTKIMUK-

SEn lInJa:  

Valtio-opin tutkimuksen metodologia. Y201. (5 op)  

Policy, toimeenpano- ja arviointitutkimus. H215./P235. 

(6 op) 

Valta modernissa poliittisessa ajattelussa. H245./P210. 

(6 op) 

Poliittiset instituutiot ja poliittinen osallistuminen. 

P220. (6 op)  

demokratian teoria ja käytännöt. P225. (6 op)  

Muuttoliikkeiden ja monikulttuurisuuden politiikka. 

P230. (6 op):

Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa, P230 

(6 op)  

Kiinan moderni historia. P260. (6 op)  

naiset, miehet ja talous. P260. (6 op) 

kiinan moDerni  
historia (3-6 op)
Tutustu Kiinan monimuotoiseen poliittiseen histo-

riaan unohtamatta kulttuurien ja uskontojen vaiku-

tusta historian kulkuun. 

ajallisesti kurssi käsittelee maan historiaa Qing-dy-

nastian ajasta aina 1980-luvulle. Esille tulevat  Kiinan 

kehitystä viime vuosisadoilla muokanneet vallanku-

moukset ja protestiliikkeet sekä länsimaalaisten ko-

lonialistinen politiikka Kiinassa ja sen vaikutus maan 

sisä- ja ulkopolitiikkaan ja kulttuuriin. 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat tutustuvat 

Kiinan poliittisen ja kulttuuriseen historiaan ja pe-

rehtyvät maan modernin historian ilmiöihin ja ta-

pahtumiin.

Kurssin voi sisällyttää aasian tutkimukseen, histo-

riaan, kehitysmaatutkimukseen, valtio-oppiin sekä 

yhteiskuntahistoriaan. Kurssi alkaa 27.8.
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VIESTInTä

VIESTInnän PERUSOPInnOT (25 OP):  

Johdatus viestinnän tutkimukseen K1a (5 op)  

Viestinnän analyysi K1b (5 op)  

Viestinnän ja julkisuuden teoria K2a (5 op)  

Viestinnän organisaatioiden tutkimus K2b (5 op)  

Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka K3 (5 op)  

aInEOPInTOJa

Viestinnän oppihistoria K4 (5 op)

Tieteellinen ajattelu ja työskentely K5 (5 op)

Journalistinen työ K8e) (5 op)

Verkkoviestinnän harjoituskurssi K8f) (5 op)

Viestinnän erityisalueita: 

Julkisuuden tutkimus K9a) (5 op)

Suomalaiset Euroopan unionin politiikassa K9a) (2 op)

Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa K9b) 

(5 op)

Organisaatioviestinnän tutkimus K9c) (5 op)

Kriisiviestintä ja -johtaminen K9c (5 op)

Verkko ja kansalaiset K9d) (5 op)

Viestintäverkostojen tutkimus K9d) (5 op)

 

YHTEISKUnTaHISTORIa

Suomalaiset Euroopan unionin politiikassa (2 op) YH106s, 

PH205b, PH206e

Kiinan moderni historia PH 206h, YH106s (3 op)

Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa, PH203b, 

PH206a, TSH205k (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)  

Hyvinvointi 5. (5 op) 

 Suomalaiset Euroopan unionin politiikassa (2 op)

 naiset, miehet ja talous (3 op)

YHTEISKUnTaPOlITIIKan aInEOPInnOT (35 OP):  

Eriarvoisuus ja yhteiskunnalliset jaot 6. (9 op)  

Sosiaalipolitiikka ja yhteiskunnan toimintajärjestel-

mät 10. (8 op) 

KUVa: HY/KUVa-aRKISTO

 Suomalaiset Euroopan unionin politiikassa (2 op) 

Yhteiskuntapolitiikan suuntaukset II 11. (12 op)  

 Kaupunki ja kulttuuri 11a. (6 op)  

 Käytännön sosiaalipolitiikan kysymyksiä 11d. (6 op)  

Valinnaisia opintoja oj.13 (10 op) 

Suomalaiset Euroopan unionin politiikassa (2 op) 

naiset, miehet ja talous Oj.13 (3 op)  

Viha ja valta. ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa Oj.13. 

(5 op) 

YlEISOPInnOT

Tieteellinen kirjoittaminen (valt.) (2 op) 

Tilastotieteen johdantokurssi (10 op) 

monitieteiset opinnot
Kiinan moderni historia (3-6 op)

naiset, miehet ja talous  (5-6 op)  

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

Suomalaiset Euroopan unionin politiikassa (2-6 op)

stuDies in english

MaTHEMaTICS

PERUSOPInTOJa

Calculus I (8 op) 

Calculus II (8 op)

logic I (10 op)

aInEOPInTOJa

advanced Calculus (6 op)

dEVElOPMEnT STUdIES / ECOnOMICS

development Economics I. 206./Ka6 (5 op) 

development Economics II 206./Ka6 (5 op)

EdUCaTIOnal SCIEnCE

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) ai-

neopintoja

developmental work reseach, a 2.8. (5 cr)

COURSES, TIMES, PlaCES and FEES aS WEll aS REgISTRaTIOn InSTRUCTIOnS WWW.HElSInKI.FI/aVOIn/OPEn_UnIVERSITY



lukuvuoDen
2013-2014
opinnot
Syksyllä 2013 alkavien opintojen ennakkotiedot ovat avoi-

men yliopiston verkkopalvelussa toukokuussa. Opinto-oh-

jelmat julkaistaan heinäkuun alussa ja ilmoittautumiset

alkavat elokuussa. lukuvuoden 2013-2014 opinto-opas il-

mestyy heinäkuun loppupuolella.

Voit opiskella sekä lähi- että verkko-opintoja. Voit suorittaa 

opintoja myös avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksis-

sa (mm. kansalais- ja työväenopistoissa) ympäri Suomea. 

Oppaan voi noutaa Helsingin yliopiston opiskelijaneuvon-

nasta tai esimerkiksi pääkaupunkiseudun kirjastoista. Sen 

voi myös ladata verkkopalvelusta.

KUVa: WIlMa HURSKaInEn

HElSIngIn

YlIOPISTOn 

aVOIn YlIOPISTO 

On MYöS 

FaCEBOOKISSa.

monta syytä 
opiskella:
• Etsitkö uutta uraa?

• Haluatko käyttää välivuoden hyödyksesi tai no-

peuttaa yliopisto-opintojasi?

• Opiskeletko harrastuksen tai sivistyksen vuoksi?

• Haluatko kehittää ammattitaitoasi? 

avoimessa 
yliopistossa voivat 
opiskella kaikki
• Ei ikärajoja tai pohjakoulutusvaatimuksia.

• Opiskelijat otetaan yleensä ilmoittautumisjär-

jestyksessä.

• Opinnot voi liittää yliopistotutkintoon, jos myö-

hemmin on yliopistossa tutkinto-opiskelijana.

• Opettajina toimivat Helsingin yliopiston opet-

tajat ja tutkijat.

• Opinnot voi suorittaa työn ohella: luennot 

yleensä iltaisin ja viikonloppuisin.

• Paljon verkko-opintoja.

lUE aVOIMEn YlIOPISTOn OPISKElIJOIdEn 
KOKEMUKSIa BlOgISTa:

HTTP://BlOgS.HElSInKI.FI/

OPISKElU-aVOIMESSa/
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