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Lähiopetus on pääsääntöisesti  Helsingin kes-
kustassa arkisin kello 16 jälkeen. Kesäopinnoissa 
opiskelu saattaa olla intensiivistä. Luentosarja 
voi kestää kahdesta kolmeen viikkoa ja opetus-
ta voi olla useana iltana viikossa. 

Verkko-opintojen ja luentojaksojen lisäk-
si kesäopinnoissa on tenttimällä suoritettavia 
opintojaksoja. 

Kesän opintoihin voit tutustua Avoimen yli-
opiston verkkopalvelussa www.helsinki.fi/
avoin/opintotarjonta. 

Verkkopalvelun opinto-ohjelmissa 
on tietoa muun muassa 
 opintojen sisällöistä, suoritustavoista ja 

 kirjallisuudesta 
 opetuksen ajasta ja paikasta 
 ilmoittautumisen ajankohdasta 
 ilmoittautumis- ja maksuehdoista
 opintomaksuista.

Avoimen yliopiston opinnot ovat myös 
Helsingin yliopiston WebOodi-järjestelmässä.

Kesä on hyvää aikaa innostua 
opiskelusta. Kesällä järjeste-
tään myös paljon verkko-
opintoja, joita voi suorittaa 
missä vain.

yHteystieDot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
PL 53 
00014 Helsingin yliopisto 

Opiskelijaneuvonta 
Fabianinkatu 33, 1. krs, Helsinki 
p. 02941 22244 
neuvonta@helsinki.fi 

Verkkopalvelu 
www.helsinki.fi/avoin
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ilmoittAuDu VerkkopAlVelussA 

Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston 
verkkopalvelussa www.helsinki.fi/avoin/opin-
totarjonta tai Helsingin yliopiston WebOodis-
sa. Ilmoittautuminen on sitova ja opintomaksu 
maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä 
verkkomaksuna. Ilmoittautuminen edellyttää 
maksutonta rekisteröitymistä verkkopalvelun 
käyttäjäksi. Helsingin yliopiston opiskelijat voi-
vat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin 
yliopiston käyttäjätunnusta. 

Kesäopintoihin ilmoittaudutaan opintojak-
soittain. Mikäli haluat suorittaa opintokoko-
naisuuden, ilmoittaudu jokaiselle alajaksolle 
erikseen.

Helsingin yliopiston läsnäolevat perustut-
kinto-opiskelijat ilmoittautuvat muuten samoin 
kuin muutkin, mutta rastittavat ilmoittautumis-
lomakkeeseen tiedon läsnäolosta. Tieto tar-
kistetaan saman tien automaattisesti Oodista. 

ilmoittAutumisen peruminen 

Voit perua osallistumisesi opintojen alkuun 
saakka Avoimen yliopiston verkkopalvelun 
Omat sivut -osion kohdassa Osallistumistie-
dot. Tutustu myös ilmoittautumis- ja maksueh-
toihin. 

Muista perua ilmoittautumisesi, mikäli et 
osallistukaan opetukseen! Turha ilmoittautu-
minen vie paikan toiselta opiskelijalta. 

tenttikäytännöt 

Kaikkiin Avoimen yliopiston tentteihin tu-
lee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen 
tenttipäivää. Tentteihin ilmoittaudutaan Avoi-

suoritustieDot 

Arvioidut suoritukset (tentit, oppimistehtävät 
jne.) kirjataan Helsingin yliopiston opinto-
suoritusrekisteriin Oodiin. Voit katsoa tietoja 
WebOodi-järjestelmän kautta. Voit myös tilata 
suoritustiedot sähköpostiosoitteeseesi. 

WebOodin käyttöön tarvitset Helsin-
gin yliopiston käyttäjätunnuksen. Ohjeet 
käyttäjätunnuksen aktivoimiseen tulevat sinul-
le sähköpostilla ennen opintojen alkua. Ohjeet 
ovat myös verkkopalvelussa kohdassa Opiske-
lu/Opinnoissa alkuun/Käyttäjätunnukset. 

opintomAksut 

Opintojen hinta on kymmenen euroa 
opintopisteeltä. Yksi opintopiste vastaa noin 
27 tunnin työmäärää. Esimerkiksi kolmen opin-
topisteen laajuisen kurssin hinta on 30 euroa. 
Opetukseen mahdollisesti sisältyvä materiaali-
maksu on mainittu opinto-ohjelmassa. 

Helsingin yliopistossa lukuvuodelle 2014–
2015 tai keväälle 2015 läsnäoleviksi ilmoittau-
tuneille perustutkinto-opiskelijoille Avoimen 
yliopiston oma kesäopetus vuonna 2015 on 
maksutonta 29.8. saakka (ei koske kesäyliopis-
tojen opetusta). Mahdollinen materiaalimaksu 
peritään myös heiltä. 

opintojen oHjAus

Avoimen yliopiston opintojen ohjaajat auttavat 
sinua opintojesi suunnittelussa, oppiaineen ja 
opiskelumuodon valinnassa ja opintosuunni-
telman tekemisessä. He myös neuvovat miten 
voit kehittää opiskelutaitojasi. Voit myös varata 
ajan henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen.

•  p. 02941 28321
•  puhelinneuvonta ma 10-13, 
 ti 13-16, ke 10-13
•  avoin-ohjaus@helsinki.fi   
•  Opintojen ohjaus on 
 kesätauolla 18.6.-2.8.

ilmoittAutuminen kesäopintoiHin 
kAHDessA VAiHeessA 
Ilmoittautumisten alkaminen on jaettu kahteen 
osaan sen mukaan, ovatko opinnot alku- vai 
loppukesästä. Kummassakin vaiheessa ilmoit-
tautuminen tapahtuu oppiaineittain porraste-
tusti. 

Ensimmäinen vaihe: ilmoittautuminen 
11.5.-15.7. alkaviin opintoihin 
(alla mainittuina päivinä alk. klo 10) 
 tiistaina 14.4. oikeustieteelliset opinnot,  

 bio- ja ympäristötieteelliset, matemaattis-
 luonnontieteelliset opinnot ja muut opinnot
 keskiviikkona 15.4. valtiotieteelliset 

 opinnot, humanistiset opinnot
 torstaina 16.4. käyttäytymistieteelliset 

 opinnot
 perjantaina 17.4. kielet ja teologiset opinnot

Toinen vaihe: ilmoittautuminen 16.7.-29.8. 
alkaviin opintoihin 
(alla mainittuina päivinä alk. klo 10)
 tiistaina 2.6. valtiotieteelliset ja 

 humanistiset opinnot
 keskiviikkona 3.6. käyttäytymistieteelliset  

 opinnot

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.

 torstaina 4.6. kielet ja teologiset opinnot
 perjantaina 5.6. oikeustieteelliset, bio- ja  

 ympäristötieteelliset, matemaattis-
 luonnontieteelliset ja muut opinnot

men yliopiston verkkopalvelun Omat sivut -osi-
ossa. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia ei 
oteta huomioon. 

Peru tentti-ilmoittautumisesi, jos et pää-
̈ sekään tenttiin. Kun perut ajoissa, voit saa-
da käyttämättömän tenttikerran uudelleen 
käyttöösi.

Lisätietoa tenteistä ja muista opiskelukäytän-
nöistä on Avoimen yliopiston Flammassa 
https://flamma.helsinki.fi/portal/units/
avoin

Avoin. 
Yliopisto 
kaikille.
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Tarkat tiedot opetuksen sisällöistä, 
opiskeluajoista ja -paikoista ovat verkkopalvelussa 
www.helsinki.fi/avoin/opintotarjonta sekä 
Helsingin yliopiston WebOodissa 
(Opinto-oppaat/Avoin yliopisto). 

2015

kieliopinnot 

KIELI- JA VIESTINTÄOPINTOJA

• Tutkintoihin sisältyvät kieliopinnot

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 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)

• Muut kieliopinnot
ESPANJA 
Espanjan alkeiskurssi 1, iltaryhmä (3 op)
Espanjan alkeiskurssi 1, päiväryhmä (3 op)
Espanjan alkeiskurssi 2 (CEFR A1) (3 op)
ITALIA 
Italian alkeiskurssi 1 (3 op)
Italian alkeiskurssi 2 (CEFR A1) (3 op)
Romolo – Käytännön italiaa verkossa (3 op) 
RUOTSI 
Ruotsin valmennuskurssi (CEFR A2) (2 op)
SAKSA 
Saksan alkeiskurssi 1 (4 op)
Saksan alkeiskurssi 2 (CEFR A1) (4 op)

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)

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) ...

KESÄopiNNoT
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VENÄJÄ 
Venäjän alkeiskurssi 1, iltaryhmä (4 op)
Venäjän alkeiskurssi 1, päiväryhmä (4 op)
Venäjän alkeiskurssi 2 (CEFR A1) (4 op)

Bio- jA ympäristötieteellinen            
tieDekuntA 

BIOLOGIA 
PERUSOPINTOJA
Ekologian perusteet (4 op)
Geenitekniikka (3 op)
AINEOPINTOJA
Solubiologia ja sytogenetiikka (2 op)
Ympäristömuutokset ekosysteemeissä I 
(YMP103) (3 op)
Sienituntemus (2 op) 
Bioinformatiikan perusteet (3 op)
Python-ohjelmointia biotieteilijöille (3 op)    
KASVIBIOLOGIA 
PERUSOPINTOJA
Fennoskandian kasvimaantiede (2 op)
Puuaineen tunnistuksen kurssi (2 op) 
YMPÄRISTÖTIETEET
PERUSOPINTOJA
Ekotoksikologian perusteet (3 op) 

HumAnistinen tieDekuntA

AASIAN TUTKIMUS
PERUSOPINTOJA
Aasian aluetuntemus (5 op)
Kiinan moderni historia (5 op)
SYVENTÄVIÄ OPINTOJA
Japanilainen arkkitehtuuri (5 op)
ARKEOLOGIA
AINEOPINTOJA
Esihistoriallinen taide (5 op)
Ihmisosteologian jatkokurssi: 
Paleopatologia (5 op)
Ihmisosteologian perusteet (5 op)
Linnoitteet arkeologin tutkimuskohteina (5 op)
Puuaineen tunnistuksen kurssi (5 op)

SYVENTÄVIÄ OPINTOJA
Teoria ja metodit (KAR336) (0–15 op) 
ELOKUVA- JA TELEVISIOTUTKIMUS 
PERUSOPINTOJA
Audiovisuaalinen kerronta (3 op)
AINEOPINTOJA
Suomalainen elokuva (3 op) 
Suomalaisen dokumenttielokuvan 
historia (5 op)
ESTETIIKKA
PERUSOPINTOJA
Estetiikan perusteet (5 op)
Taidekritiikki (5 op)
Ympäristöestetiikka (5 op) 
AINEOPINTOJA
Arjen estetiikka (5 op)
Japanilainen arkkitehtuuri (5 op)
HISTORIA
AINEOPINTOJA
Turvallisuuden kultainen aikakausi 
– 1800-luvun historiaa lähellä ja 
kaukana (5 op)
Linnoitteet arkeologin tutkimuskohteina (5 op)
KANSATIEDE
AINEOPINTOJA
Kulttuuriympäristöt: Arjen estetiikka (5 op)
Elinympäristöt: Näkökulmia aineellisen 
kulttuurihistorian tutkimukseen (6 op)
KOTIMAINEN KIRJALLISUUS
PERUSOPINTOJA
Peruskurssi (10 op)
1800-luvun kirjallisuus (5 op) 
1900-luvun alun kirjallisuus (5 op)
KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUS
PERUSOPINTOJA
Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus (25 op)
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen (5 op)
Kulttuuriperintökohteet ja aineistot (5 op)
Valinnaiset temaattiset opinnot (5 op)
Valinnaiset temaattiset opinnot: 
Turvallisuuden kultainen aikakausi 
– 1800-luvun historiaa lähellä ja kaukana (5 op)

MUSEOLOGIA
AINEOPINTOJA
Näkökulmia aineellisen kulttuurihistorian tutki-
mukseen (3 op) 
MUSIIKKITIEDE
AINEOPINTOJA 
Afrikan musiikkikulttuurit (5 op)
Suomalainen kupletti – huumoria ja yhteiskun-
takritiikkiä (5 op)
PUHEVIESTINTÄ ÄIDINKIELEN JA               
KIRJALLISUUDEN AINEENOPETTAJAKSI 
OPISKELEVILLE 
KIELI- JA VIESTINTÄOPINTOJA
Puheviestintä I (5 op)
Puheviestintä II (5 op)
SUKUPUOLENTUTKIMUS 
PERUSOPINTOJA
Sukupuolentutkimuksen perusopinnot (25 op)

Sukupuolentutkimuksen 
johdantokurssi (5 op)
Feministinen ajattelu ja naisliike (5 op)
Sukupuolen teoretisoinnin perusteet (5 op)
Sukupuoli ja kulttuuri (5 op) 
Sukupuoli ja yhteiskunta (5 op)

AINEOPINTOJA
Sukupuoli ja esitys (5 op)
Suomalainen kupletti – huumoria ja 
yhteiskuntakritiikkiä (5 op)
TAIDEHISTORIA 
PERUSOPINTOJA
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen (5 op) 
Kulttuuriperintökohteet ja aineistot (5 op)
Taidehistorian valinnaisia opintoja (5–10 op) 
AINEOPINTOJA
Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus 
1900-luku (5 op) 
Nykytaide Modernismi 1900–1950 (5 op) 
Nykytaide, Nykytaide 1950–  (5 op) 
Japanilainen arkkitehtuuri (5 op)
Esihistoriallinen taide (5 op)
Symbolistinen taide pohjoismaissa: myytit, 
minuus ja moderni maailma (5 op) 

TAITEIDEN TUTKIMUS
PERUSOPINTOJA
Taiteiden tutkimuksen menetelmiä ja 
kysymyksiä (5 op) 
Teoria- ja metodiopintoja: 
Afrikan musiikkikulttuurit (5 op)
Teoria- ja metodiopintoja: 
Arjen estetiikka (5 op) 
Teoria- ja metodiopintoja: 
Suomalainen kupletti – huumoria ja 
yhteiskuntakritiikkiä (5 op)
TEATTERITIEDE
AINEOPINTOJA
Sukupuoli ja esitys (5 op)
USKONTOTIEDE 
PERUSOPINTOJA
Kansanomainen uskonnollisuus (5 op) 
Maailman uskontoperinteet (6 op) 
Uskonnollinen kokemus (5 op) 
Uskonnollinen monimuotoisuus: monikulttuuri-
nen yhteiskunta (5 op) 
AINEOPINTOJA
Esihistoriallinen taide (5 op)
YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE 
PERUSOPINTOJA
Juutalais-kristillinen ja antiikin perinne (5 op) 
Keskiajan kirjallisuudesta romantiikan kirjalli-
suuteen (5 op) 
AINEOPINTOJA
Arjen estetiikka (5 op) 
Pelko ja kirjallisuus: kauhistuttamisen histori-
aa gotiikasta nykypäivään (5 op) 
Suomalainen kupletti – huumoria ja yhteiskun-
takritiikkiä (5 op) 
YLEISOPINNOT 
KIELI- JA VIESTINTÄOPINTOJA
Puheviestintä, Ryhmäviestintä ja 
neuvottelutaidot (2 op) 
Puheviestintä, Äänenkäyttö ja 
esiintyminen (2 op) 
Tieteellinen kirjoittaminen (3 op)
Jäikö esseesi kesken? (0 op) 
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käyttäytymistieteellinen                              
tieDekuntA

DRAAMAKASVATUS
PERUSOPINTOJA
Draamakasvatuksen perusteet (3 op)
ERITYISPEDAGOGIIKKA
PERUSOPINTOJA
Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) 

Erityispedagogiikan peruskurssi (6 op)
Syrjäytyminen (5 op)
Kasvatustieteellisen tutkimuksen 
perusteet (3 op)
Oppimisen haasteet (6 op)
Tuen tarve (5 op)

SYVENTÄVIÄ OPINTOJA
Yhteiskunta, poikkeavuus ja koulutus (3 op)
Ymmärtämisen haasteet (3 op)
ESI- JA ALKUOPETUS
PERUSOPINTOJA
Ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka (3 op)
Katsomusaineiden didaktiikka (3 op)

DrAAmAkAsVAtuksen perusteet

 Draamakasvatuksen perusteet (3 op) 
-opintojaksolla käsitellään mm. draama-
kasvatuksen perustyötapoja ja niiden so-
veltamista opetukseen sekä oppilaiden 
vuorovaikutus- ja esiintymistaitojen sekä so-
siaalisten taitojen kehittämistä draamakas-
vatuksen keinoin.   

Opintojaksolla yhdistyvät sekä luennot 
että ryhmätyöskentely. Luennoilla käsitel-
lään draamakasvatuksen teoriaa. Ryhmissä 
kokeillaan teorioita käytännössä ja syvenne-
tään opittua toiminnallisin opetusmenetel-
min. Luentojen ja ryhmätyöskentelyn lisäksi 
jaksolla on itsenäistä työskentelyä, johon 

uuttA

kAsVAtustieteet 

(YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE)
PERUSOPINTOJA
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuis-
kasvatustiede) perusopinnot (25 op)

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

AINEOPINTOJA
Yksilön ja yhteisön asiantuntijuus (4 op)
KOGNITIOTIEDE
PERUSOPINTOJA
Kognitiivinen psykologia I Cog151 
Havaitseminen ja toiminta ja aivot (5 op)
MUITA OPINTOJA
Evoluutiopsykologia (7 op)
Käsitteet, merkitys ja 
mentaalinen representaatio (6 op)
KÄSITYÖTIEDE
PERUSOPINTOJA
Tekstiilit, kuluttajuus ja kestävä kehitys (2 op)
SYVENTÄVIÄ OPINTOJA
Erikoislankatekniikat (3 op)
MEDIAKASVATUS
PERUSOPINTOJA
Verkko-opetus (3 op)
PSYKOLOGIA
PERUSOPINTOJA
Psykologian perusopinnot (25 op)
 Neuro- ja kognitiivinen psykologia I (5 op)
     Kehityspsykologia I (5 op)
     Persoonallisuuspsykologia I (5 op)
     Psykologisen tutkimuksen perusteet (5 op)
     Kliininen psykologia I: Terveyden ja 
 mielenterveyden psykologia (5 op)

Taito- ja taideaineiden didaktiikka (3 op)
Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka (3 op)
KASVATUSTIETEET 
(YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE)
PERUSOPINTOJA
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja 
filosofiset perusteet (4 op)
AINEOPINTOJA
Laadulliset tutkimusmenetelmät I (3 op) 
Määrälliset tutkimusmenetelmät I (4 op)
KASVATUSTIEDE                                           
(VARHAISKASVATUS)
PERUSOPINTOJA
Lapsen biologinen, sosiaalinen ja 
psykologinen kehitys (5 op)

kuuluu mm. kirjallisuuteen tutustuminen etu-
käteen. 

Opintojakso sopii kaikille opettajille ja 
opettajaksi opiskeleville, eikä edellytä ai-
empaa kokemusta draaman opettamisesta. 
Opintojakso toteutetaan intensiivikurssina, 
joka alkaa 1.6. ...

 Johdatus kulttuuriperinnön tutki-
mukseen (5 op) -opintojaksossa pohdi-
taan, mikä on kulttuuriperintöä ja miten 
kulttuuriperintökohteet ovat muotoutu-
neet. Kysymykset liittyvät muistamisen ja 
muistin politiikkoihin ja niitä lähestytään 
yhtä lailla menneisyyden kuin nykykult-
tuurin näkökulmista. 

Kurssilla perehdytään kulttuuripe-
rinnön kohteisiin ja käsitteisiin sen eri 
muodoissa (muistot, tavat ja käytänteet, 
äänimaisema, musiikki, esineet, ruoka, 
kuvat, monumentit, rakennukset, suul-
liset ja kirjalliset tekstit). Johdatus kult-
tuuriperinnön tutkimukseen suositellaan 
suoritettavaksi ensimmäisenä opintojak-
sona kulttuuriperinnön opiskelukokonai-
suudesta.

Opinnot alkavat ma 11.5.2015.
Kulttuuriperinnön opiskelukokonai-

suuteen (25 op) kuuluu tämän jakson 
lisäksi myös muita jaksoja. Kesän opin-
totarjonnassa myös Kulttuuriperintökoh-
teet ja aineistot - jakso sekä valinnaisia 
temaattisia jaksoja mm. arkeologiasta, 
kansatieteestä sekä taidehistoriasta.

joHDAtus kulttuuri-                                          
perinnön tutkimukseen

uuttA
Päivi Leppänen
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AINEOPINTOJA
Kliininen psykologia II (5 op)
Persoonallisuuspsykologia II (7 op) 
MUITA OPINTOJA
Liikennepsykologia I (6 op)
YLEISOPINNOT 
Puheviestintä, ryhmä A (2 op)
Puheviestintä, ryhmä B (2 op)
Puheviestintä, ryhmä C (2 op)
Tieteellinen kirjoittaminen (suomi) (2 op)
Tieteellinen kirjoittaminen (3 op)
Tilastollisen kuvauksen perusteet (3 op)

mAAtAlous-metsätieteellinen               
tieDekuntA

RAVITSEMUSTIEDE 
PERUSOPINTOJA
Johdatus ravitsemustieteeseen (5 op)
Ravitsemusfysiologian perusteet (4 op)

mAtemAAttis-luonnontieteellinen 
tieDekuntA

FYSIIKKA
MUITA OPINTOJA
Nykyfysiikan peruskiviä (5 op)
KEMIA 
PERUSOPINTOJA
Orgaaninen kemia I (3 op)
MAANTIEDE 
PERUSOPINTOJA
Laskennalliset menetelmät 
maantieteessä (2 op)
Ulkomaiden aluemaantieteen 
kirjallisuus (5 op)
Yleismaantieteen kirjallisuus (5 op)
Ihmis- ja ihmiskuntamaantieteen 
perusteet (3 op)

MATEMATIIKKA 
PERUSOPINTOJA
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I (5 op)  
Johdatus yliopistomatematiikkaan (5 op)  
Matematiikka tutuksi (5 op)
AINEOPINTOJA
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II (5 op) 
TIETOJENKÄSITTELYTIEDE 
PERUSOPINTOJA
Tietojenkäsittelytiede (25 op)

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (5 op)
Ohjelmoinnin perusteet (5 op)
Tietokantojen perusteet (5 op)
Ohjelmoinnin jatkokurssi (5 op)
Ohjelmistotekniikan menetelmät (5 op)

AINEOPINTOJA
Ohjelmoinnin harjoitustyö (5 op)
MUITA OPINTOJA
Johdatus ohjelmointiin yhteiskuntatieteissä 
(4 op) 

tutustu kesällä                                         
kAsVAtustieteisiin!

Kasvatustieteiden opinnoissa 
  Saat tietoa eri-ikäisten ihmisten 

 kehityksestä, oppimisesta ja   
 ohjaamisesta. 
 Opit kasvuun, kehitykseen ja 

 oppimiseen liittyvistä vuorovaikutus- 
 prosesseista.
 Saat tietoa oppimisen ilmiöistä ja   

 prosesseista erilaisissa organi-
 saatioissa ja oppimisympäristöissä. 
 Voit perehtyä yhteisöjen kehitys- ja  

 muutosprosesseihin tai henkilöstön  
 kehittämiseen.

Kasvatustieteiden (yleinen ja ai-
kuiskasvatustiede) oppiaine pereh-
dyttää näiden prosessien edistämiseen 
kasvatuksen ja opetuksen avulla. Opin-
noissa tarkastelet kasvatusta, koulutus-
ta ja oppimisen koko kirjoa lapsuudesta 
vanhuuteen niin yhteiskunnallisista, yh-
teisöllisistä kuin yksilöllisistä näkökul-
mista. Opinnoista on hyötyä haettaessa 
erilaisiin ohjaaja- ja opettajakoulutuksiin 
sekä opettajan pedagogisiin opintoihin.

Kesällä 2015 voit opiskella kasva-
tustieteitä monimuotoisesti. Opintoja on 
tarjolla lähiopintoina Helsingissä ja Lah-
dessa sekä verkko-opintoina paikasta 
riippumatta. Voit aloittaa kasvatustietei-
den opiskelun kesällä ja jatkaa opinto-
jasi joustavasti syksyllä lähiopetuksena 
tai verkko-opintoina.

erityispeDAgogiikkA: näkökulmiA erilAiseen oppimiseen

  Erityispedagogiikan opiskelu antaa eri-
tyistä tukea tarvitsevien henkilöiden kans-
sa työskenteleville pedagogisia valmiuksia 
käytännön kasvatus-, ohjaus- ja opetus-
tilanteisiin silloin, kun tavanomaiset tavat 
toimia eivät riitä. Kesällä 2015 järjestetään 

erityispedagogiikan perusopinnot ja kaksi 
syventäviin opintoihin kuuluvaa jaksoa.

Erityispedagogiikan perusopinnoissa 
(25 op) tutustutaan erityispedagogiikkaan 
tieteenalana ja käytännön toimintana.

Ymmärtämisen haasteet (3 op) -jak-
solla perehdytään kehityksen ääripäi-
hin ja mm. kehitysvammaisuuden ja 
lahjakkuuden sekä autismin kirjon edel-
lyttämiin pedagogisiin erityistarpeisiin. 
Jaksolla käsitellään myös yksilöllistä-
misen ja eriyttämisen mahdollisuuksia, 
pidennettyä oppivelvollisuutta ja toimin-
ta-alueittaista opetusta.

Yhteiskunta, poikkeavuus ja koulutus 
(3 op) -jaksolla tutustutaan yhteiskunnan 
ja erityispedagogiikan ajankohtaiseen 
vuoropuheluun. Opiskelija saa tietoa 
koulun kehityksen ja muutoksen merki-
tyksestä ihmisen kehitykselle ja pereh-
tyy samalla erityisopetuksen historiaan 
ja erityispedagogiikan lähitieteisiin.

Magnus Fröderberg
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TÄHTITIEDE
PERUSOPINTOJA
Maailmankaikkeus nyt (3 op)
MUITA OPINTOJA
Johdatus astrobiologiaan (3 op)

oikeustieteellinen tieDekuntA 

AINEOPINTOJA
EUROOPPAOIKEUS 
Eurooppaoikeus (6 op)
OIKEUSHISTORIA 
Kontrollipolitiikan historian 
harjoitusseminaari/ kotimainen ja 
eurooppalainen oikeushistoria (6 op)
Oikeushistoria (5 op) 
PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 
Perhe- ja jäämistöoikeus (6 op)
Perhe-elämän suoja ja lapsen oikeudet 
perhepiirissä (valt.tdk) (5 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 (10 op)
Kreikka (10 op) 
Latina (10 op)
YLEINEN TEOLOGIA 
PERUSOPINTOJA
Käytännöllisen teologian perusteet (5 op)

VAltiotieteellinen tieDekuntA 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
PERUSOPINTOJA
Elämänkatsomustiedon didaktiikan perusosa 
(4 op) 

Johdatus tieto-oppiin (3 op) 
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdanto-
kurssi (5 op)
Johdatus tieteenfilosofiaan (3 op) 
Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan 
(6 op)
FILOSOFIA
PERUSOPINTOJA
Filosofian perusopinnot (25 op)
 Johdatus filosofiaan ja sen historiaan (5 op)
 Johdatus tieto-oppiin (3 op) 
 Johdatus kielifilosofiaan (3 op)
 Johdatus tieteenfilosofiaan/ 
 Johdatus argumentaatioon ja 
 yhteiskuntatieteiden filosofiaan (3-5 op) 
 Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan 
 (6 op) 
 Johdatus logiikkaan (5 op)
Yhteiskuntatieteiden perusopinnot 
(käytännöllinen filosofia) (25 op) 
KAUPUNKITUTKIMUS
PERUSOPINTOJA
Johdatus kaupunkitutkimukseen (5 op) 
KEHITYSMAATUTKIMUS
PERUSOPINTOJA
Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot (25 op) 

Kehitysmaatutkimuksen 
johdantojakso (5 op)
Kehitysteoriat (5 op)
Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö (5 op)
Kaksi valinnaista opintojaksoa seuraavista: 
Lähi-idän kehityshistoriaa (5 op)
Aasian aluetuntemus (5 op)
Development Economics I (5 cr)
Globaalihistoria (5 op)
Kehitysmaatutkimuksen ajankohtaiset 
tutkimusaiheet (5 op)
Kiinan moderni historia (5 op)

AINEOPINTOJA
Kehitysmaatutkimuksen aineopintoja (25 op) 

Sukupuoli ja kehitys (5 op)
Valinnaisia kursseja, joista aineopintoihin 
voi sisällyttää kolme: 
Kehitysmaatutkimuksen ajankohtaiset 
tutkimusaiheet (5 op)
Globaalihistoria (5 op)
Kiinan moderni historia (5 op)
Development Economics I (5 cr)
Aasian aluetuntemus (5 op)
Lähi-idän kehityshistoriaa (5 op)

Development Economics II (5 cr)
LAPSUUDEN- JA NUORISOTUTKIMUS 
PERUSOPINTOJA
Perhe-elämän suoja ja lapsen oikeudet 
perhepiirissä (5 op)
Lapsuuden tutkimus (5 op)
POLIITTINEN HISTORIA
PERUSOPINTOJA
Yhteiskuntahistorian perusopintoja (20 op):
Globaali talous (5 op) 
Yhteiskunnan rakenteet ja elinolot (5 op) 
Valta, politiikka ja kansalainen (5 op) 
Maailmanpolitiikka (5 op) 
Yhteiskuntatieteiden perusopinnot 
(poliittinen historia) (25 op)
AINEOPINTOJA
Kiinan moderni historia (5 op)
Populismi, politiikka ja media (5 op) 
Talouspolitiikan modernit klassikot (5 op) 
SOSIAALI- JA                                                
KULTTUURIANTROPOLOGIA
PERUSOPINTOJA
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian 
perusopinnot (25 op)

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian 
johdantokurssi (5 op)
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian 
keskeiset suuntaukset (5 op)
Etnografiaseminaari I (5 op)
Tutkimusala I: talous ja vaihto (10 op)

nykyfysiikAn peruskiViä

  Kurssilla käsitellään ongel-
manratkaisukeskeisellä lähes-
tymistavalla keskeisiä teemoja 
mekaniikasta, termofysiikasta 
ja sähkömagnetismista sekä 
johdatusta kvanttimekaniik-
kaan.

Nykyfysiikan peruskiviä 
(5 op) sopii erityisesti fysiikan 
opintojaan yliopistossa aloitta-
ville. 

Opinnot alkavat elokuussa.

uuttA

...

Wikimedia Commons
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SOSIAALIPSYKOLOGIA
PERUSOPINTOJA
Sosiaalipsykologian perusopinnot (25 op)

Sosiaalipsykologian johdantokurssi (5 op)
Johdatus suomalaiseen 
sosiaalipsykologiaan (5 op)
Todellisuuden sosiaalinen 
rakentuminen ja moraalipsykologia (5 op)
Asenteet ja ennakkoluulot (5 op)
Sosiaalipsykologian metodologian 
työpaja (5 op)

Introduktion till socialpsykologin (5 sp)
AINEOPINTOJA
Sosiaaliset representaatiot ja todellisuuden 
sosiaalinen rakentuminen (5 op)
Sosiaalinen identiteetti ja sosiaalinen 
vuorovaikutus ryhmissä ja ryhmien välillä 
(5 op)
Sosiaalinen kognitio, itsesäätely ja 
käyttäytymisen muutos (5 op)
Moraali, arvot ja oikeudenmukaisuus (5 op)
Sosiaalipsykologian valinnaisia opintoja: 
Populismi, politiikka ja media (5 op)
Sosiaalipsykologian valinnaisia opintoja: 
Mediasosiologia ja -antropologia tutkimus-
suuntauksina (5 op)
SOSIAALITYÖ
PERUSOPINTOJA
Sosiaalityön perusopinnot (25 op)

Sosiaalityön johdantokurssi (5 op)
Kansalainen ja yhteisöt (5 op) 
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 
sosiaalityön tutkimuksessa (5 op)
Erityisalakurssi S8: Aikuissosiaalityö (5 op)
Hyvinvointipolitiikka (5 op)

AINEOPINTOJA
Erityisalakurssi S28: 
Johdatus vammaistutkimukseen (5 op)

SOSIOLOGIA
PERUSOPINTOJA
Sosiologian perusopinnot (25 op)

Sosiologian johdantokurssi (5 op)
Väestötieteen johdantokurssi (5 op)
Suomalaista sosiologiaa (5 op)
Sosiologisia näkökulmia (5 op)
Sosiologian oppihistoria I (5 op) TAI
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian 
johdantokurssi (5 op)

Introduktion till sociologin (5 sp)
AINEOPINTOJA
Sosiologian oppihistoria II (5 op)
Nyky-yhteiskunnan sosiologia (5 op)
Kaupunkisosiologia/ Johdatus 
kaupunkitutkimukseen (5 op) 
Toiminta, vuorovaikutus ja sosiaaliset 
suhteet/ Naiset, miehet ja talous (5 op)
Väestö ja yhteiskunta/ Väestötaloustiede 
(5 op)
Yhteiskunnallinen muutos/Talouspolitiikan 
modernit klassikot (5 op)
TALOUS- JA SOSIAALIHISTORIA
PERUSOPINTOJA
Yhteiskuntahistorian perusopintoja (20 op):
Globaali talous (5 op) 
Yhteiskunnan rakenteet ja elinolot (5 op) 
Valta, politiikka ja kansalainen (5 op) 
Maailmanpolitiikka (5 op) 
Yhteiskuntatieteiden perusopinnot 
(talous- ja sosiaalihistoria) (25 op) 
AINEOPINTOJA
Näkökulmia aineellisen kulttuurihistorian 
tutkimukseen (3 op)
Suomalainen kupletti – huumoria ja 
yhteiskuntakritiikkiä (5 op) 
TALOUSTIEDE
PERUSOPINTOJA
Taloustieteen perusteet sivuaineopiskelijoil-
le (5 op) 

AINEOPINTOJA
Development Economics I (5 cr) 
Development Economics II (5 cr)
Naiset, miehet ja talous (5 op)
Väestötaloustiede (5 op) 
Talouspolitiikan modernit klassikot (5 op)
TILASTOTIEDE
PERUSOPINTOJA
Tilastotieteen perusopinnot 
sivuaineopiskelijoille (25 op)

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, 
osa 1 (5 op)
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, 
osa 2 (5 op)
Tilastotieteen jatkokurssi, osa 1 (5 op)
Tilastotieteen jatkokurssi, osa 2 (5 op) 
Sosiaalitutkimuksen tilastolliset 
menetelmät (5 op)

VALTIO-OPPI
PERUSOPINTOJA
Valtio-opin perusopinnot (25 op) 

Johdatus yleiseen valtio-oppiin (5 op)
Suomen poliittinen järjestelmä ja 
Euroopan unioni (5 op)
Poliittisten järjestelmien 
vertaileva tutkimus (5 op)
Maailmanpolitiikan teoriasuuntaukset (5 op)
Julkisen hallinnon tutkimus (5 op)

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

Valtio-opin tutkimuksen metodologia (5 op)
Policy, toimeenpano- ja 
arviointitutkimus (5 op)
Instituutiot, talous ja demokratia (5 op)
Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen 
lähestymistavat (5 op)
Julkisen hallinnon tutkimus (5 op)
Organisaatioteoria ja -tutkimus (5 op)
Poliittinen osallistuminen (5 op)
Poliittisen ajattelun perusteet (5 op)

Valtio-opin aineopinnot, 
politiikan tutkimuksen linja (35 op) 

Valtio-opin tutkimuksen metodologia (5 op)
Politiikan tutkimuksen lähestymistavat 
(5 op)
Poliittinen osallistuminen (5 op)
Poliittiset puolueet, instituutiot ja 
prosessit (5 op)
Policy, toimeenpano- ja 
arviointitutkimus (5 op)
Julkisen hallinnon tutkimus (5 op)
Talouspolitiikan modernit klassikot (5 op)
Poliittisen ajattelun perusteet (5 op)

Kiinan moderni historia (5 op)
Naiset, miehet ja talous (5 op)
Populismi, politiikka ja media (5 op)
Talouspolitiikan modernit klassikot (5 op)
VAMMAISTUTKIMUS
PERUSOPINTOJA
Johdatus vammaistutkimukseen (5 op)
VANHENEMISEN TUTKIMUS 
PERUSOPINTOJA
Johdatus vanhenemisen tutkimukseen (5 op) 
VIESTINTÄ
PERUSOPINTOJA
Viestinnän perusopinnot (25 op)

Johdatus viestinnän tutkimukseen (5 op)
Viestinnän analyysi (5 op)
Viestinnän organisaatioiden tutkimus (5 op)
Viestinnän ja julkisuuden teoria (5 op)
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka 
(5 op) 

AINEOPINTOJA
Viestinnän aineopinnot (35 op)

Viestinnän tutkimusperinteet (5 op)
Viestinnän tutkimusmenetelmät (5 op)
Viestintäkentän ajankohtaiset ilmiöt (5 op)
Valinnaiset opintojaksot (20 op):
Julkisuuden tutkimus (5 op) 
Mediasosiologia ja -antropologia 
tutkimussuuntauksina (5 op)
Populismi, politiikka ja media (5 op)

...
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Sukupuoli mediatutkimuksessa (5 op)
Ihmiset ja organisaatiot sosiaalisessa 
mediassa (5 op)
Kriisiviestintä ja -johtaminen (5 op)
Journalistinen työ (5 op)
Kriisi- ja traumajournalismin 
harjoituskurssi (5 op)
Kriisiviestinnän harjoituskurssi (5 op)
Visuaalinen viestintä (5 op)

YHTEISKUNTAHISTORIA 
PERUSOPINTOJA
Globaali talous (5 op) 
Yhteiskunnan rakenteet ja elinolot (5 op) 
Valta, politiikka ja kansalainen (5 op) 
Maailmanpolitiikka (5 op) 
Yhteiskuntatieteiden perusopinnot 
(yhteiskuntahistoria) (25 op)
YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
PERUSOPINTOJA
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot (25 op)

Johdatus sosiaalipolitiikkaan (5 op)
Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä I (10 op): 
Johdatus kaupunkitutkimukseen (5 op) 
Johdatus vanhenemisen tutkimukseen (5 op) 
Johdatus ympäristöpolitiikkaan (5 op)
Johdatus vammaistutkimukseen (5 op)

Yhteiskuntapolitiikan alan muu 
johdantokurssi: 
Talouspolitiikan modernit klassikot (5 op) 
Yhteiskuntapolitiikan alan muu 
johdantokurssi: 
Väestötaloustiede (5 op) 
Erot, eriarvoisuus ja 
oikeudenmukaisuus (5 op)
Hyvinvointivaltion instituutiot (5 op)

AINEOPINTOJA
Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot (35 op)

Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä II (15 op)
Ikä, elämänkulku ja sukupolvet (5 op)
Kaupunki ja kulttuuri (5 op)
Johdatus ympäristöpolitiikkaan (5 op)
Yhteiskuntapolitiikan alan muu 
johdantokurssi: 
Väestötaloustiede (5 op) 
Yhteiskuntapolitiikan alan muu 
johdantokurssi: 
Talouspolitiikan modernit klassikot (5 op) 
Yhteiskuntateoriat II: 
Sosiologinen teoria (5 op)
Kestävä hyvinvointi (5 op)
Yhteiskuntateoriat III: 
Hyvinvointivaltioteoria (10 op)

YHTEISKUNTATIETEIDEN                             
PERUSOPINNOT
PERUSOPINTOJA 
Globaali valta ja vastuu (5 op)
Matka suomalaiseen yhteiskuntaan (5 op)
Yhteiskuntateoriat (5 op)
Yhteiskuntatieteiden perusopinnot (käytännöl-
linen filosofia) (25 op)
Yhteiskuntatieteiden perusopinnot 
(poliittinen historia) (25 op)
Yhteiskuntatieteiden perusopinnot (talous- ja 
sosiaalihistoria) (25 op)
YLEISOPINNOT 
KIELI- JA VIESTINTÄOPINTOJA
Tieteellinen kirjoittaminen (2 op) 
MENETELMÄOPINTOJA 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, 
osa 1 (5 op) 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, 
osa 2 (5 op)
Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät 
(5 op) 
YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 
PERUSOPINTOJA
Johdatus ympäristöpolitiikkaan (5 op)

joHDAtus VAmmAistutkimukseen

 Mitä on yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus? 
Vammaisuudessa on kysymys laajasti ottaen vammai-
seksi määritellyn ihmisen tarpeiden sekä yhteiskunnal-
listen olosuhteiden ja käytäntöjen yhteentörmäyksestä. 
Vammaistutkimuksen johdantokurssilla (5 op) käsi-
tellään vammaisuuden historiaa ja vammaisten ihmis-
ten yhteiskunnallista asemaa.

Vammaisuutta tarkastellaan yhteiskunnallisena, 
poliittisena, kulttuurisena ja taloudellisena ilmiönä.

Opinnot alkavat toukokuussa.

uuttA

 Muuttoliike, syntyvyys, avioituneisuus 
– Väestötieteen johdantokurssilla pu-
reudutaan väestönmuutostekijöihin ja 
perehdytään väestötieteellisessä ku-
vaamisessa käytettyihin tunnuslukuihin. 
Avoimessa yliopistossa alkaa touko-
kuussa verkko-opintoina Väestötieteen 
johdantokurssi (5 op), jonka opiskelu-
materiaali on kokonaisuudessaan ver-
kossa. Opintojakso kuuluu sosiologian 
ja väestötieteen perusopintoihin 25 op 
(sivuainetutkintovaatimukset). 

Haluatko tarkastella väestötiedettä 
taloustieteen näkökulmasta? Väestöta-
loustieteen opintojaksolla tarkastellaan 
mm. lasten optimaalista lukumäärää ja 
väestönkasvun vaikutuksia taloudelli-
seen kasvuun.

Erityisalueina tarkastellaan mm. 
kehitysmaiden väestöongelmia ja ym-
päristökysymysten liittymistä väestön 
kasvuun. Soveltavassa osiossa tarkas-
tellaan väestöllistä liikkuvuutta, HIV:n 
taloudellisia taustoja ja seurauksia se-
kä elinajan kehitystä ja lapsikuolleisuut-
ta. Opintojakso alkaa toukokuussa ja on 
osa taloustieteen opintoja.

kiinnostAAko VäestötieDe? 

Eeva Anundi

Yadid Levy/Norden.org
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monitieteiset opinnot

Aasian aluetuntemus (5 op)
Arjen estetiikka (5 op)
Development Economics I (5 cr)
Development Economics II (5 cr)
Japanilainen arkkitehtuuri (5 op)
Johdatus kaupunkitutkimukseen (5 op)
Kiinan moderni historia (5 op)
Populismi, politiikka ja media (5 op)
Mediasosiologia ja -antropologia 
tutkimussuuntauksina (5 op)
Naiset, miehet ja talous (5 op)
Nuorisotutkimuksen menetelmät (5 op)
Näkökulmia aineellisen kulttuurihistorian 
tutkimukseen (3/6 op)
Sukupuoli ja esitys (5 op)
Sukupuoli mediatutkimuksessa (5 op)
Suomalainen kupletti – huumoria ja 
yhteiskuntakritiikkiä (5 op)
Talouspolitiikan modernit klassikot (2–5 op)

kurser pÅ sVenskA

GRUNDKURS I JURIDIK 
Grundkurs i juridik (2 sp)
SOCIALPSYKOLOGI
Introduktion till socialpsykologin (5 sp)
SOCIOLOGI
Introduktion till sociologin (5 sp)

stuDies in englisH

DEVELOPMENT STUDIES
Development Economics I (5 cr)
Development Economics II (5 cr)
ECONOMICS
Development Economics I (5 cr)
Development Economics II (5 cr)

Verkko-
opinnot 
kesällä

Helsingin yliopiston AVoin                        
yliopisto-opetus kesäyliopistoissA

Kesäyliopistojen opetuksen ilmoittautumisajat 
ja -käytännöt sekä opintomaksut ja perumis-
ehdot poikkeavat Avoimen yliopiston omasta 
opetuksesta. Tarkasta tiedot opinto-ohjelmista 
www.helsinki.fi/avoin/opintotarjonta. Lisätieto-
ja opinnoista saat kyseisestä kesäyliopistosta.

Helsingin seudun kesäyliopisto
P. 020 779 2400
info@kesayliopistohki.fi
http://www.kesayliopistohki.fi/

Huom! Helsingin seudun kesäyliopiston omas-
sa oppaassa ja www-sivuilla oppiaineet voivat 
olla eri nimillä. Korvaavuudet näistä oppiai-
neista:
• Afrikan-tutkimus
• Altaistiikka
• Arabian kielen ja islamin tutkimus
• Arkeologia
• Assyriologia
• Egyptologia
• Espanja
• Estetiikka
• Etelä-Aasian tutkimus
• Hollanti
• Italia

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto
P. 050 431 7072
kesayo@epky.fi
http://www.epky.fi/kesayliopisto 
• Espanjalainen filologia

Hangö sommaruniversitetet
P. 040 1860131
kansli@hangosommaruni.fi
http://www.hangosommaruni.fi/ 
• Arkeologi 

Hämeen kesäyliopisto
P. 050 5502170 
kesayliopisto@hame.fi 
http://www.hameenkesayliopisto.fi/ 
• Ruotsi

Päijät-Hämeen kesäyliopisto
P. 03 8922 0400
info@paijathameenkesayliopisto.fi 
http://www.paijathameenkesayliopisto.fi/ 
• Kasvatustieteet 
(yleinen ja aikuiskasvatustiede)

Tampereen kesäyliopisto
P. 03 223 8433
toimisto@tampereenkesayliopisto.fi
http://www.tampereenkesayliopisto.fi/fi/
• Italia

• Itä-Aasian tutkimus
• Japani
• Kehitysmaatutkimus
• Keskiajan tutkimus
• Kiina
• Kulttuuriperintöopiskelukokonaisuus 
  (oppaaseen Kulttuuriperinnön tutkimus)
• Latina
• Latinalaisen Amerikan tutkimus
• Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus
• Nykykreikan kieli ja kirjallisuus
• Poliittinen historia
• Portugali
• Puutarhatiede
• Ranska
• Romanikieli ja -kulttuuri
• Ruotsi
• Saksa
• Suomen ja Pohjoismaiden historia
• Taidehistoria
• Taloustiede
• Uskontotiede
• Venäjä
• Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimus
• Viestintä
• Viro
• Yhteiskuntahistoria
• Yleinen historia
• Yleinen kirjallisuustiede
• Yleinen valtio-oppi
• Ympäristötiede

Voit opiskella verkossa myös kesällä. 
Verkko-opintoja on muun muassa seuraavissa oppiaineissa:

• erityispedagogiikka
• italia
• kasvatustieteet
• kehitysmaatutkimus

• lapsuus- ja nuorisotutkimus
• mediakasvatus
• taidehistoria
• viestintä.
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lukuVuoDen 
2015-2016 
opinnot
Syksyllä 2015 alkavien opintojen en-
nakkotiedot ovat Avoimen yliopiston 
verkkopalvelussa toukokuussa. Opin-
to-ohjelmat  julkaistaan heinäkuun alus-
sa ja ilmoittautumiset alkavat 17.8. Voit 
opiskella sekä lähi- että verkko-opinto-
ja. Voit suorittaa opintoja myös Avoi-
men yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa 
ympäri Suomea. 

Pysy ajan tasalla uusimmista opin-
noista – tilaa Avoimen yliopiston uu-
tiskirje: http://www.helsinki.fi/avoin/
ajankohtaista/uutiskirje.htm

kesä-
opetuksen 
infotilAisuus

Tervetuloa 
kesäopetuksen 
infotilaisuuteen 
keskiviikkona 
8.4. klo 17–18.30! 

Paikka: Porthania, sali PII, 
Yliopistonkatu 3, Helsinki

LUE AVOIMEN YLIOPISTON 

OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA 

BLOGISTA: 

http://blogs.

helsinki.fi/opiskelu-avoimessa/

Wilma Hurskainen (myös kannen kuva)
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