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KuVA: uLLA JOKILA

Kesän opintoihin voit tutustua Avoimen yliopiston 
verkkopalvelussa www.helsinki.fi/avoin. Verkkopal-
velun opinto-ohjelmissa on tietoa muun muassa
•	 opintojen	sisällöistä,	suoritustavoista	ja	kirjallisuu-

desta
•	 opetuksen	ajasta	ja	paikasta
•	 ilmoittautumisen	ajankohdasta
•	 ilmoittautumis-	ja	maksuehdoista
•	 opintomaksuista.

Avoimen yliopiston opinnot näkyvät 
nyt myös Helsingin yliopiston 
WebOodi-järjestelmässä.

kesällä uuDistuksia avoimen 
yliopiston verkkopalveluihin

Kesäkuussa 2014 julkaistaan Helsingin yliopiston int-
ranetissä Avoimen yliopiston Flamma-sivut https://
flamma.helsinki.fi/portal/units/avoin. Opiskelun ai-
kana tarvittavat tiedot löytyvät jatkossa Flammas-
ta. Sinne kirjaudutaan Helsingin yliopiston tieto-
verkon käyttöluvalla (AD-luvalla). Kaikille Avoimen 
yliopiston opiskelijoille myönnetään AD-lupa opin-

tojen ajaksi.
Flamma-julkaisun yhteydessä tulee muu-
toksia myös Avoimen yliopiston verkko-

palvelun (www.helsinki.fi/avoin) rakentee-
seen ja sisältöihin.

Kesällä järjestetään myös entistä enem-
män verkko-opintoja. Verkko-

opiskelu on todellista lähiopiskelua: 
voit opiskella vaikka keskellä päivää 

mökkilaiturilla tai pitkällä junamatkalla. 
Verkko-opintoina voi opiskella:
•	 erityispedagogiikkaa
•	 iltaliaa
•	 käsityötiedettä
•	 taiteiden tutkimusta
•	 valtio-oppia
•	 viestintää
•	 yleistä teologiaa.

avoimessa 
yliopistossa voivat 
opiskella kaikki

•	 Ei ikärajoja tai 
pohjakoulutusvaatimuksia.

•	 Opiskelijat otetaan yleensä 
ilmoittautumisjärjestyksessä.

•	 Opinnot voi liittää yliopistotutkintoon, jos 
myöhemmin on yliopistossa tutkinto-opiskelijana.

•	 Opettajina toimivat Helsingin yliopiston opettajat 
ja tutkijat.

•	 Opinnot voi suorittaa työn ohella: luennot yleensä 
iltaisin ja viikonloppuisin.

•	 Paljon verkko-opintoja.

http://www.helsinki.fi/avoin
http://www.helsinki.fi/avoin
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virkisty 
opiskelemalla!
kesällä on hyvä mahdollisuus suunnata ajatukset 
uuteen: avoimen yliopiston opinnot voivat tuoda 
uutta intoa omaan työhön, avata kokonaan uusia 
uria tai olla hyvä alku tutkinto-opinnoille. 

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 12.5.-4.7. al-
kaviin opintoihin (alla mainittuina päivinä alk. klo 10)
•	 ma 7.4. oikeustieteelliset opinnot, biotieteet, 

matemaattis-luonnontieteelliset opinnot, far-
masia ja muut opinnot

•	 ti 8.4. valtiotieteelliset ja humanistiset opinnot 
•	 ke 9.4. käyttäytymistieteelliset opinnot 
•	 to 10.4. kielet ja teologiset opinnot
•	
TOInEn VAIHE: ilmoittautuminen 21.7.-31.8. alkaviin 
opintoihin (alla mainittuina päivinä alk. klo 10)
•	 ma 2.6. oikeustieteelliset opinnot, biotieteet, 

matemaattis-luonnontieteelliset opinnot, far-
masia ja muut opinnot

•	 ti 3.6. valtiotieteelliset ja humanistiset opinnot
•	 ke 4.6. käyttäytymistieteelliset opinnot 
•	 to 5.6. kielet ja teologiset opinnot

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. Helsingin yliopiston opiskelijat 
voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen AD-tunnusta.

Kesäopintoihin ilmoittaudutaan opintojaksoittain. Mi-
käli haluat suorittaa opintokokonaisuuden, ilmoittau-
du jokaiselle alajaksolle erikseen.

ensimmäiset kesäopinnot alkavat toukokuus-
sa, mutta opetus painottuu kesä- ja elokuulle. 
heinäkuussa ei yleensä järjestetä opetusta. 
lähiopetus on pääsääntöisesti helsingin keskus-
tassa arkisin kello 16 jälkeen.

kesäopinnoissa opiskelu saattaa olla intensiivistä. 
luentosarja voi kestää kahdesta kolmeen viikkoa 
ja opetusta voi olla useana iltana viikossa.
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Helsingin yliopiston läsnä olevat perustutkinto-opis-
kelijat ilmoittautuvat muuten samoin kuin muutkin, 
mutta rastittavat ilmoittautumislomakkeeseen tiedon 
läsnä olosta. Tieto tarkistetaan saman tien automaat-
tisesti Oodista.
  
Avoimen yliopiston opinnot näkyvät nyt myös Helsin-
gin yliopiston WebOodi-järjestelmässä. 

Syksystä alkaen näet Avoimen yliopiston opinnot 
omassa lukujärjestyksessäsi Opintoni-ikkunassa Hel-
singin yliopiston intranetissä Flammassa.

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 osallistu-
kaan opetukseen! Turha ilmoittautuminen vie paikan 
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 tent-
tiin. Kun perut ajoissa, voit saada käyttämättömän 
tenttikerran uudelleen käyttöösi.

Lisätietoja tenttikäytännöistä on verkkopalvelussa 
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 kolmen opintopisteen laajuisen kurssin 
hinta on 30 euroa. Opetukseen mahdollisesti sisäl-
tyvä materiaalimaksu on mainittu opinto-ohjelmassa.

Helsingin yliopistossa lukuvuodelle 2013–2014 tai ke-
väälle 2014 läsnä oleviksi ilmoittautuneille perustut-
kinto-opiskelijoille kesän 2014 opetus on maksuton-
ta 31.8. saakka. Mahdollinen materiaalimaksu peritään 
myös heiltä.

opintojen ohjaus

Avoimen yliopiston opintojen ohjaajat auttavat si-
nua opintojesi suunnittelussa, oppiaineen ja opis-
kelumuodon valinnassa ja opintosuunnitelman te-
kemisessä. He myös neuvovat miten voit kehittää 
opiskelutaitojasi. Voit myös varata ajan henkilökoh-
taiseen opintojen ohjaukseen.

p. 09 191 28321
Puhelinneuvonta ma-ke klo 10-13
avoin-ohjaus@helsinki.fi

mailto:avoin-ohjaus@helsinki.fi
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kieliopinnot
KIELI- JA VIESTInTäOPInTOJA

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, toukokuu) (3 op)

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja 
suullinen taito (hum.) (ryhmä 2) (iltaryhmä, toukokuu) (3 op)

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja 
suullinen taito (hum.) (ryhmä 3) (elokuu) (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)

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)

SAKSA
Saksan alkeiskurssi 1 (3 op)

Saksan alkeiskurssi 2 (3 op)

TOInEn KOTIMAInEn KIELI
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
(hum.) (ryhmä 1) (päiväryhmä, toukokuu) (5 op)

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

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

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

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

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

VEnäJä
Venäjän alkeiskurssi 1 (4 op)

Venäjän alkeiskurssi 2 (4 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 7.4. alkaen.
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Bio- ja ympäristötieteellinen 
tieDekunta

BIOLOGIA
PERuSOPInTOJA
Ekologian perusteet (4 op)

Geenitekniikka (3 op)

AInEOPInTOJA
Ympäristömuutokset ekosysteemeissä I (YMP103) (3 op)

EKOLOGIA JA EVOLuuTIOBIOLOGIA
PERuSOPInTOJA
Käyttäytymisekologian perusteet (2 op)

Sienituntemus (2 op)

KASVIBIOLOGIA
PERuSOPInTOJA
Eliömaantieteen perusteet (3 op)

Hyötykasvit (3 op)

AInEOPInTOJA
Maapallon kasvisto ja kasvillisuus (3 op)

Suomen kasvimaantiede (3 op)

PERInnöLLISYYSTIEDE
PERuSOPInTOJA
Geenit ja yksilönkehitys (3 op)

Geenitekniikka (3 op)

Ihmisgenetiikka (3 op)

humanistinen tieDekunta 
AASIAn TuTKIMuS
PERuSOPInTOJA
Kiinan moderni historia WAS132 (5 op)

ARKEOLOGIA
AInEOPInTOJA
Geologian perusteet arkeologeille (3 op)

Ihmisosteologian perusteet (5 op)

Rituaaliarkeologiaa (3 op)

ELOKuVA- JA TELEVISIOTuTKIMuS
PERuSOPInTOJA
Audiovisuaalinen kerronta TET1040e (3 op)

Audiovisuaalinen mediakasvatus - Veisitkö lapsesi 
katsomaan tätä elokuvaa? TET1062e (3 op)

ESTETIIKKA
PERuSOPInTOJA
Estetiikan perusopinnot TES100E (25 op)

Estetiikan historia TES120E (5 op)

Estetiikan nykysuuntauksia TES130E (5 op)

Estetiikan perusteet TES110E (5 op)

Taidekritiikki TES140E (5 op)

Ympäristöestetiikka TES150E (5 op)

FILOSOFIA
PERuSOPInTOJA
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
AInEOPInTOJA
Antiikin ja keskiajan naisia HYL213A/HYL214C (5 op)

Kiinan moderni historia HYL214B (5 op)

Talouspolitiikan modernit klassikot Hss213D/Hyl214C/Hy-

l214A (2 op)

KAnSATIEDE
AInEOPInTOJA
Etnografiset menetelmät (KSu210) (5 op)

PuHEVIESTInTä äIDInKIELEn JA KIRJALLISuuDEn 
AInEOPETTAJILLE
Puheviestintä I (hum.) (5 op)

Puheviestintä II (hum.) (5 op)

KOTIMAInEn KIRJALLISuuS
PERuSOPInTOJA
Kotimainen kirjallisuus perusopinnot (25 op)

1800-luvun kirjallisuus SKO120 (5 op)

1900-luvun alun kirjallisuus SKO130 (5 op)

1900-luvun lopun kirjallisuus SKO140 (5 op)

Peruskurssi SKO110 (10 op)

SuKuPuOLEnTuTKIMuS
PERuSOPInTOJA
Sukupuolentutkimuksen perusopinnot (WnA100) 
(25 op)

Feministisen ajattelun historia ja klassikot WnA120 (5 op)

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet WnA130 (5 op)

Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi WnA110 (5 op)



8

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

Sukupuoli ja kansalaisuus WnA150 (5 op)

Sukupuoli ja representaatio WnA140 (5 op)

AInEOPInTOJA
Media ja sukupuoli (WnA256): Sukupuoli mediatutki-
muksessa (5 op)

SuOMEn KIELI
PERuSOPInTOJA
Johdatus kielentutkimukseen SOK1 (5 op)

TAIDEHISTORIA
PERuSOPInTOJA
Taidehistorian perusopintoja (25 op)

Taidehistorian peruskurssi I TTA110 (5 op)

Taidehistorian peruskurssi II TTA120 (5 op)

Taidehistorian peruskurssi III TTA130 (5 op)

Taidehistorian valinnaisia opintoja TTA250 (5 op)

AInEOPInTOJA
1800-luvun lopun kuvataide (5 op)

Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus 1900-luku (5 op)

Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus ennen 1900-lu-
kua (5 op)

Kulttuuriympäristön suojelu (5 op)

nykytaide - Modernismi, 1900–1950 (5 op)

nykytaide - nykytaide, 1950 – (5 op)

TAITEIDEn TuTKIMuS
PERuSOPInTOJA
Taiteiden tutkimuksen menetelmiä ja kysymyksiä, 
verkko-opetus (5 op)

uSKOnTOTIEDE
PERuSOPInTOJA
Kansanomainen uskonnollisuus uSH130 (5 op)

uskonnollinen   monimuotoisuus: monikulttuurinen 
yhteiskunta uSH140 (5 op)

AInEOPInTOJA
Rituaaliarkeologiaa uSH251 (3 op)

YLEInEn KIRJALLISuuSTIEDE
PERuSOPInTOJA
Juutalais-kristillinen ja antiikin perinne TYY131E (5 op)

Keskiajan kirjallisuudesta romantiikan kirjallisuuteen 
TYY132E (5 op)

AInEOPInTOJA
Kirjallisuus ja luonto TYY228E/TYY245E (5 op)

YLEISOPInnOT
KIELI- JA VIESTInTäOPInTOJA
Puheviestintä, äänenkäyttö ja esiintyminen Yy12, hum. 

elokuu (2 op)

Puheviestintä, äänenkäyttö ja esiintyminen Yy12, hum. 

kesäkuu (2 op)

Tieteellinen kirjoittaminen Yy11, hum. (3 op)

antiikin ja keskiajan naisia

Minkälainen oli naisen asema klassisen kauden Krei-
kassa tai keisarikauden Roomassa? Antiikin ja kes-
kiajan naisia –opintojaksolla (5 op) tarkastellaan 
naisen asemaa ja toimintamahdollisuuksia ennen 
kaikkea avioliiton kautta, mutta myös antiikin ja kes-
kiajan uskonnollisessa elämässä. 

Kurssilla pohditaan myös naisten taloudellista toi-
mintaa perheessä ja perheen ulkopuolella. Teemoja 
lähestytään antiikin ja keskiajan lähteiden tarjoami-
en esimerkkien ja naisten elämäntarinoiden kautta. 

Ilmoittautuminen alkaa 3.6.2014.
Pala Ambrogio Lorenzettin (1338-40) maalaamasta frescosta. Siena, italia.
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käyttäytymistieteellinen 
tieDekunta

ELäMänKATSOMuSTIETO
PERuSOPInTOJA
Elämänkatsomustiedon didaktiikan peruskurssi (3 op)

ERITYISPEDAGOGIIKKA
PERuSOPInTOJA
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
PERuSOPInTOJA
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5.1.1. (A6011402) (5 op)

äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka 5.2.1. (A6011410) (3 op)

Ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka 5.2.3. (A6011412) (3 

op)

Katsomusaineiden didaktiikka 5.2.4. (A6011413) (3 op)

Taito- ja taideaineiden didaktiikka 5.2.5. (A6011414) (3 op)

KASVATuSTIEDE
PERuSOPInTOJA
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filoso-
fiset perusteet (A6206204) (4 op)

AInEOPInTOJA
Määrälliset tutkimusmenetelmät I (4 op)

KASVATuSTIETEET (YLEInEn JA AIKuISKASVATuS-
TIEDE)
PERuSOPInTOJA
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 
perusopinnot (25 op)

Johdatus kasvatustieteisiin 3 op
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 4 op
Opetuksen ja oppimisen perusteet 4 op
Oppiminen työssä, organisaatioissa ja verkostoissa
4 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa 5 op

AInEOPInTOJA
Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskuntahistoria (4 op)

Developmental work research (4 op)

KOGnITIOTIEDE
Kognitiviinen psykologia I Cog115

Havaitseminen ja toiminta ja aivot Cog151 (5 op)

Oppimisen ja ajattelun psykologiaa Cog219 (4 op)

AInEOPInTOJA
Evoluutiopsykologia Cog219 (7 op)

KäSITYöTIEDE
AInEOPInTOJA
Tekstiilit, kuluttajuus ja kestävä kehitys (A63108) (2 op), 
verkkokurssi

kasvatustieteiDen perusopinnot helsingissä ja lahDessa
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 
perusopinnot 25 op järjestetään kesällä 2014 sekä 
Helsingissä Avoimessa yliopistossa että Lahdessa 
Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa Päijät-
Hämeen kesäyliopistossa.

Opinnoissa perehdytään sekä yleiseen kasvatustie-
teeseen että aikuiskasvatustieteeseen. Tarkastelussa 
on kasvatuksen, koulutuksen, oppimisen ja kehittämis-
toiminnan koko kirjo lapsuudesta vanhuuteen saakka. 
Opinnoissa muodostetaan käsitys yleisen kasvatustie-
teen ja aikuiskasvatustieteen tutkimusalueista ja ilmi-
öistä, tutkimusongelmista ja -kysymyksistä, käsitteistä, 
teorioista, tutkimusmenetelmistä ja -tuloksista. 

Opinnot alkavat toukokuussa. Helsingissä opinnot 

kestävät kesälukukauden. Voit myös aloittaa opinnot 
kesällä ja jatkaa niitä syksyllä. Lahdessa opinnot kes-
tävät kesä- ja syyslukukauden. Helsingissä opinnot 
suoritetaan lähi- ja verkko-opetuksena (kaksi opin-
tojaksoa lähiopetuksena, kaksi opintojaksoa verk-
ko-opetuksena ja kaksi opintojaksoa lähi- ja verkko-
opetuksen yhdistelmänä), Lahdessa lähiopetuksena 
(yhdellä opintojaksolla on kuitenkin verkkotentti).  

Huom: Yhteistyöoppilaitosten ilmoittautumiskäy-
tännöt ja opintomaksut poikkeavat Avoimen yliopis-
ton omista opinnoista. Tarkista tiedot opinnoista 
sekä ilmoittautumisista Avoimen yliopiston verkko-
palvelun opinto-ohjelmista osoitteesta www.helsin-
ki.fi/avoin 

Pala Ambrogio Lorenzettin (1338-40) maalaamasta frescosta. Siena, italia.
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MEDIAKASVATuS
Verkko-opetus (A63943) (3 op), verkkokurssi
Erityisnäkökulma:Audiovisuaalinen mediakasvatus - 
Veisitkö lapsesi katsomaan tätä elokuvaa? (A63952) 
(4 op)

PSYKOLOGIA
PERuSOPInTOJA
Psykologian perusopinnot (25 op)
neuro- ja kognitiivinen psykologia I PSY111 (A477647) (5 op)

Kehityspsykologia I PSY131 (A477504) (5 op)

Persoonallisuuspsykologia I PSY141 (A477505) (5 op)

Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden 
psykologia PSY151 (A477506) (5 op)

Psykologisen tutkimuksen perusteet PSY181 (A477508) 
(5 op)

VARHAISKASVATuS
Yhteistyö aikuisverkostoissa 3.1.7 (5 op)

YLEISOPInnOT
Puheviestintä (2 op)

Tieteellinen kirjoittaminen (2 op)

Tieteellinen kirjoittaminen (3 op)

Tilastollisen kuvauksen perusteet (3 op)

maatalous-metsätieteellinen 
tieDekunta
KOTIELäInTIEDE
PERuSOPInTOJA
Erikoiskurssi: Koirat KEL250

matemaattis-luonnon-
tieteellinen tieDekunta
COMPuTER SCIEnCE
AInEOPInTOJA
Game Architecture (4 op)

KEMIA
PERuSOPInTOJA
Orgaaninen kemia I (3 op)

MAAnTIEDE
MAAnTIETEEn PERuSOPInTOJA
ulkomaiden aluemaantieteen kirjallisuus (6 op) 
Yleismaantieteen kirjallisuus (6 op) 
Maailman paikannimistö (2 op) 
Laskennalliset menetelmät maantieteessä (2 op) 
Johdatus luonnon- ja kulttuurimaantieteeseen (3 op) 
Suomen maantiede (3 op) 

MATEMATIIKKA
PERuSOPInTOJA
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I (5 op)

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II (5 op)

Matematiikka tutuksi (5 op)

TIETOJEnKäSITTELYTIEDE
PERuSOPInTOJA
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (4 op)

Ohjelmistotekniikan menetelmät (4 op)

Ohjelmoinnin jatkokurssi (4 op)

Ohjelmoinnin perusteet (5 op)

Tietokantojen perusteet (4 op)

tunnetko koirat?

Minkälainen on terve ja hyvinvoiva koira? Mikä aihe-
uttaa koirien käytösongelmia ja miten niitä voidaan 
korjata? Miten opaskoiria jalostetaan? Kotieläintie-
teen Koirat-erikoiskurssilla (3 op) käsitellään myös 
koirien valmennusta, lisääntymisfysiologiaa ja koiri-
en luonnetta.
Luennot järjestetään 12.5.–10.6. yliopiston tiloissa 
Helsingin keskustassa klo 17-19.30. Luennoitsijoina 
on Helsingin yliopiston tutkijoiden lisäksi asiantunti-
joita mm. Kennelliitosta, opaskoirakoulusta sekä Maa- 
ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta. 

Ku
va

: E
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a 
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ut
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en
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TäHTITIEDE
MuITA OPInTOJA
Johdatus astrobiologiaan (3 op)

PERuSOPInTOJA
Maailmankaikkeus nyt (3 op)

oikeustieteellinen tieDekunta

AInEOPInTOJA

EuROOPPAOIKEuS 
Eurooppaoikeus (6 op) 

OIKEuSHISTORIA 
Kontrollipolitiikan historian harjoitusseminaari/ koti-
mainen ja eurooppalainen oikeushistoria (6 op) 
Oikeushistoria (5 op) 

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

VALTIOSäänTöOIKEuS 
Valtiosääntöoikeus (5 op)

MuITA OPInTOJA

GRunDKuRS I JuRIDIK
Grundkurs i juridik (2 sp)

JOHDATuS OIKEuSTIETEESEEn 
Johdatus oikeustieteeseen (toukokuu) (2 op) 
Johdatus oikeustieteeseen (elokuu) (2 op) 

teologinen tieDekunta
TEOLOGISET KIELIOPInnOT
KIELI- JA VIESTInTäOPInTOJA
Heprea KL10 (10 op)

Kreikka KL20 (10 op)

YLEInEn TEOLOGIA
PERuSOPInTOJA
Käytännöllisen teologian perusteet YT104 (5 op)

valtiotieteellinen tieDekunta
FILOSOFIA 
PERuSOPInTOJA 
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) 

DEVELOPMEnT STuDIES 
AInEOPInTOJA 
Development Economics I. 206. (5 op) 
Development Economics II 206. (5 op) 

KEHITYSMAATuTKIMuS 
PERuSOPInTOJA 
Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot (25 op)
Kehitysmaatutkimuksen johdantojakso. 101. (5 op) 
Kehitysajattelun perusteet. 103. (5 op) 

grunDkurs i juriDik

är du intresserad av att studera juridik eller rättsvetenskap vid öppna universite-
tet? Vill du lära känna juridisk terminologi på svenska? 
Kursen Grundkurs i juridik är en introduktion till juridiska studier och obligatorisk 
för dem som vill delta i ämnesstudier i juridik vid öppna universitetet. Kursen läm-
par sig också som förkunskapskurs inför studier i rättsvetenskap. 
På kursen Grundkurs i juridik (2 sp) får du en generell bild av juridiska studier 
och målen med studierna, och lär dig om de arbetssätt som används i studier-
na. Du får en överblick av juridikens forskningsobjekt, grundbegrepp och de cen-
trala regelverken.
Grundkurs i juridik är öppna universitetets egen kurs. någon motsvarande kurs i 
juridiska fakultetens examensfordringar finns inte. Kursen börjar i maj.
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Kehitysmaatutkimuksen yhteiskuntatieteelliset pe-
rusteet. 104. (5 op) 
Kehityspolitiikka ja Kehitysyhteistyö (5 op)

Globaalihistoria. 206., verkko-opinnot (5 op) tai
Kehitysmaatutkimuksen ajankohtaiset tutkimusai-
heet. 206., verkko-opinnot (5 op) tai
Kiinan moderni historia. 206 (5 op) tai
Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa. 206. (5 

op)

AInEOPInTOJA 
Sukupuoli ja kehitys. 204. (5 op), verkko-opinnot

Kehitysmaatutkimuksen ajankohtaiset tutkimusai-
heet. 206. verkko-opinnot (5 op)

Kiinan moderni historia. 206 (5 op) 
Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa. 206. (5 

op)

SYVEnTäVIä OPInTOJA
Development Economics I. 206.  + Development Eco-
nomics II 206. (10 op) 

SOSIAALI- JA KuLTTuuRIAnTROPOLOGIA
PERuSOPInTOJA
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian perusopinnot (25 op)

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurs-
si 101 (5 op)

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantosemi-
naari 102 (4 op)

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian oppihistoria 103 

(8 op)

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian keskeiset suun-
taukset 104 (8 op)

VAPAAVALInTAISET OPInnOT
Etnografiset menetelmät (5 op)

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

Mediasosiologia ja -antropologia  tutkimussuuntauk-
sina (5 op)

SOSIAALIPSYKOLOGIA
PERuSOPInTOJA
Sosiaalipsykologian perusopinnot (25 op)

Sosiaalipsykologian johdanto SP101 (5 op)

Sosiaalinen identiteetti ja sosiaalinen vuorovaiku-
tus ryhmissä ja ryhmien välillä I SP102 (5 op)

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

Sosiaaliset representaatiot ja todellisuuden sosiaa-
linen rakentuminen I SP104 (5 op)

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

AInEOPInTOJA
Sosiaalipsykologian aineopintoja (36 op)

Sosiaalipsykologian teoreettis-metodologisia pe-
rusteita SP202 (6 op)

Sosiaalinen identiteetti ja sosiaalinen vuorovaiku-
tus ryhmissä ja ryhmien välillä II SP205 (5 op)

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

Sosiaaliset representaatiot ja todellisuuden sosiaa-
linen rakentuminen II SP207 (5 op)

talouspolitiikan moDernit 
klassikot

Aikamme talouden merkitystä ja talouspolitiikkaa 
ankkuroivat teoriat ja argumentit, markkinaessen-
tialismi, globaalit finanssikriisit ja riskit edellyttävät 
tutkimukseen ja opetukseen modernin klassisia jä-
sennyksiä, näiden ristiriitojen ja yhteiskuntatalouden 
murrosten itseymmärrystä. 

Talouspolitiikan modernit klassikot -asiantuntijalu-
entosarja yhdistää eri tiedekuntien ja oppiaineiden 
intressejä ja luo niiden välille keskusteluyhteyksiä 
modernin talouden perusteiden, historian ja yhteis-
kunnan välisistä suhteista.

Opinnot alkavat ke 21.5. klo 16.30-19.45

Kuva: Magnus Fröderberg/norden.org
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KuVA: uLLA JOKILA

Sosiaalinen kehitys, emootiot ja minuus II SP208 (5 

op)

Sosiaalipsykologian vapaavalintaiset aineopinnot 
SP209: (10 op)

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

Mediasosiologia ja -antropologia  tutkimussuuntauk-
sina (5 op)

SOSIAALITYö
PERuSOPInTOJA
Sosiaalityön perusopinnot (A73019) (25 op)

Sosiaalityön johdantokurssi S1 (A73113) (10 op)

Sosiaalityön yhteiskunnallinen ja sosiaalipoliittinen 
toimintaympäristö S2 (A73136) (5 op)

Auttamisen lähtökohdat (Käytäntö 1) S3 (A73138) (5 op)

Sosiaaliset kysymykset, ongelmat ja niiden ratkai-
suyritykset S4 (A73139) (5 op)

AInEOPInTOJA
Valinnainen erityisalakurssi S7c: Viha ja valta: ääri-il-
miöt nyky-yhteiskunnassa (6 op)

SOSIOLOGIA
PERuSOPInTOJA
Sosiologian perusopinnot (A75010) (25 op)
Sosiologian johdantokurssi 110. (A75110) (5 op)

Väestötieteen johdantokurssi 111. (A75111) (5 op)

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurssi 112. 

(A758101) (5 op)

Suomalaista sosiologiaa 113. (A751113) (5 op)

Sosiologisia näkökulmia 114. (A751152) (5 op)

AInEOPInTOJA
Sosiologian klassikot 129. (A752129) (5 op)

Sosiologian tutkimusalat I kohdat 426 tai 430: naiset, 
miehet ja talous (A75426) (5 op)

Sosiologinen tutkimus ja yhteiskuntapoliittinen kes-
kustelu 130. (A752130) (6 op)

Talouspolitiikan modernit klassikot (A753408) (2 op)

Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa, 130. tai 
427. (A752427) (5 op)

TALOuSTIEDE
PERuSOPInTOJA
Taloustieteen perusteet sivuaineopiskelijoille KA1 (6 op)

AInEOPInTOJA
Development Economics I, KA6 (5 op)

Development Economics II KA6 (5 op)

naiset, miehet ja talous KA6m (5 op)

Väestötaloustiede KAm6 (5 op)

TILASTOTIEDE
PERuSOPInTOJA
Tilastotieteen johdantokurssi (10 op)

Tilastotieteen jatkokurssi (10 op)

VALTIO-OPPI
PERuSOPInTOJA
Valtio-opin perusopinnot, maailmanpolitiikan tutki-
muksen linja (25 op) 

Johdatus valtio-oppiin. Y101. (7 op) 
Suomen poliittinen järjestelmä ja Eu. Y105. verkko-opin-

not (6 op) 

viha ja valta – ääri-ilmiöt 
nyky-yhteiskunnassa
Väkivalta, sieppaukset ja muut terroriteot nostavat 
ääriliikkeitä toistuvasti valtajulkisuuteen kaikkialla 
maailmassa. norjan joukkosurma, suomalaiset kou-
lusurmat ja etnisiin vähemmistöihin kohdistuvat vi-
hapuheet ja -teot liittyvät monin tavoin tämän päivän 
yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin.

Monitieteisessä Viha ja valta –luentosarjassa asi-
antuntijat valottavat eri näkökulmista vihan ja vallan 
taustoja. He paneutuvat erityisesti verkossa leviä-
vään vihapuheeseen, sen poliittiseen ja yhteiskun-
nalliseen vaikutukseen sekä siihen, miten näitä ääri-
ilmiöitä voidaan ennalta ehkäistä.

Opinnot alkavat elokuussa.

Kuva: Magnus Fröderberg/norden.org
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Poliittisen ajattelun perusteet. Y110., verkko-opinnot (6 op) 

Maailmanpolitiikan keskeisiä kysymyksiä. M115. (6 op)

Valtio-opin perusopinnot, politiikan tutkimuksen lin-
ja (25 op) 

Johdatus valtio-oppiin. Y101. (7 op) 
Suomen poliittinen järjestelmä ja Eu. Y105., verkko-opin-

not (6 op) 

Poliittisen ajattelun perusteet. Y110., verkko-opin-
not (6 op) 
Poliittisten järjestelmien tutkimus. P115., verkko-
opinnot (6 op) 

AInEOPInTOJA 
Valtio-opin aineopinnot, hallinnon ja organisaatioiden 
tutkimuksen linja (35 op) 

Valta modernissa poliittisessa ajattelussa. H245. 
(6 op) 
Julkisen sektorin poliittinen talous:Talouspolitiikan 
modernit klassikot. H240. (6 op) 
Policy, toimeenpano- ja arviointitutkimus. H215. (6 op) 

Valtio-opin tutkimuksen metodologia. Y201. (5 op) 
Hallinnon, organisaatioiden ja instituutioiden tut-
kimus. H210. (6 op) 
Demokratian teoria ja käytännöt. P225. (6 op) 
Muuttoliikkeiden ja monikulttuurisuuden politiik-
ka. P230. (6 op) 
naiset, miehet ja talous P260. (6 op) 
Kiinan moderni historia P260. (6 op) 

kiinan moDerni  
historia (3-6 op)
Kurssilla analysoidaan Kiinan monimuotoista po-
liittista historiaa unohtamatta kulttuurien ja uskon-
tojen vaikutusta historian kulkuun. Ajallisesti kurssi 
käsittelee maan historiaa Qing-dynastian ajasta ai-
na 1990-luvulle. Esille tulevat Kiinan kehitystä viime 
vuosisadoilla muokanneet vallankumoukset ja pro-
testiliikkeet, niiden johtajat ja seuraajat. 

Tarkastelun kohteena on myös länsimaalaisten ko-
lonialistinen politiikka Kiinassa ja sen vaikutus maan 
sisä- ja ulkopolitiikkaan ja kulttuuriin. Kurssilla käy-
dään läpi nationalismin kehittymistä, joka johti uu-
den valtiomuodon syntymiseen v. 1949. Tavoitteena 
on että opiskelija tutustuu Kiinan poliittiseen ja kult-
tuuriseen historiaan sekä maan modernin historian il-
miöihin ja tapahtumiin.

Kurssin laajuus 5 op. Ilmoittautuminen alkaa 8.4.

Valtio-opin aineopinnot, politiikan tutkimuksen lin-
ja (35 op) 

Valta modernissa poliittisessa ajattelussa. P210. (6 op) 

Poliittiset instituutiot ja poliittinen osallistuminen. 
P220. (6 op) 

Policy, toimeenpano- ja arviointitutkimus. P235. (6 op) 

Valtio-opin tutkimuksen metodologia. Y201. (5 op) 
Demokratian teoria ja käytännöt. P225. (6 op) 

Muuttoliikkeiden ja monikulttuurisuuden politiik-
ka: Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnas-
sa. P230. (6 op) 

naiset, miehet ja talous. P260. (6 op) 
Kiinan moderni historia P260. (6 op) 

VIESTInTä
PERuSOPInTOJA
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 aineopinnot (35 op)

Viestinnän oppihistoria K4 (5 op)

Tieteellinen ajattelu ja työskentely K5 (5 op)

Viestinnän tutkimusmenetelmät K6 (5 op)

Viestinnän instituutiot K8a (5 op) 
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Kriisiviestinnän harjoituskurssi K8c (5 op)

Journalistinen työ K8e (5 op)

Julkisuuden tutkimus K9a (5 op)

Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa K9b 

(5 op)

Sukupuoli mediatutkimuksessa K9b (5 op)

Mediasosiologia ja -antropologia tutkimussuun-
tauksina K9b (5 op)

Kriisiviestintä ja -johtaminen K9c (5 op)

Verkko ja kansalaiset K9d (5 op)

YHTEISKunTAHISTORIA
Kiinan moderni historia PH206h, YH106s (5 op) 
Talouspolitiikan modernit klassikot, PH205b, PH206e, 

TSH205k (2-5 op) 

Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa. 
PH203b, PH206a, TSH205k, YH106s (5 op) 

YHTEISKunTAPOLITIIKKA
PERuSOPInTOJA
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot (25 op)

Johdatus yhteiskuntapolitiikkaan 1. (5 op)

Sosiaalipolitiikan johdantokurssi  2. (5 op)

Yhteiskuntapolitiikan suuntaukset I 3. (5 op)

Suomalainen yhteiskunta 4. (5 op)

Hyvinvointi 5. (5 op)

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

Eriarvoisuus ja yhteiskunnalliset jaot, osa I (5 op)

Eriarvoisuus ja yhteiskunnalliset jaot, osa II (4 op)

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

Yhteiskuntapolitiikan suuntaukset II 11. (12 op)

Kaupunki ja kulttuuri Oj.11A. (6 op)

Käytännön sosiaalipolitiikan kysymyksiä Oj.11D. (6 op)

Valinnaisia opintoja Oj.13:

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

Talouspolitiikan modernit klassikot Oj.13 (2-4 op)

Viha ja valta. ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa
Oj.13. (5 op)

Valinnaisia opintoja Oj.19: Talouspolitiikan modernit 
klassikot. Oj.19 Valinnaisia opintoja (2-4 op)

YMPäRISTöPOLITIIKKA
PERuSOPInTOJA
Ympäristöpolitiikan johdantokurssi 3C. (5 op)

YLEISOPInnOT
KIELI- JA VIESTInTäOPInTOJA
Tieteellinen kirjoittaminen (valt.) (toukokuu) (2 op)

Tieteellinen kirjoittaminen (valt.) (elokuu) (2 op)

MuITA OPInTOJA
Tilastotieteen johdantokurssi (yleisopinnot) (10 op)

monitieteiset opinnot
Kiinan moderni historia (3-6 op)

naiset, miehet ja talous  (5-6 op)  
Talouspolitiikan modernit klassikot (2-4 op)

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

stuDies in english

COMPuTER SCIEnCE
Game Architecture (4 cr)

DEVELOPMEnT STuDIES
Development Economics I. 206. (5 cr)  
Development Economics II 206. (5 cr)  

EDuCATIOnAL SCIEnCE
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) ai-
neopintoja
Developmental work research A 2.8. (5 cr)

ECOnOMICS
Development Economics I KA6 (5 cr)

Development Economics II KA6 (5 cr)



lukuvuoDen 2014-2015 opinnot

Syksyllä 2014 alkavien opintojen ennakkotiedot ovat 
Avoimen yliopiston verkkopalvelussa toukokuussa. 
Opinto-ohjelmat julkaistaan heinäkuun alussa ja il-
moittautumiset alkavat elokuussa. Lukuvuoden 2014-
2015 opinto-opas ilmestyy heinäkuun loppupuolella.

Voit opiskella sekä lähi- että verkko-opintoja. Voit 
suorittaa opintoja myös Avoimen yliopiston yhteis-
työoppilaitoksissa ympäri Suomea. 

Oppaan voi noutaa Helsingin yliopiston opiskelija-
neuvonnasta tai esimerkiksi pääkaupunkiseudun kir-
jastoista. Sen voi myös ladata verkkopalvelusta.

Lue Avoimen yliopiston opiskelijoiden 
kokemuksia blogista: 
http://blogs.helsinki.fi/opiskelu-avoimessa/
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