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LUKUVUODEN 
2016-2017 OPINNOT

Syksyllä 2016 alkavien 
opintojen ennakkotiedot ovat 
listauksena Avoimen yliopiston 
verkkopalvelussa huhtikuussa. 
Opinto-ohjelmat julkaistaan 1.7. 
mennessä ilmoittautumisohjeineen. 
Voit opiskella sekä lähi- 
että verkko-opintoja.
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ILMOITTAUTUMINEN 
KESÄOPINTOIHIN

Ilmoittautuminen on porrastettu oppiaineittain. Il-
moittautumiset alkavat Avoimen yliopiston verkko-
palvelussa alla mainittuina päivinä klo 10:
• tiistaina 12.4. oikeustieteelliset, bio- 

ja ympäristötieteelliset, matemaattis-
luonnontieteelliset ja maatalous-
metsätieteelliset opinnot

• keskiviikkona 13.4. valtiotieteelliset opinnot, ja 
humanistiset opinnot

• torstaina 14.4. käyttäytymistieteelliset opinnot
• perjantaina 15.4. kielet ja teologiset opinnot

 

ILMOITTAUDU VERKKOPALVELUSSA

Opintoihin ilmoittaudutaan opinto-ohjelmissa: ne 
löytyvät oppiaineittain https://courses.helsinki.fi/fi/
open-university/oppiaineet tai opetushaun kautta 
https://courses.helsinki.fi/fi/open-university/ Ilmoit-
tautuminen on sitova ja opintomaksu maksetaan heti 
ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna.

Ilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröity-
mistä Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelun käyt-
täjäksi tai Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

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

Helsingin yliopiston läsnäolevat perustutkinto-opis-
kelijat ilmoittautuvat muuten samoin kuin muutkin, 
mutta rastittavat ilmoittautumislomakkeeseen tiedon 
läsnäolosta. Tieto tarkistetaan saman tien automaat-
tisesti Oodista.

ANNA AIKAA ITSELLESI - VIETÄ 
OPISKELUKESÄ
Kesä on hyvää aikaa innostua opiskelusta. Kesällä jär-
jestetään myös paljon verkko-opintoja, joita voi suo-
rittaa missä vain.

Lähiopetus on pääsääntöisesti Helsingin keskustas-
sa arkisin kello 16 jälkeen. Kesäopinnoissa opiskelu 
saattaa olla intensiivistä. Luentosarja voi kestää kah-
desta kolmeen viikkoa ja opetusta voi olla useana il-
tana viikossa.

Verkko-opintojen ja luentojaksojen lisäksi kesäopin-
noissa on tenttimällä suoritettavia opintojaksoja.

Kesän opintoihin voit tutustua osoitteessa https://
courses.helsinki.fi/fi/content/kesäopinnot-2016

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 yli-
opiston WebOodi-järjestelmässä. 

Helsingin yliopiston avointa yliopisto-opetusta jär-
jestetään myös kesäyliopistoissa (ks. s. 13). Kesäyli-
opistojen opetuksen ilmoittautumisajat ja -käytän-
nöt sekä opintomaksut ja perumisehdot poikkeavat 
Avoimen yliopiston omasta opetuksesta. Katso opin-
totarjonta ja lisätiedot kesäyliopiston omilta verkko-
sivuilta.

 Avoimessa yliopistossa voivat opiskella kaikki
• Ei ikärajoja tai pohjakoulutusvaatimuksia.
• Opiskelijat otetaan yleensä ilmoittautumisjärjes-

tyksessä.
• Opinnot voi liittää yliopistotutkintoon, jos myö-

hemmin on yliopistossa tutkinto-opiskelijana.
• Opettajina toimivat Helsingin yliopiston opettajat 

ja tutkijat.
• Opinnot voi suorittaa työn ohella: luennot yleensä 

iltaisin ja viikonloppuisin.
• Paljon verkko-opintoja.

KUVA: ULLA JOKILA
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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.

Lisätietoa tenteistä: 
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/tentit

SUORITUSTIEDOT

Arvioidut suoritukset (tentit, oppimistehtävät jne.) 
kirjataan Helsingin yliopiston opintosuoritusrekiste-
riin Oodiin. Voit katsoa tietoja WebOodi-järjestel-
män kautta. Voit myös tilata suoritustiedot sähkö-
postiosoitteeseesi.

WebOodin käyttöön tarvitset Helsingin yliopiston 
käyttäjätunnuksen. Ohjeet käyttäjätunnuksen akti-
voimiseen tulevat sinulle sähköpostilla ennen opin-
tojen alkua. Tietoa HY:n käyttäjätunnuksesta: https://
www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/helsingin-yliopis-
ton-kayttajatunnus

OPINTOMAKSUT

Opintojen hinta on 15 euroa opintopisteeltä. Yksi opin-
topiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää. Esimerkiksi 
kolmen opintopisteen laajuisen kurssin hinta on 45 eu-
roa. Opetukseen mahdollisesti sisältyvä materiaalimak-
su on mainittu opinto-ohjelmassa.
Helsingin yliopistossa ilmoittautumishetkellä läsnä-
oleville perustutkinto-opiskelijoille Avoimen yliopis-
ton oma kesäopetus vuonna 2016 on maksuton-
ta 31.8. saakka (ei koske kesäyliopistojen opetusta). 
Mahdollinen materiaalimaksu peritään myös heiltä.
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KIELIOPINNOT

TUTKINTOIHIN SISÄLTYVÄT KIELIOPINNOT
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suul-
linen taito (hum.), ryhmä 1 3 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suul-
linen taito (hum.), ryhmä 2 3 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suul-
linen taito (hum.), ryhmä 3 3op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suul-
linen taito (valt.) 3 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suul-
linen taito (käytt.), ryhmä 1 3 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja 
suullinen taito (käytt.), ryhmä 2 3 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suul-
linen taito (oik.), ryhmä 1 3 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suul-
linen taito (oik.), ryhmä 2 3 op
Englannin tekstinymmärtäminen ja suullinen taito 
(hum., oik., ma-lu), ryhmä 1 2 op
Englannin tekstinymmärtäminen ja suullinen taito 
(hum., oik., ma-lu), ryhmä 2 2 op

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
(hum.) , ryhmä 1, 5 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
(hum..), ryhmä 2, 5 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
(hum..), ryhmä 3, 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
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
(käytt.), ryhmä 1, 3 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
(käytt.), ryhmä 2, 3 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
(käytt.), ryhmä 3, 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 
(luonn.) 3 op

KESÄ-
OPINNOT
Tarkat tiedot opetuksen sisällöistä, opiskeluajoista ja -paikoista ovat osoitteessa 
https://courses.helsinki.fi/fi/content/kesäopinnot-2016 sekä 
Helsingin yliopiston WebOodissa (Opinto-oppaat/Avoin yliopisto). 

PYTHON-OHJELMOINTIA KESÄLLÄ

Kesällä voi opiskella Python-ohjelmointia kahdella eri 
kurssilla: Toinen on tarkoitettu kaikille aloittelijoille ja 
toinen biologian opiskelijoille. Aloittelijoille suunna-
tulla kurssilla aikaisempi ohjelmointikokemus ei ole 
välttämätöntä, sillä kurssilla käydään läpi ohjelmoin-
tia yleensä sekä Python-kielisten ohjelmien raken-
netta ja esimerkiksi tarvittavia tietorakenteita alusta 
saakka. Luentojen lisäksi kurssilla ratkotaan erilaisia 
ohjelmointitehtäviä kirjoittamalla itse pieniä Python-
ohjelmia.
Biotietelijöiden kurssin tavoitteena on, että kurssin 
jälkeen opiskelija tietää bioinformatiikan yleisimmät 
sovelluskohteet, tuntee tärkeimmät biotietokannat 

sekä palvelimet, ja ymmärtää yleisellä tasolla miten 
eri menetelmät toimivat.
Molemmilla kursseilla opiskelijalla pitää olla oma tie-
tokone mukana.
Opinnot alkavat 9.5. (aloittelijat) 
ja 22.8. (biotietelijät).
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Puheviestintä II (hum.) 5 op

AASIAN TUTKIMUS
Kiinan moderni historia 5 op
Aasian aluetuntemus 5 op
Japanilainen musiikki ja musiikkikulttuuri 5 op
Nykyaikainen japanilainen arkkitehtuuri 5 op

AFRIKAN TUTKIMUS
Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa Afrikassa

ARABIAN KIELEN JA ISLAMIN TUTKIMUS
Islamin peruskurssi 5 op

ARKEOLOGIA
Amerikan asuttaminen ja kulttuurikehitys ennen Kolum-
busta/Toukokuu 2016 5 op
Ihmisosteologian perusteet/Elokuu 2016 5 op

ELOKUVA- JA TELEVISIOTUTKIMUS
Perusopintoja:
Audiovisuaalinen kerronta 3 op
Vallattomat naiset? Pohjois-amerikkalainen yhteiskunta 
ja audiovisuaalinen kulttuuri 5 op
Aineopintoja:
Adaptaatio populaarikulttuurin keskiössä 3 op
Vallattomat naiset? Pohjois-amerikkalainen yhteiskunta 
ja audiovisuaalinen kulttuuri 3 op

ESTETIIKKA
Perusopintoja:
Estetiikan perusteet 5 op

VALLATTOMAT NAISET? POHJOIS-AMERIKKALAINEN 
YHTEISKUNTA JA AUDIOVISUAALINEN KULTTUURI  

MUUT KIELIOPINNOT
Espanjan alkeiskurssi 1, ryhmä 1, 3 op
Espanjan alkeiskurssi 1, ryhmä 2, 3 op
Espanjan alkeiskurssi 2 3 op
Ruotsin valmennuskurssi 2 op
Venäjän alkeiskurssi 1, ryhmä 1, 4 op
Venäjän alkeiskurssi 1, ryhmä 2, 4 op
Venäjän alkeiskurssi 2 4 op

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISET 
OPINNOT

Geenitekniikka 3 op
Ihmisgenetiikka 3 op
Bioinformatiikan perusteet 3 op
Ekologian kenttäkurssin biotooppijakso 4 op
Python-ohjelmointia aloittelijoille 3 op
Python-ohjelmointia biotieteilijöille 3 op
Saariston ekologia 3 op
Sienituntemus 2 op
Ekotoksikologian perusteet 3 op, verkko-opinnot
Biokemian harjoitustyöt 3 op

HUMANISTISET OPINNOT

HUMANISTISET YLEISOPINNOT
Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
Puheviestintä (Yy12) 2 op
Puheviestintä I (hum.) 5 op

Kurssilla lähestytään pohjoisamerikkalaista audiovisu-
aalista kulttuuria naistekijöiden ja naisteemojen kaut-
ta. Käsitteellisesti ”vallattomat” liittyy sekä kysymykseen 
vallan käytöstä ja että ajatukseen kurittomuudesta tilan-
teissa, joissa naiset eivät suostu pysymään heille asete-
tuissa kulttuurisissa rooleissa.
Kurssin aiheet käsittelevät 
muun muassa kauneusihan-
teita, sukupuolirooleja, femi-
nismiä, seksuaalisuutta, vä-
kivaltaa, poliittista elämää 
ja yhteiskunnallista osallis-
tumista.
Teemoja käsitellään audiovi-
suaalisen kulttuurin kautta, 
kuten elokuvien, television 
ja sosiaalisen median videoi-
den ja meemien kautta.
Jakso soveltuu Pohjois Ame-
rikan tutkimuksen lisäksi 

myös Elokuva- ja televisiotutkimuksen opintoihin se-
kä Sukupuolentutkimuksen opintoihin.
Sukupuolentutkimus keskittyy sukupuolten ja seksu-
aalisuuksien kulttuurisia merkityksiä koskevaan teore-
tisointiin sekä sukupuolittumisen ja sukupuolittamisen 
prosesseja ja seurauksia koskeviin analyyseihin.
Kesän opintotarjonnassa on koko sukupuolentutki-
muksen perusopintokokonaisuus.
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Estetiikan historia I 5 op
Taidekritiikki 5 op
Ympäristöestetiikka 5 op
Aineopintoja:
Modernit maisemat - suomalaista puutarhataidetta ja 
maisema-arkkitehtuuria 1900-1970 5 op
Nykyaikainen japanilainen arkkitehtuuri 5 op

FILOSOFIA
Filosofian perusopinnot 25 op
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op, luentokurssi
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op, kirjatentti-
vaihtoehto
Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan 6 op, kir-
jatentti
Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op, kirjatentti
Johdatus tieto-oppiin 3 op, verkkotentti
Johdatus kielifilosofiaan 3 op, kirjatentti
Johdatus logiikkaan 5 op, luentokurssi

HISTORIA
Oikeushistoria 5 op
Kiinan moderni historia 5 op
Talouspolitiikan klassikot 5 op 

KOTIMAINEN KIRJALLISUUS
Kotimainen kirjallisuus perusopinnot 25 op
Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus 25 op
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen (mooc) 5 op
Kulttuuriperintökohteet ja aineistot 5 op
Kulttuuriperinnön teoria 5 op
Työelämäopinnot/Monikulttuurisuus työelämässä 5 op
Valinnaiset temaattiset opinnot/Klovnit, koomikot ja 
tricksterit 5 op

LATINALAISEN AMERIKAN TUTKIMUS
Latinalaisen Amerikan alueellisia kysymyksiä/Amerikan 
asuttaminen ja kulttuurikehitys ennen Kolumbusta/Tou-
kokuu 2016 5 op

MUSIIKKITIEDE
Japanilainen musiikki ja musiikkikulttuuri/Elokuu 2016 5 op
Suomalaisen populaarimusiikin historia/Toukokuu 2016 5 op

POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS
Vallattomat naiset? Pohjois-amerikkalainen yhteiskunta 
ja audiovisuaalinen kulttuuri 5 op
Pohjois-Amerikan tutkimuksen erikoiskurssi (XAK140P)/
Klovnit, koomikot ja tricksterit 5 op

POHJOISMAISET KIELET
Pohjoismaisten kielten perusopinnot 25 op (jatkuu syk-
syllä 2016)
Ruotsin kielioppi 5 op

Suullinen ja kirjallinen viestintä 8 op
Kääntäminen kieliparina ruotsi ja suomi 4 op

SUKUPUOLENTUTKIMUS
Sukupuolentutkimuksen perusopinnot 25 op:
Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi 5 op
Feministinen ajattelu ja naisliike 5 op
Sukupuoli ja kulttuuri 5 op
Sukupuoli ja yhteiskunta 5 op
Sukupuolen teoretisoinnin perusteet 5 op
Aineopintoja:
Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa Af-
rikassa 5 op
Vallattomat naiset? Pohjois-amerikkalainen yhteiskunta 
ja audiovisuaalinen kulttuuri 5 op
Suomalaisen populaarimusiikin historia 5 op

SUOMEN KIELI
Suomi toisena kielenä 3 op

TAIDEHISTORIA
Perusopintoihin kuuluvia jaksoja:
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen (mooc) 5 op
Kulttuuriperintökohteet ja aineistot 5 op
Aineopintoihin kuuluvia jaksoja:
Valinnaisia opintoja 5 op
Kulttuuriperinnön teoria 5 op
Työelämäopinnot/Monikulttuurisuus työelämässä 5 op
Valinnaiset temaattiset opinnot/Klovnit, koomikot ja 
tricksterit 5 op
Valinnaisia opintoja kotitenttinä:
Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus 1900-luku 5 op
Kulttuuriympäristön suojelu 5 op
Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus ennen 1900-lukua 5 op
1800-luvun lopun kuvataide 5 op
Modernismi 1900–1950 5 op
Nykytaide 1950–  5 op
Valinnaisia opintoja luentoina: 
Nykyaikainen japanilainen arkkitehtuuri 5 op
Modernit maisemat - suomalaista puutarhataidetta ja 
maisema-arkkitehtuuria 1900-1970 5 op

TAITEIDEN TUTKIMUS
Taiteen tutkimuksen menetelmiä ja kysymyksiä 5 op

USKONTOTIEDE
Perusopintoja:
Maailman uskontoperinteet 6 op
Uskonnollinen kokemus 5 op verkkokurssi
Uskonnollinen monimuotoisuus: monikulttuurinen yh-
teiskunta 5 op
Kansanomainen uskonnollisuus 5 op
Aineopintoja:
Islam Euroopassa 7 op verkkokurssi
Islamin peruskurssi 5 op

KUVA: ULLA JOKILA
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ERITYISPEDAGOGIIKKA – 
RATKAISUJA ERITYISIIN KASVATUS- 
JA KOULUTUSTILANTEISIIN
• Kohtaatko työssäsi tai kotona kasvatus- tai oh-

jaustilanteita, joissa tavalliset keinot eivät toimi?
• Oletko kiinnostunut pohtimaan koulutusta, per-

hettä ja työelämää erityisiä ratkaisuja vaativien 
ryhmien näkökulmasta?

Esimerkiksi näistä aiheista saat lisätietoja Erityispe-
dagogiikan perusopinnoissa 25 op. Perusopinnot an-
tavat pedagogisia valmiuksia erityistukea tarvitsevi-
en henkilöiden kanssa työskenteleville tilanteisiin, 
joissa tavanomaiset keinot eivät toimi.
Erityispedagogiikan perusopinnot sopivat sinulle 
mainiosti, mikäli työskentelet lastentarhanopettaja-
na, peruskoulun tai ammatillisen oppilaitoksen opet-
tajana, aikuiskouluttajana tai vammaistyössä. Opin-
not tarjoavat myös hoito-, sosiaali- ja kuntoutusalalla 
työtä tekeville uuden näkökulman työhön.

Opinnot alkavat verkko-opintoina 11.5.2016.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

KUVA: PÄIVI LEPPÄNEN

LÄHDE LENTOON TUTKIMAAN KASVATUKSEN,  
KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN IHMEELLISTÄ MAAILMAA!
Opiskelemalla kasvatustieteitä
 saat tietoa eri-ikäisten ihmisten kehityksestä, op-

pimisesta ja ohjaamisesta.
 opit kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvistä 

vuorovaikutusprosesseista.
 saat tietoa oppimisen ilmiöistä ja prosesseista eri-

laisissa organisaatioissa ja oppimisympäristöissä.
 voit perehtyä yhteisöjen kehitys- ja muutosproses-

seihin tai henkilöstön kehittämiseen.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmissa:
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) pe-
rusopinnot 25 op, verkko-opinnot ja Helsinki
https://courses.helsinki.fi/fi/a64160/112963004
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) pe-
rusopinnot 25 op Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lahti
https://courses.helsinki.fi/fi/a64160/112967227
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Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa Af-
rikassa 5 op

YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE
Juutalais-kristillinen ja antiikin perinne 5 op
Keskiajan kirjallisuudesta romantiikan kirjallisuuteen 5 op
Tekstianalyysi 5 op

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISET  
OPINNOT

YLEISOPINNOT
PY1 Puheviestintä (käytt.) 2 op kurssi A
PY1 Puheviestintä (käytt.) 2 op kurssi B
PY1 Puheviestintä (käytt.) 2 op kurssi C
PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 2 op
Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
Tilastollisen kuvauksen perusteet 3 op

ERITYISPEDAGOGIIKKA
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (verkko-opin-
toina):
Erityispedagogiikan peruskurssi 6 op
Syrjäytyminen 5 op
Oppimisen haasteet 6 op
Tuen tarve 5 op
Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op
Erityispedagogiikan aineopintoja:
Käyttäytymisen haasteet 3-5 op

ESI- JA ALKUOPETUS
Ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka 3 op

KASVATUSTIEDE (LUOKANOPETTAJA)
Yhteiskuntaopin didaktiikka (3 op)
Määrälliset tutkimusmenetelmät I (4 op)
Laadulliset tutkimusmenetelmät I (3 op)
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofi-
set perusteet (4 op)
Vapaavalintaisia Studiapaedagocica-opintoja: Monikult-
tuurisuus työelämässä (5 op)

KASVATUSTIEDE (VARHAISKASVATUS)
Lapsen biologinen, sosiaalinen ja psykologinen kehi-
tys (5 op)

KASVATUSTIETEET (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE)
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) pe-
rusopinnot 25 op, pääasiassa verkko-opintoina:
P1 Johdatus kasvatustieteisiin 3op verkkokurssi
P 2 Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 4 op verkkokurssi
P 2. Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 4 op verkkotentti
P 3. Opetuksen ja oppimisen perusteet 4 op verkkokurssi
P 3. Opetuksen ja oppimisen perusteet 4 op verkkotentti
P 4. Oppiminen työssä, organisaatioissa ja verkostois-
sa 4 op verkkokurssi
P 4. Oppiminen työssä, organisaatioissa ja verkostois-
sa 4 op verkkotentti
P 5. Kohti tutkivaa työtapaa 5 op lähikurssi
P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa 5 op 
verkkokurssi

ASIANTUNTIJUUTTA OPPIMASSA

Mitä on asiantuntijuus nykyajan työelämässä? Kuin-
ka sitä voi kehittää? Näitä kysymyksiä pohditaan kas-
vatustieteiden aineopintojen jaksolla  A 2.7. Yksilön 
ja yhteisön asiantuntijuus (4 op). Opintojaksolla tu-
tustutaan viimeaikaisiin teorioihin ja tutkimukseen 
asiantuntijuudesta ja sen kehittämisestä. Perinteinen 
näkemys asiantuntijuudesta yksilöllisenä ominaisuu-
tena on saanut rinnalleen yhteisöllisiä näkemyksiä, 
jotka painottavat asiantuntijuutta yhteisön kykynä 
hallita toimintansa.

Opintojaksolla noudatetaan nk. käänteisen luokka-
huoneen periaatetta. Se tarkoittaa, että opiskelijat 
opiskelevat ennen jokaista kokoontumiskertaa sille 
valmistellun video- ja tekstimateriaalin. Jo ennen en-
simmäistä luentoa pitää siis opiskella aihetta.
Yhteisissä kokoontumisissa materiaalin herättämiä 
ajatuksia työstetään yhdessä pienryhmissä opetta-
jan ohjauksessa. Käänteisen luokkahuoneen periaate 
siirtää näkökulman oppimisesta opettajan tarjoaman 
valmiin tiedon omaksumisena sen yhteisölliseen tar-
kasteluun ja uuden tiedon tuottamiseen.
Opiskelu alkaa 1.6.2016
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Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 
aineopintoja:
A2.7. Yksilön ja yhteisön asiantuntijuus 4 op

KOGNITIOTIEDE
Emootiot ja päätöksenteko 4 op

KÄSITYÖTIEDE
Tekstiilit, kuluttajuus ja kestävä kehitys 2 op, verkko-
kurssi

MEDIAKASVATUS
Verkko-opetus 3 op, verkkokurssi

PSYKOLOGIA
Psykologian perusopinnot 25 op
Psykologian aineopintoja:
Kliininen psykologia II (5 op), luentokurssi
Kliininen psykologia II (5 op), kirjatentti
Persoonallisuuspsykologia II (7 op), luentokurssi
Persoonallisuuspsykologia II (7 op), kirjatentti
Neuropsykologia II (5 op)

MAATALOUS- JA 
METSÄTIETEELLISET OPINNOT

RAVITSEMUSFYSIOLOGIAN PERUSTEET, 5 OP, KIRJATENTTI
Kansanravitsemus 5 op, kirjatentti
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot

ORGAANINEN KEMIA 5 OP
Ihmis- ja yhteiskuntamaantieteen perusteet 3 op 
Ulkomaiden aluemaantieteen kirjallisuus 5 op
Yleismaantieteen kirjallisuus 5 op
Laskennalliset menetelmät maantieteessä 2 op
Suomen maantiede 3 op
Lukiomatematiikan kertauskurssi 1-2 op
Todennäköisyyslaskenta 5 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op
Matematiikka tutuksi 2 op
Johdatus astrobiologiaan 3 op
Maailmankaikkeus nyt 3 op
Nykyfysiikan peruskiviä 3 op
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op:
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op
Ohjelmoinnin perusteet 5 op
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op
Tietokantojen perusteet 5 op
Ohjelmistotekniikan menetelmät 5 op ryhmä 1
Ohjelmistotekniikan menetelmät 5 op ryhmä 2

OIKEUSTIETEELLISET OPINNOT

Johdatus oikeustieteeseen 3 op, toukokuu
Johdatus oikeustieteeseen 3 op, verkkokurssi
Johdatus oikeustieteeseen 3 op, elokuu
Eurooppaoikeus, 6 op
Oikeushistoria 5 op
Oikeushistorian seminaari 5 op
Perhe- ja jäämistöoikeus 6 op
Valtiosääntöoikeus 5 op
Yksityisoikeuden johdantokurssi 3 op, kesäkuu
Yksityisoikeuden johdantokurssi 3 op, elo-syyskuu
Yleisopinnot: Tieteellinen kirjallisen työn ja tiedonhan-
kinnan perustaidot 2 op

TEOLOGISET OPINNOT

TEOLOGISET KIELIOPINNOT
Heprea 10 op
Kreikka 10 op
Latina 10 op

YLEINEN TEOLOGIA
Käytännöllisen teologian perusteet 5 op verkkokurssi

VALTIOTIETEELLISET OPINNOT

YLEISOPINNOT
Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 5 op 
(mooc) verkkokurssi
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 5 op 
(mooc) verkkokurssi
Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät 5 op

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
Elämänkatsomustiedon didaktiikan perusosa 4 op
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurssi 5 
op
Johdatus tieto-oppiin 3 op, verkkotentti verkkotentti
Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan 6 op kir-
jatentti
Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op kirjatentti

FILOSOFIA
Filosofian perusopinnot 25:
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op kirjatentti
Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan 6 op kir-
jatentti
Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op kirjatentti
Johdatus tieto-oppiin 3 op verkkotentti
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Johdatus kielifilosofiaan 3 op kirjatentti
Johdatus logiikkaan 5 op
Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden fi-
losofiaan 5 op verkkokurssi

JOHTAMINEN
Kriisiviestintä ja johtaminen

KAUPUNKITUTKIMUS
Johdatus kaupunkitutkimukseen 5 op
Kaupunki ja kulttuuri 5 op verkkotentti
Vapaasti valittavia kaupunkitutkimuksen opintoja 5 
op: Kaupunkiaktivismi kaupunkien voimavarana verk-
kokurssi

KEHITYSMAATUTKIMUS
Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 25 op:
Kehitysmaatutkimuksen johdanto (5 op)
Kehitysteoriat (5 op)
Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö (5 op) verkko-
kurssi
Lähi-idän kehityshistoriaa (5 op)
Globaalihistoria (5 op) verkkotentti
Aasian aluetuntemus (5 op)
Kehitysmaatutkimuksen ajankohtaiset tutkimusai-
heet (5 op) verkkokurssi
Development Economics I, (5 op)
Development Economics II, (5 op)
Kiinan moderni historia (5 op)
EU ja globaalit kehitysongelmat (5 op) verkkokurssi
Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa (5 op) verkkokurssi
Kehitysmaatutkimuksen aineopintoja:
Global Political Economy (5 op) verkkokurssi
Sukupuoli ja kehitys (5 op) verkkotentti
Lähi-itä kansainvälisessä järjestelmässä (5 op)
Globaalihistoria (5 op) verkkotentti
Aasian aluetuntemus 206 (5 op)
Kehitysmaatutkimuksen ajankohtaiset tutkimusai-
heet (5 op) verkkokurssi
Development Economics I, (5 op)
Development Economics II (5 op)
Kiinan moderni historia 206 (5 op)
EU ja globaalit kehitysongelmat (5 op) verkkokurssi
Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa 5 op verkkokurssi
Kehitysmaatutkimuksen syventäviä opintoja:
Suoritetaan molemmat 10 op syventävissä opinnoissa:
Development Economics I, (5 op)
Development Economics II (5 op)
Etnografiset menetelmät 5 op
Lähi-itä kansainvälisessä järjestelmässä (10 op)

LAPSUUDEN JA NUORISOTUTKIMUS
Lapsuuden tutkimus 5 op verkkokurssi

SOSIAALI- JA KULTTUURIANTROPOLOGIA
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian perusopinnot 25 op:
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurssi 5 op
Antropologian keskeiset suuntaukset 5 op kirjatentti
Etnografiaseminaari I: Klovnit, koomikot ja trickste-
rit 5 op
Antropologian tutkimusala I: Talous ja vaihto 10 op 
kirjatentti

SOSIAALIPSYKOLOGIA
Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op:
Sosiaalipsykologian johdantokurssi 5 op verkkokurssi
Sosiaalipsykologian johdantokurssi 5 op
Suomalainen sosiaalipsykologia 5 op verkkotentti
Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen ja moraali-
psykologia 5 op verkkotentti
Asenteet ja ennakkoluulot, 5 op verkkotentti
Sosiaalipsykologian teoreettis-metodologisia perus-
teita 5 op verkkotentti
Sosiaalipsykologian aineopinnot 35 op, osia:
Sosiaalinen kognitio, itsesäätely ja käyttäytymisen 
muutos 5 op verkkotentti
Sosiaalinen identiteetti ja sosiaalinen vuorovaikutus 
ryhmissä ja ryhmien välillä 5 op
Moraali, arvot ja oikeudenmukaisuus 5 op verkko-
tentti
Sosiaaliset representaatiot ja todellisuuden sosiaali-
nen rakentuminen 5 op verkkotentti
Sosiaalipsykologian valinnaiset opinnot: Monikulttuu-
risuus työelämässä 5 op verkkokurssi
Sosiaalipsykologian valinnaiset opinnot: Monikulttuu-
risuus työelämässä 5 op
Sosiaalipsykologian valinnaiset opinnot: Populismi, 
politiikka ja media 5 op

SOSIAALITYÖ
Sosiaalityön perusopinnot 25 op  
Sosiaalityön johdantokurssi 5 op
Kansalainen ja yhteisöt 5 op verkkokurssi
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys sosiaalityön 
tutkimuksessa 5 op verkkokurssi
Erityisalakurssi: Aikuissosiaalityö 5 op
Hyvinvointipolitiikka 5 op kirjatentti
Sosiaalityön aineopinnot 35 op, osia:
Erityisalakurssi: Mielenterveys ja sosiaalityö 5 op 
verkkokurssi
Erityisalakurssi: Gerontologinen sosiaalityö 5 op verk-
kokurssi
Erityisalakurssi: Ammatillinen tuki perheiden ero- ja 
konfliktitilanteissa 5 op verkkokurssi
Erityisalakurssi: Johdatus vammaistutkimukseen 5 op

KUVA: ANNIS RIEKKINEN
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KUVA: ULLA JOKILA

Erityisalakurssi: Vammaisuus ja suomalainen yhteis-
kunta op
Erityisalakurssi:Monikulttuurisuus työelämässä 5 op 
verkkokurssi
Erityisalakurssi:Monikulttuurisuus työelämässä 5 op
Erityisalakurssi: Kaupunkiaktivismi kaupunkien voi-
mavarana verkkokurssi

SOSIOLOGIA
Sosiologian perusopinnot 25 op
Sosiologian johdantokurssi 5 op
Väestötieteen johdantokurssi 5 op verkkokurssi
Suomalaista sosiologiaa 5 op verkkotentti
Sosiologisia näkökulmia 5 op verkkotentti
Sosiologian oppihistoria I 5 op kirjatentti
Sosiologian aineopinnot 35 op, osia:
Nyky-yhteiskunnan sosiologia 5 op kirjatentti
Oppihistoria II
Vapaavalintaisia sosiologian opintoja: Kaupunkiso-
siologia/Kaupunkiaktivismi kaupunkien voimavara-
na 5 op verkkokurssi
Vapaavalintaisia sosiologian opintoja: Kaupunkisosio-
logia/Johdatus kaupunkitutkimukseen 5 op
Vapaavalintaisia sosiologian opintoja/Talouspolitiikan 
modernit klassikot 5 op verkkokurssi
Vapaavalintaisia sosiologian opintoja: Toiminta, vuo-
rovaikutus ja sosiaaliset suhteet/Naiset, miehet ja ta-
lous 5 op
Vapaavalintaisia sosiologian opintoja: Väestö ja yh-
teiskunta/Väestötaloustiede 5 op

TALOUSTIEDE
Development Economics I 5 op
Development Economics II 5 op
Taloustieteen perusteet sivuaineopiskelijoille 5 op 
verkkokurssi
Naiset, miehet ja talous 5 op
Väestötaloustiede 5 op

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

VALTIO-OPPI
Valtio-opin perusopinnot 25 op:
Johdatus yleiseen valtio-oppiin (5 op)
Suomen poliittinen järjestelmä ja Euroopan unioni (5 
op) verkkotentti
Poliittisten järjestelmien vertaileva tutkimus (5 op) 
verkkotentti
Maailmanpolitiikan teoriasuuntaukset (5 op) verkko-
kurssi
Julkisen hallinnon tutkimus (5 op) verkkotentti
Valtio-opin aineopinnot 35 op, politiikan tutkimuk-
sen linja:
Poliittisen ajattelun perusteet (5 op) verkkokurssi

MONIKULTTUURISUUS 
TYÖELÄMÄSSÄ

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija moni-
kulttuuristen työyhteisöjen dynamiikkaan: niihin mah-
dollisuuksiin ja haasteisiin, joita kulttuurien kohtaami-
nen luo arjen kohtaamisiin työyhteisöissä. Painopiste 
on työyhteisöissä, mutta myös kulttuurien kohtaamis-
ta opetus-, ohjaus ja asiakastyössä tullaan sivuamaan.
Monitieteisellä luentosarjalla tarkastellaan kansainvä-

listyvää työelämää erityisesti sosiaali- ja organisaa-
tiopsykologian, kasvatustieteiden, sosiologian sekä 
sosiaalityön näkökulmista käsin.
Kurssi on suunnattu Avoimessa yliopistossa opiskele-
ville, Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille, mo-
nikulttuurisuusalan ammattilaisille sekä muille moni-
kulttuurisuusteemoista kiinnostuneille.

Opinnot alkavat 17.5. Kurssin voi suorittaa lähi- tai 
verkko-opintoina.
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Populismi, politiikka ja media (5 op)
Politiikan tutkimuksen lähestymistavat (5 op) verk-
kokurssi
Policy, toimeenpano- ja arviointitutkimus (5 op)
Valtio-opin tutkimuksen metodologia (5 op)
Julkisen hallinnon tutkimus (5 op) verkkotentti
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit (5 op)
Poliittinen osallistuminen (5 op)
Talouspolitiikan modernit klassikot (5 op) verkko-
kurssi

VAMMAISTUTKIMUS
Johdatus vammaistutkimukseen 5 op
Vammaisuus ja suomalainen yhteiskunta 5 op

VANHENEMISEN TUTKIMUS
Johdatus vanhenemisen tutkimukseen 5 op verkko-
kurssi
Ikä, elämänkulku ja sukupolvet 5 op verkkotentti

VIESTINTÄ
Viestinnän perusopinnot 25 op (sivuaine):
Johdatus viestinnän tutkimukseen (K1) 5 op
Johdatus viestinnän tutkimukseen (K1) 5 op verkko-
kurssi
Viestinnän analyysi (sivuaine) 5 op, päiväryhmä
Viestinnän analyysi (sivuaine) 5 op, iltaryhmä
Viestinnän analyysi (sivuaine) 5 op verkkotentti
Viestinnän ja julkisuuden teoria (sivuaine) 5 op verk-
kotentti

Viestinnän organisaatioiden tutkimus (sivuaine) 5 op, 
verkkotentti
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka (K2) 5 op 
verkkokurssi
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka (K2) 5 op 
kirjatentti
Viestinnän aineopinnot 35 op:
Viestinnän tutkimusperinteet 5 op, essee
Viestinnän tutkimusmenetelmät 5 op verkkotentti
Viestintäkentän ajankohtaiset ilmiöt 5 op verkko-
tentti
Julkisuuden tutkimus (K10b) 5 op verkkotentti     
Populismi, politiikka ja media (K10b) 5 op
Sukupuoli mediatutkimuksessa (K10b) 5 op verkko-
kurssi
Ihmiset ja organisaatiot sosiaalisessa mediassa 
(K10b) 5 op verkkokurssi
Kriisiviestintä ja -johtaminen (K10b) 5 op
Kriisiviestintä ja -johtaminen (K10b) 5 op verkko-
kurssi
Kriisiviestinnän harjoituskurssi (K10a) 5 op
Journalistinen työ (K10a) 5 op
Kriisi- ja traumajournalismin harjoituskurssi (K10a) 
5 op
Verkkoviestintä (K10a) 5 op
Visuaalinen viestintä (K10a) 5 op

YHTEISKUNTAHISTORIA
Yhteiskuntahistorian perusopintoja, osia:
Globaali talous 5 op

UUTTA: SEKSI, USKONTO JA POLITIIKKA SAHARAN ETELÄPUOLISESSA 
AFRIKASSA 5 OP – NON-STOP VERKKOKURSSI

Afrikkaa on luonnehdittu maailman uskonnollisim-
maksi ja homofobisimmaksi maanosaksi, jossa har-
joitetaan maailman epäonnistuneinta politiikkaa. 
Uutiskynnyksen ylittävät yleensä vain tarinoista ek-
soottisimmat: ihmeitä myyvät megakirkot, natio-
nalistista homovihaa levittävät mielenosoitukset ja 
vuosikymmeniksi valtaan takertuvat korruptoituneet 
diktaattorit. Mutta minkälaisia kulttuurillisia, yhteis-

kunnallisia ja uskonnollisia ilmiöitä onkaan lööppien 
takana?
Verkkokurssin suorittanut opiskelija omaa yleiskäsi-
tyksen seksuaalisuuden, uskonnon ja politiikan his-
toriallisista ja nykyisistä risteymäkohdista Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa, ja osaa soveltaa aihetta 
käsittelevää tieteellistä kirjallisuutta nyky-Afrikkaa 
käsittelevien media- ja muiden aineistojen analysoi-
miseen.
Kurssi koostuu verkkoluennoista, lukemistoista, viri-
kepapereiden kirjoittamisesta, sekä soveltavasta ai-
neistoesseestä.
Opiskelun voit aloittaa 7.6. ja opiskella valmiiksi vii-
meistään 31.8. mennessä. Kurssille voi ilmoittautua 
15.8. asti. Voit päättää itse opiskeluaikataulustasi ja 
edetä valitsemassasi tahdissa annettujen palautus-
päivien puitteissa. Monitieteinen opintojakso so-
pii kaikille aihepiiristä kiinnostuneille ja hyväksytään 
useaan valtiotieteellisen ja humanistisen tiedekunnan 
oppiaineeseen.
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Yhteiskunnan rakenteet ja elinolot 5 op
Valta, politiikka ja kansalainen 5 op
Maailmanpolitiikka 5 op
Populismi, politiikka ja media 5 op
Kaupunkiaktivismi kaupunkien voimavarana -kurs-
si 5 op
Monikulttuurisuus työelämässä 5 op
Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op
Kiinan moderni historia 5 op

YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op:
Johdatus sosiaalipolitiikkaan 5 op verkkokurssi
Erot, eriarvoisuus ja oikeudenmukaisuus 5 op kirja-
tentti
Hyvinvointivaltion instituutiot 5 op verkkotentti
Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä I: 10 op
Johdatus kaupunkitutkimukseen 5 op
Johdatus vanhenemisen tutkimukseen 5 op verkko-
kurssi
Johdatus vammaistutkimukseen 5 op
Johdatus ympäristöpolitiikkaan 5 op verkkokurssi
Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi: Väes-
tötaloustiede 5 op
Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi: Ta-
louspolitiikan modernit klassikot 5 op verkkokurssi
Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi: Moni-
kulttuurisuus työelämässä 5 op verkkokurssi
Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi: Moni-
kulttuurisuus työelämässä 5 op
Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot 35 op:
Kestävä hyvinvointi 5 op verkkotentti

KUVA: HY/KUVA-ARKISTO

Yhteiskuntateoria II: Sosiologinen teoria 5 op verk-
kotentti
Yhteiskuntateoria III: Hyvinvointivaltioteoria 10 op 
kirjatentti
Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä II: 15 op
Kaupunki ja kulttuuri 5 op verkkotentti
Ikä, elämänkulku ja sukupolvet 5 op verkkotentti
Johdatus kaupunkitutkimukseen 5 op
Johdatus vanhenemisen tutkimukseen 5 op verkko-
kurssi
Johdatus vammaistutkimukseen 5 op
Johdatus ympäristöpolitiikkaan 5 op verkkokurssi
Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi: Väes-
tötaloustiede 5 op
Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi: Ta-
louspolitiikan modernit klassikot 5 op verkkokurssi
Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi: Moni-
kulttuurisuus työelämässä 5 op verkkokurssi
Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi: Moni-
kulttuurisuus työelämässä 5 op

YHTEISKUNTATIETEIDEN PERUSOPINNOT, OSIA
Yhteiskuntateoriat 5 op verkkokurssi
Matka suomalaiseen yhteiskuntaan 5 op verkkokurssi
Globaali valta ja vastuu 5 op verkkokurssi
Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntafilosofiaan 
5 op verkkokurssi

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA
Johdatus ympäristöpolitiikkaan 5 op verkkokurssi

KAUPUNKIAKTIVISMI

Kaupunkiaktivismi tarkoittaa kansalaisten itse orga-
nisoimaa omaehtoista yhteistoimintaa, joka tapah-
tuu yleensä järjestötoiminnan ulkopuolella. Kaupun-
kiaktivismi on luonteeltaan rakentavaa ja suuntautuu 
toimintaan, ei poliittiseen mielipiteenmuodostukseen 
tai vaikuttamiseen.
Monitieteisen kurssin tavoitteena on harjaantua 
hankkimaan tietoa kaupunkiaktivismiin, -politiikkaan 
ja -kulttuuriin liittyvistä kysymyksistä sekä harjoitella 
tutkimusaineiston keräämistä, havaintojen raportoi-
mista ja esittelemistä selkeässä muodossa.
Kaupunkiaktivismin eri muodot tulevat tutuiksi ja 
osaat ainakin alustavasti arvioida niiden mahdol-
lisuuksia ja rajoituksia kaupunkien kehittämisessä. 
Tavoitteena on myös kehittää omaa luovaa poten-
tiaalia kaupunkiilmiöiden havainnoimisessa ja rikas-
tuttamisessa.

Opinnot alkavat 2.5. Kurssin voi suorittaa lähiopintoi-
na tai kokonaan verkossa. Loppuseminaariin kaikki-
en opiskelijoiden toivotaan kuitenkin tulevan Helsin-
gin yliopiston keskustakampukselle.
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KUVA: WILMA HURSKAINEN

MONITIETEISET OPINNOT

Development Economics I 5 op
Development Economics II 5 op
Kaupunkiaktivismi kaupunkien voimavarana 5 op 
verkkokurssi
Kiinan moderni historia 5 op
Monikulttuurisuus työelämässä 5 op verkkokurssi
Monikulttuurisuus työelämässä 5 op
Naiset, miehet ja talous 5 op
Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op verkko-
kurssi
Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa 5 op verkkokurssi

RUOTSINKIELISET OPINNOT

Grundkurs i juridik 3 sp
Barnpsykologi i familjekontext 5 sp
Kesäyliopistot

KESÄYLIOPISTO-OPINNOT

Kesäyliopistojen opetuksen ilmoittautumisajat ja 
-käytännöt sekä opintomaksut ja perumisehdot poik-
keavat Avoimen yliopiston omasta opetuksesta. 
Katso opintotarjonta ja lisätiedot kesäyliopistojen omil-
ta verkkosivuilta:
HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO
www.kesayliopistohki.fi/
HÄMEEN KESÄYLIOPISTO
www.hameenkesayliopisto.fi/
PÄIJÄT-HÄMEEN KESÄYLIOPISTO
www.paijathameenkesayliopisto.fi/
TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO
www.tampereenkesayliopisto.fi/
VAASAN KESÄYLIOPISTO
www.vaasankesayliopisto.fi/
HANGÖ SOMMARUNIVERSITET
www.hangosommaruni.fi/
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YHTEYSTIEDOT
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

PL 9
00014 Helsingin yliopisto

Verkkopalvelu
www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta
Fabianinkatu 33, 1. krs, Helsinki

p. 02941 22244
neuvonta@helsinki.fi

KESÄOPETUKSEN 

INFOTILAISUUS

7.4. 2016 klo 17-18.30 verkossa 

osoitteessa: 

https://connect.funet.fi/hyay_info/

Infotilaisuudessa  kerrotaan 

opiskelusta Avoimessa yliopistossa 

ja opintoihin ilmoittautumisesta sekä 

opintotarjonnasta. Voit kysyä chatin 

välityksellä. Infoon ei tarvitse 

ilmoittautua etukäteen. Tervetuloa!

LUE AVOIMEN YLIOPISTON 

OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA 

BLOGISTA: HTTP://BLOGS.HELSINKI.

FI/OPISKELU-AVOIMESSA
PYSY AJAN TASALLA UUSIMMISTA 

OPINNOISTA – TILAA AVOIMEN YLI-

OPISTON UUTISKIRJE: 
HTTPS://WWW.HELSINKI.FI/FI/

AVOIN-YLIOPISTO/UUTISKIRJEET
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