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TIETOA OPISKELUSTA

I Ilmoittautuminen opinto-
kokonaisuuksiin ja kursseille

Ilmoittautuminen automaattiseen
puhelinpalveluun 19.4.– 23.4.2004

Oppiaineet on jaettu neljään ilmoittautu-
misryhmään seuraavasti:

Ma 19.4. klo 18 – pe 23.4. klo 10
käyttäytymistieteelliset opinnot (s. 52)
oikeustieteelliset opinnot (s. 26)

Ti 20.4. klo 18 – pe 23.4. klo 10
humanistiset opinnot (s. 29)
biotieteelliset opinnot (s. 50)
matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(s. 41)
maatalous-metsätieteelliset opinnot (s. 84)

Ke 21.4. klo 18 – pe 23.4. klo 10
valtiotieteelliset opinnot (s. 64)
monitieteelliset opinnot (s. 85 )

To 22.4. klo 18 – pe 23.4. klo 10
kieliopinnot (s. 16)
teologiset opinnot (s. 24)

Ilmoittaudu puhelimitse
– Puhelinilmoittautuminen on sitova. Tu-

tustu ilmoittautumis- ja maksuehtoihin
ennen ilmoittautumista.

– Puhelinnumero 0600 - 305 305 (1,17 e/
min + pvm).
– Tarvitset ilmoittautuessasi 8-nume-
roisen ilmoittautumiskoodin, jonka
löydät jokaisen kokonaisuuden/kurssin
ilmoittautumiskoodi-kohdasta.
– Yhden puhelun aikana voit ilmoittaa
vain yhden henkilön.
– Toisen puolesta ilmoittauduttaessa
on ilmoittautuminen tehtävä osallistu-
jan nimellä.

1. ILMOITTAUTUMINEN

Ennen ilmoittautumista tutustu
– oppiaineen/kurssin kuvaukseen
– aikatauluun ja
– ilmoittautumisohjeisiin

Kuvauksesta selviää kurssin suoritustapa,
opetustuntimäärä ja tentittävä kirjallisuus.
Opintojen suunnittelussa kannattaa myös
ottaa huomioon opintojaksoon opetus-
tuntien lisäksi sisältyvä omatoiminen työs-
kentely, jonka määrän voi päätellä opinto-
viikkolaajuudesta.

19.–23.4. ilmoittautuminen tapahtuu erilli-
seen palvelunumeroon
Huom! Kasvatustieteen perusopinnoissa
(15 ov) on poikkeava ilmoittautumiskäy-
täntö.

26.4. alkaen ilmoittaudutaan suoraan toi-
mistoon puhelimitse tai käymällä toimis-
tossa.

Yksittäisiin kirjallisuuskuulusteluina suori-
tettaviin opintojaksoihin ilmoittaudutaan
suoraan toimistoon 26.4. alkaen.

Kursseille voi ilmoittautua opetuksen alka-
miseen saakka, jos ryhmässä on tilaa.

Huom! Myös Helsingin yliopiston läsnäole-
vat perustutkinto-opiskelijat ilmoittautu-
vat opetukseen seuraavien ohjeiden mu-
kaisesti, vaikka kesäopetus on heille mak-
sutonta.
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– Saat vahvistuksena jokaisesta saamas-
tasi opiskelupaikasta 16-numeroisen il-
moittautumisnumeron, jota tarvitset
rekisteröintilomaketta täyttäessäsi ja
joka toimii viitenumerona opintomak-
sua maksaessasi. Jos kadotat ilmoittau-
tumisnumerosi, ota yhteyttä toimis-
toomme.

– Jos ryhmässä ei ole enää vapaita paik-
koja, voit ilmoittautua varasijalle. Va-
rasijalle ilmoittautuminen ei ole sitova.
Jos paikkoja myöhemmin vapautuu,
otamme Sinuun yhteyttä.

Täytä ja palauta rekisteröintilomake ma
3.5. 2004 klo 18.00 mennessä
– Täytä ja palauta rekisteröintilomake

verkkopalvelussamme (edellyttää mak-
sutonta rekisteröitymistä palvelun
käyttäjäksi) www.avoin.helsinki.fi/toi-
misto/helsinki/ilmo_ohje.shtml.

– Voit myös täyttää paperisen rekiste-
röintilomakkeen, jonka löydät Kesä-
opetus 2004-oppaan lopusta, ja voit
palauttaa sen toimistoomme postitse,
faxilla tai tuomalla.

– Myös Helsingin yliopiston perustutkin-
to-opiskelijoiden on täytettävä ja pa-
lautettava rekisteröintilomake ma 3.5.
klo 18 mennessä.

Maksa opintomaksu/materiaalimaksu
ma 3.5.2004 klo 18.00 mennessä.
– Pankkiin maksettaessa tilinumero on

166030-110422. Käytä viitteenä puhe-
linautomaatin antamaa 16-numeroista
ilmoittautumisnumeroa ja erillistä tili-
siirtoa jokaista saamaasi ilmoittautu-
misnumeroa kohden.

– Voit maksaa opintomaksun myös toi-
mistoomme ma 26.4. klo 12.00 alkaen
(käteinen, pankkikortti, yleisimmät
luottokortit).

– Myös Helsingin yliopiston läsnäolevien
perustutkinto-opiskelijoiden, joille
opetus on maksutonta, on maksettava
mahdolliset opintomaksun yhteydessä
olevat materiaalimaksut ma 3.5. klo 18
mennessä.

Saat opintokortin postitse
– Kun olet palauttanut rekisteröintilo-

makkeen ja suorittanut opintomaksun,
saat meiltä kuukauden kuluessa kirjeen,
joka sisältää opintokortin ja käytännön
tietoa Avoimessa yliopistossa opiskelus-
ta. Opintokorttia tarvitset vasta osallis-
tuessasi tentteihin, joten ilmoittaudut-
tuasi voit aloittaa opinnot opetusohjel-
man mukaisesti, vaikka et vielä olisi-
kaan saanut meiltä postia.

Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston
toimistoon ma 26.4.2004 alkaen
– Maanantaista 26.4. klo 12 alkaen va-

paille paikoille ilmoittaudutaan Avoi-
men yliopiston toimistoon joko puheli-
mitse (09) 191 23634 tai käymällä toi-
mistossa. Vapaita paikkoja kannattaa
tiedustella, sillä opintoihin voi ilmoit-
tautua niiden alkamiseen asti, jos ryh-
missä on tilaa. Lisäksi otetaan ilmoit-
tautumisia varasijoille.

– Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu il-
moittautumis- ja maksuehtoihin ennen
ilmoittautumista.

–  Rekisteröintilomake on täytettävä ja
palautettava 7 vrk:n kuluessa ilmoit-
tautumisesta, jos kaikkia henkilötieto-
ja ei ole annettu toimistoon jo ilmoit-
tautumisen yhteydessä.

– Opintomaksu ja/tai materiaalimaksut
on maksettava 7 vrk:n kuluessa ilmoit-
tautumisesta joko pankkiin tai Avoi-
men yliopiston toimistoon.

– Kun olet palauttanut rekisteröintilomak-
keen ja maksanut opintomaksun, saat
meiltä kuukauden kuluessa kirjeen, joka
sisältää käytännön tietoa avoimessa yli-
opistossa opiskelusta sekä opintokortin.

– Ne Helsingin yliopiston Avoimen yli-
opiston Helsingin ja Vantaan toimipis-
teiden opiskelijat, joiden opintomaksu
on voimassa, voivat ilman eri maksua il-
moittautua opiskelemansa opintokoko-
naisuuden kesäopetukseen ke 12.5. al-
kaen, jos ryhmässä on tilaa. Ilmoittau-
du Helsingin toimistoon joko puheli-
mitse tai toimistossa käymällä.



Tenttipaikat: www.avoin.helsinki.fi, toimiston ilmoitustaulu ja puhelinpalvelu (09) 191 23634 • 11

II Ilmoittautuminen yksittäisiin
kirjallisuuskuulusteluna suoritet-
taviin opintojaksoihin

Huom! Yksittäisiin kirjallisuuskuulustelui-
hin ei voi ilmoittautua puhelimitse.
– Kirjallisuuskuulusteluihin ilmoittaudu-

taan viimeistään 10 vuorokautta en-
nen tenttipäivää Avoimen yliopiston
toimistoon tenttikuorella tai verkko-
palvelussamme (tarkemmat ohjeet s.
13) ja www.avoin.helsinki.fi/toimisto/
helsinki/tenttijarjestelyt.shtml)

– Täytä rekisteröintilomake, jonka löydät
tämän oppaan lopusta ja palauta se toi-
mistoon (26.4. alkaen) sekä maksa sa-
malla tenttimaksu 35 euroa. Saat kuitin,
jota tarvitset tenttiin osallistuessasi.

– Helsingin yliopiston läsnäolevat perus-
tutkinto-opiskelijat noudattavat il-
moittautumisohjeita, vaikka yksittäiset
kirjatentit ovat heille maksuttomia
31.8. saakka. Myös heidän on noudet-
tava toimistosta kuitti tenttiä varten.

Ilmoittautumis- ja maksuehdot

Ilmoittautumisen sitovuus
• Ilmoittautuminen Avoimen yliopis-

ton opintoihin on aina sitova. Opis-
kelupaikan jonottaminen (varasijapaik-
ka) ei kuitenkaan sido Sinua mihinkään.

Ilmoittautumisen peruminen
• Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoi-

ta siitä ensi tilassa Avoimen yli-
opiston toimistoon puhelimitse p.
(09) 191 23634.

• Jos perut opintosi viimeistään 14 vuo-
rokautta ennen niiden alkamista, tai et
pysty aloittamaan opintoja sairauden
(esitettävä lääkärin- tai sairaanhoita-
jan todistus) tms. takia, veloitamme
käsittelykuluina 20 % opintomaksusta;
kuitenkin enintään 35 euroa. Mahdolli-
sen rahanpalautuksen maksamme il-
moittamallesi tilille noin kuukauden
kuluessa.

• Jos perut opintosi alle 14 vuorokautta
ennen niiden alkamista, veloitamme
koko opintomaksun.

• Jos kuitenkin ilmoittautuessasi opinto-
jen alkuun on ollut 14 vuorokautta tai
vähemmän, olet oikeutettu opinto-
maksun osittaiseen hyvitykseen (ks.
yllä) peruessasi osallistumisesi 7 vuoro-
kauden kuluessa ilmoittautumisesta,
kuitenkin viimeistään opintojen alkua
edeltävänä arkipäivänä.

• Jos joudumme perumaan opetuksen il-
moittautuneiden vähäisen määrän tai
muun vastaavan syyn vuoksi, hyvitäm-
me opintomaksusta 100 %. Mahdolli-
sen rahanpalautuksen maksamme il-
moittamallesi tilille noin kuukauden
kuluessa.

Maksuehdot
• Avoimen yliopiston maksut perustuvat

opetusministeriön päätökseen (83/
1993) avoimesta yliopisto-opetuksesta
perittävistä maksuista. Maksuissa nou-
datetaan valtion maksuperustelakia
(150/1992) ja sen muutosta (961/1998)
sekä valtion maksuperusteasetusta
(211/1992) ja sen muutoksia (818/1995,
1254/2001).

• Opintomaksusta ei lähetetä erillistä
laskua vaan opintomaksu on maksetta-
va 7 vuorokauden kuluessa ilmoittau-
tumisesta joko toimistoomme (Vuori-
katu 20, Helsinki) tai ilmoittauduttaes-
sa saatua viitenumeroa käyttäen pank-
kiin (ks. tarkemmin ilmoittautumisoh-
jeista). Kaikille palvelunumeroon il-
moittautuneille opintomaksun maksu-
päivä on ma 3.5.

• Maksamattomasta opintomaksusta lä-
hetämme maksukehotuksen, jossa
erääntyneeseen maksuun on lisätty
vuotuinen viivästyskorko tai viivästys-
maksu 5 euroa, jos viivästyskoron mää-
rä jää tätä pienemmäksi (Asetus N:o
1254/2001, Laki N:o 340/2002). Suomen
pankki ilmoittaa viivästyskoron suu-
ruuden puolivuosittain.
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• Avoimen yliopiston maksut korkoineen
ja kuluineen ovat julkisoikeudellisina
saatavina ulosottokelpoisia ilman tuo-
miota tai päätöstä (Laki N:o 367/1961).

Muutokset
Avoin yliopisto pidättää itsellään oikeuden
tässä opetusohjelmassa ilmoitettujen tieto-
jen muutoksiin.

Opiskelijoiden henkilötietojen
käsittely
Kaikkien avoimeen yliopistoon ilmoittautu-
neiden henkilötiedot viedään Helsingin yli-
opiston Oodi-opintohallintajärjestelmään,
johon rekisteröidään myös tiedot suorite-
tuista opinnoista. Helsingin toimipisteeseen
ilmoittautuneiden tiedot tallennetaan lisäk-
si avoimen yliopiston omiin järjestelmiin. Li-
sätietoja rekistereistä, mm. siitä mihin tar-
koitukseen tietoja kerätään ja säännönmu-
kaisesti luovutetaan, on rekisteriselosteissa.
Rekisteriselosteet löytyvät verkko-osoittees-
ta www.avoin.helsinki.fi/copy.shtml.
Omia tietoja koskevissa asioissa voi ottaa
yhteyttä avoimen yliopiston toimistoon.
Oodi-järjestelmän opintorekisteriote on
mahdollista tilata myös puhelinpalvelusta
(katso rekisteröinti ja todistukset s. 14)

2. Opintomaksut

Opintomaksu on kerrottu oppiaineen/kurs-
sin kohdalla. Myös mahdolliset materiaali-
yms. maksut on mainittu siellä.

Opintomaksu on voimassa sen kurssin tai
opintokokonaisuuden ajan, johon olet il-
moittautunut. Kuulustelut sisältyvät opin-
tomaksuun.

3. Helsingin yliopiston
perustutkinto-opiskelijat

Kesäopetus on maksutonta Helsingin yli-
opiston läsnäoleville perustutkinto-opiske-
lijoille. Poikkeuksena ovat 1.9. alkaen suo-
ritettavat yksittäiset kirjatentit, joiden
tenttimaksusta opiskelija maksaa 50 %.
Mahdolliset materiaalimaksut opiske-
lija maksaa itse.

Huom! Myös Helsingin yliopiston pe-
rustutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat
opetukseen ohjeiden mukaisesti.

Yliopisto ja tiedekunnat maksavat perus-
tutkinto-opiskelijoiden opintomaksut.
Myös ne opiskelijat, jotka eivät käytä saa-
maansa paikkaa tai joilta kesäopinnot jää-
vät kesken, aiheuttavat kustannuksia yli-
opistolle. Niinpä pyydämme, että ilmoit-
taudut kursseille harkiten ja perut ilmoit-
tautumisesi heti opiskelun estyessä. Näin
kurssipaikkasi saa joku toinen opiskelija.

4. Opetusaikataulut ja
muutokset

Opetusaikataulut ja -paikat on merkitty kun-
kin kurssin kohdalle. Tiedot löytyvät myös
verkkopalvelusta (www.avoin.helsinki.fi).
Oppaan lopussa on kartta yleisimmistä
opetuspaikoista sekä opetuspaikkojen ly-
henteet. Oppaan painoon mennessä
puuttuneet opetuspaikat löytyvät
verkkopalvelusta.

Opetusaikataulujen ja -paikkojen muutok-
sista tiedotetaan Avoimen yliopiston verk-
kopalvelussa sekä ilmoitustaululla (Vuori-
katu 20, pihasiipi). Tieto äkillisestä muu-
toksesta tai peruuntumisesta voi olla vasta
luentosalin ovella.

Akateemista varttia ei noudateta, vaan
opetus alkaa täsmällisesti ilmoitettuna ai-
kana.
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5. Tenttikäytännöt

Tenttiin ilmoittautuminen

Kaikkiin kirjallisuuskuulusteluihin ja
uusintakuulusteluihin ilmoittaudutaan
viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Vain
kunkin luentosarjan ensimmäiseen kuulus-
telutilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua.

Tenttikuoria saa Avoimen yliopiston toi-
mistosta ja Vuorikatu 20:n vahtimestarilta.
Täytä tenttikuori huolellisesti ja tuo tai
postita se toimistoon. Voit myös faksata
kuoren numeroon (09) 191 23602.

Myöhässä tulleita ilmoittautumisia ei
oteta huomioon!

Kymmenen päivää lasketaan esim. seuraa-
vasti:

tenttipäivä ilmoittautumisen oltava perillä

lauantai edellisen viikon keskiviikkona

perjantai edellisen viikon tiistaina

torstai edellisen viikon maanantaina

maanantai– sitä edellisen viikon
keskiviikko perjantaina

Jos kymmenes päivä ei ole työpäivä, ilmoit-
tautumispäivä aikaistuu edelliseen työpäi-
vään.
Tenttiin voi ilmoittautua myös verkko-
palvelussamme (www.avoin.helsinki.fi) vii-
meistään 10 kalenteripäivää ennen tenttiä.

Tenttipaikat
Tenttipaikkoja ei ole merkitty tähän op-
paaseen, vaan ne näkyvät kuukausittaises-
ta tenttilistasta. Lista on nähtävillä verkko-
palvelussamme, toimistossa, avoimen yli-
opiston ilmoitustaululla ja Vuorikatu 20:n
vahtimestarilla. Tenttipaikoista saat tietoa
myös automaattisesta puhelinpalvelustam-
me ympäri vuorokauden (09) 191 23634.

Tenttitilaisuus
• Tenttiin on saavuttava 30 minuutin ku-

luessa sen alkamisesta. Salista ei myös-
kään saa poistua ennen sitä.

• Tentissä mukanasi saa olla lompakko ja
kirjoitusvälineet. Jätä takki, laukku ja
suljettu matkapuhelin salin seinustalle.

• Kysymykset ovat tenttikuoressa, jonka
saa avata kun tentinvalvoja antaa lu-
van (ensimmäisen luentokuulustelun
kysymykset eivät ole kuoressa vaan ne
jaetaan opiskelijoille).

• Kirjoita nimesi ja henkilötunnuk-
sesi selvästi jokaiseen vastauspa-
periin. Henkilötunnus tarvitaan suori-
tuksen rekisteröimiseen, eikä sitä laite-
ta näkyville julkisiin tenttituloslistoi-
hin.

• Palauta tentin lopussa kysymys- ja vas-
tauspaperit sekä esitä kuvallinen hen-
kilötodistus ja opintokortti tai kuitti
opintomaksusta valvojille (myös perus-
tutkinto-opiskelijat!) Kirjoita nimesi
valvojalla olevaan listaan.

Tenttitulokset
Kysymyspaperissa on yleensä kerrottu, mil-
loin tulokset ovat saatavissa. Tenttituloksia
voi katsoa avoimen yliopiston verkkopal-
velusta noin kolmen kuukauden ajan. Tie-
tosuojan vuoksi verkkopalvelun käyttäjien
on rekisteröidyttävä. Rekisteröityminen on
maksutonta. Jos et halua tenttitulostasi
verkkoon, ilmoita siitä tenttipalveluun, p.
(09) 191 23541.

Tuloksia voi kysyä myös puhelimitse
ma–pe vain klo 13–15 numerosta
(09) 191 23538.
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6. Suoritusten arvostelu,
rekisteröinti ja todistukset

Opintojaksot arvostellaan joko asteikolla
hyväksytty/hylätty tai numeroasteikolla 1–
3 (1=tyydyttävät, 2=hyvät, 3=erinomaiset
tiedot).

Opintosuoritukset kirjataan Helsingin yli-
opiston opintosuoritusrekisteriin yleensä
noin kuukauden sisällä tulosten saapumi-
sesta. Opintosuoritusrekisteristä voit saada
otteen, josta ilmenevät suorittamasi opin-
not. Ote on maksullinen ja voit joko nou-
taa sen toimistosta (2,50 euroa) tai tilata
puhelinpalvelunumerosta 0600-11577
(1,83 euroa/min + pvm).
Loppuun suoritetusta opintokokonaisuu-
desta saa pyynnöstä erillisen todistuksen.
Todistus on maksuton ja se postitetaan
opiskelijalle kotiin.

7. Opintojen ohjaus

Ota yhteyttä opintojen ohjaukseen, kun
haluat
• tietoa avoimessa yliopistossa opiske-

lusta, oppiaineista ja eri opetusmuo-
doista

• tukea ja ohjausta oppiaineiden ja kurs-
sien valinnassa

• tukea opintosuunnitelman tekemisessä
• opiskelutaitoja koskevaa neuvontaa
• tietoa jatkomahdollisuuksista

Opintojen ohjaus on avoinna toimiston
aukioloaikoina maanantaista torstaihin,
suljettu 28.6.–16.7.

Ota yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai
tule käymään. Tavoitat meidät parhaiten
varaamalla ajan etukäteen.
p. (09) 191 23615
opintoneuvonta-helsinki@avoin.helsinki.fi

Kesäopetuksen infotilaisuus
ma 5.4. klo 17.00 Vuorikatu 20, luentosali
1. Tervetuloa!

8. Opiskelijakirjasto,
kopiointi, atk-luokka

Opiskelijakirjasto
Avoimen yliopiston opiskelijat voivat
käyttää Helsingin yliopiston opiskelijakir-
jaston palveluita (Vuorikatu 7,
www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi).

Aukioloajat:
– 31.5. saakka ma–pe klo 9–20 ja la klo

10–16
– 1.6.–31.8. ma–pe klo 9–18
– 1.9. alkaen ma–pe klo 9–20 ja la klo

10–16

Kopiointi
Opiskelijoille tarkoitettuja kopiokoneita
on opetuspaikoissa. Vuorikatu 20:ssä ko-
piokoneet ovat pihasiiven aulassa (1. krs)
sekä 2. ja 4. kerroksen opetustilojen yhtey-
dessä. Kopiokortteja voi ostaa avoimen yli-
opiston toimistosta sekä mm. Yliopistopai-
non pikapainoista.

ATK-luokka
Avoimen yliopiston opiskelijat voivat käyt-
tää Vuorikatu 20:n atk-luokkaa sh 31 (4.
krs) seuraavina aikoina:
– 4.5.–1.7. (ei 20.5. ja 24.6.): ti ja to klo

16.00–19.45
– 27.7.–14.12.: ti ja to klo 16.00–19.45

Atk-luokassa on vapaasti käytettävissä
mm. tekstinkäsittely- ja taulukkolaskenta-
ohjelmia sekä internet-yhteydet. Luokassa
päivystää ATK-neuvoja.
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Selityksiä ja lyhenteitä

opintojakso: yhtä asiakokonaisuutta käsittelevä kurssi, joka voi sisältää
eri osioita (esim. luennot ja kirjallisuuskuulustelun)

opintokokonaisuus: opintojaksoista muodostuva kokonaisuus, esim. perusopin-
not, aineopinnot

opintoviikko (ov): ilmaisee opintojakson työmäärän, yksi opintoviikko vastaa
keskimäärin 40 tunnin työpanosta

yleisopinnot: opintoja tukevia kursseja, esim. kieli-, viestintä- ja menetel-
mäopintoja

perusopinnot
(approbatur,
A-oppimäärä): 15–20 ov:n laajuinen opintokokonaisuus, jossa perehdy-

tään oppiaineen perusasioihin

aineopinnot
(cum laude -opinnot,
B- ja C-oppimäärä): perusopinnoissa käsiteltyjä sisältöjä syventävä opintokoko-

naisuus, laajuudeltaan 15–20 ov

puoliarvosana (10 ov): joissakin oppiaineissa tarjottava perus- tai aineopintokoko-
naisuuden puolikas

kuulustelu: opintojakson päätteeksi järjestettävä kirjallinen tentti, jos-
sa useimmiten vastataan esseemuotoisesti

ov = opintoviikko, ks. yllä
L = luento-opetus
R = ryhmätyöskentely/harjoitukset
aud = auditorio
ls = luentosali
sh = seminaarihuone
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KIELIOPINNOT

TUTKINTOIHIN SISÄLTYVÄT
KIELIOPINNOT

Englanti

Englannin
tekstinymmärtäminen (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23020247
Opintomaksu: 63 euroa (sis. materiaali-
maksun 5 euroa)

Edeltävät opinnot: Lukion englannin kie-
len pitkä oppimäärä tai vastaavat taidot.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija pys-
tyy lukemaan ja ymmärtämään englannin-
kielistä tieteellistä kirjallisuutta. Kurssilla kä-
sitellään humanistisen, käyttäytymis-
tieteellisen ja valtiotieteellisen tiede-
kunnan oppiaineisiin liittyviä tekstejä ja py-
ritään niiden sisältöjen, lauserakenteiden ja
sananmuodostuksen ymmärtämiseen.

Helsingin yliopiston avoimen yliopiston verk-
kopalvelun opintoja tukevista materiaaleista
löytyy englannin kielitesti, jonka avulla voit
testata oman taitotasosi. Englannin kielitesti
löytyy osoitteesta: www.avoin.helsinki.fi/ma-
teriaalit/kielitestit/index.asp

Suoritustapa: R 48 t + kokeet kurssin aikana
Opetus: ma, ti, ke 17.–19.5., ma, ke, pe
24.–28.5., ma, to 31.5.–3.6., ma, to 14.–
17.6. ja ma, ke 21.–23.6. klo 16.30–19.45
Kurssilla vaaditaan säännöllistä läsnä-
oloa. Läsnäolo ensimmäisellä kerralla
välttämätön.
Opetuspaikka: Tiedustele myöhemmin.
Kuulustelu: Opetuksen yhteydessä.
Opettaja: FM Satu Pesola

Kirjallisuus: Opiskelijoiden on hankittava kurs-
sille seuraava materiaali: Affixes; Kielikeskus-

materiaalia nro 2. Jyväskylän yliopiston Korkea-
koulujen kielikeskus. Materiaalia myydään mm.
Yliopistokirjakaupassa. Kurssilla jaetaan lisäksi
monistemateriaalia.

Englannin kielen suullinen
taito (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23020147
Opintomaksu: 58 euroa

Edeltävät opinnot: Ehdoton edellytys
Englannin tekstinymmärtämisen
opintojakso

Kurssi vastaa humanistisen ja valtiotie-
teellisen tiedekunnan tutkintovaati-
muksiin kuuluvaa vieraan kielen suullisen
taidon opintojaksoa. Tavoitteena on antaa
opiskelijalle sellainen englanninkielen tai-
to, että hän ymmärtää puhuttua oman
alansa sekä yleisluonteista kieltä ja kyke-
nee selviytymään keskustelutilanteista.

Suoritustapa: R 48 t + kuulustelu
Opetus: ma ja to 24.5.–17.6., ma ja ke 21.–
23.6., ma ja to 28.6.–1.7. klo 16.30–19.45
Läsnäolo ensimmäisellä kerralla vält-
tämätön. Kurssilla vaaditaan säännöl-
listä läsnäoloa.
Opetuspaikka: Tiedustele myöhemmin.
Kuulustelu: Opetuksen yhteydessä.
Opettaja: M.A. Stephen Stalter

Kirjallisuus: Kurssilla jaettava materiaali.

Toisen kotimaisen kielen
kirjallinen ja suullinen taito

Hyväksytysti suoritettu koe vastaa korkea-
koulututkintoon vaadittavaa toisen koti-
maisen kielen koetta ja korkeakoulutut-
kinnon osana myös valtion virkamieheltä
vaadittavaa kielitutkintoa (ks. L 149/22 ja
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A 442/87). Tavoitteena on antaa opiskeli-
jalle sellainen ruotsin kielen taito, että hän
pystyy ymmärtämään oman alansa puhut-
tua ja kirjoitettua ruotsin kieltä, keskuste-
lemaan alaansa liittyvistä kysymyksistä ja
laatimaan kirjallisen esityksen ruotsiksi.
Kurssin tuloksellinen suorittaminen edellyt-
tää kohtalaisen hyviä perustietoja ruotsin
kielestä (vähintään cl-arvosana ylioppilastut-
kinnosta tai muulla tavoin hankitut vastaa-
vat tiedot). Lähtötasosi arvioimisessa voit
käyttää apuna kielitestiä, joka löytyy Helsin-
gin yliopiston avoimen yliopiston verkkosi-
vuilta osoitteesta: www.avoin.helsinki.fi/ma-
teriaalit/kielitestit/index.asp

Toisen kotimaisen kielen
kirjallinen ja suullinen taito
(käytt.) (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23130147
Opintomaksu: 63 euroa (sis. materiaali-
maksun 5 euroa)

Edeltävät opinnot: Lukion oppimäärä
ruotsin kielessä tai vastaavat tiedot.

Kurssi vastaa käyttäytymistieteellisen
tiedekunnan tutkintovaatimuksiin kuulu-
vaa toisen kotimaisen kielen opintojaksoa.

Suoritustapa: R 48 t + kirjallinen ja suulli-
nen kuulustelu
Opetus: to 27.5., ti, ke ja to 1.6.–17.6., ma
ja ti 21.–22.6. klo 16.30–19.45
Läsnäolo ensimmäisellä kerralla vält-
tämätön. Kurssilla vaaditaan säännöl-
listä läsnäoloa.
Opetuspaikka: U40 sali 5
Kuulustelu: Kirjallinen kuulustelu: ke
23.6. klo 17–19 U40 sali 12
Uusintakuulustelut: ke 21.7. klo 16–18 ja
ke 25.8. klo 17–19
Suullisen kuulustelun ajankohdat sovitaan
opetuksen yhteydessä.
Opettaja: FL Jaana Jokinen

Kirjallisuus: Kurssilla jaettava monistemateriaali.

Toisen kotimaisen kielen
kirjallinen ja suullinen taito
(mat.-luonn., biotiet.) (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23130247
Opintomaksu: 58 euroa

Edeltävät opinnot: Lukion oppimäärä
ruotsin kielessä tai vastaavat tiedot.

Kurssi vastaa matemaattis-luonnontie-
teellisen ja biotieteellisen tiedekun-
nan tutkintovaatimuksiin kuuluvaa toisen
kotimaisen kielen opintojaksoa.

Suoritustapa: R 48 t + kirjallinen ja suulli-
nen kuulustelu
Opetus: ma, ti, ke, pe 17.–21.5., ma, ti, ke
ja to 24.5.–3.6. klo 16.30–19.45
Läsnäolo ensimmäisellä kerralla vält-
tämätön. Kurssilla vaaditaan säännöl-
listä läsnäoloa.
Opetuspaikka: U40 sali 11
Kuulustelu: Kirjallinen kuulustelu pe 4.6.
klo 17–19 U40 sali 12
Uusintakuulustelut: ke 21.7. klo 16–18 ja
ke 25.8. klo 17–19
Suullisen kuulustelun ajankohdat sovitaan
luennolla.
Opettaja: FM Pekka Saaristo

Kirjallisuus: Fiilin & Hakala: Fullträff.

Toisen kotimaisen kielen
kirjallinen ja suullinen taito
(valt.) (3 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23130347
Opintomaksu: 83 euroa (sis. materiaali-
maksun 5 euroa)
Edeltävät opinnot: Lukion oppimäärä
ruotsin kielessä tai vastaavat tiedot.

Kurssi vastaa valtiotieteellisen tiede-
kunnan tutkintovaatimuksiin kuuluvaa
toisen kotimaisen kielen opintojaksoa.

Suoritustapa: R 72 t + kirjallinen ja suulli-
nen kuulustelu
Opetus: ma, ti, ke, pe 17.–21.5. klo 16.30–
19.45, ma, ti, ke, to, pe 31.5.–4.6. klo
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16.30–19.45, ma, ti, ke, 7.–9.6. klo 16.30–
19.45, to 10.6. klo 14.00–20.00
Läsnäolo ensimmäisellä kerralla vält-
tämätön. Kurssilla vaaditaan säännöl-
listä läsnäoloa.
Opetuspaikka: U40 sali 18
Kuulustelu: Kirjallinen kuulustelu: pe
10.6. klo 16–18 U40 sali 18
Uusintakuulustelut: ke 21.7. klo 16–18 ja
ke 25.8. klo 17–19
Suullinen kuulustelu viimeisen opetusker-
ran yhteydessä.
Opettaja: FM Katja Hämäläinen

Kirjallisuus: Opiskelijoiden on hankittavat
kurssille jokin kielioppikirja, esim: Fiilin & Haka-
la: Fullträff tai Fiilin et al.: Det har du rätt i. Li-
säksi kurssilla jaetaan monistemateriaalia.

KIELTEN PERUS- JA
JATKOKURSSIT

Kieliopinnoissa on läsnäolo ensimmäi-
sellä opetuskerralla välttämätön opis-
kelupaikan varmistamiseksi. Kielikurs-
sien hyväksytty suoritus edellyttää vähin-
tään 2/3 läsnäoloa kokonaistuntimäärästä
sekä kirjallisen kuulustelun läpäisemistä.
Oppikirjaa tarvitaan jo ensimmäisellä ope-
tuskerralla.

Espanja

Espanjan peruskurssi I,
päiväryhmä (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23030147
Opintomaksu: 63 euroa (sis. materiaali-
maksun 5 euroa)

Kurssi on tarkoitettu kaikille espanjan kie-
len opiskelusta kiinnostuneille eikä vaadi ai-
kaisempia espanjan kielen opintoja. Tavoit-
teena on kielen perusteiden oppiminen.

Suoritustapa: R 52 t + kuulustelu

Opetus: ke ja pe 2.–4.6., ma ja ke 7.6.–
12.7. klo 12–15.15
Opetuspaikka: ma P653, ke ja pe U40 sali 4
Kuulustelu: ti 13.7. klo 16–18 U40 sali 2
Uusintakuulustelut: ke 25.8. klo 17–19 ja
ke 29.9. klo 17–19
Opettaja: Nina Leman

Kirjallisuus: Kuokkanen-Kekki, Palmujoki:
Espanol Uno, 6. uudistettu painos.

Espanjan peruskurssi I,
iltaryhmä (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23030247
Opintomaksu: 63 euroa (sis. materiaali-
maksun 5 euroa)

Kurssi on tarkoitettu kaikille espanjan kie-
len opiskelusta kiinnostuneille eikä vaadi ai-
kaisempia espanjan kielen opintoja. Tavoit-
teena on kielen perusteiden oppiminen.

Suoritustapa: R 52 t + kuulustelu
Opetus: ke ja pe 2.–4.6., ma ja ke 7.6.–
12.7. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: ma P653, ke ja pe U40 sali 4
Kuulustelu: ti 13.7. klo 16–18 U40 sali 2
Uusintakuulustelut: ke 25.8. klo 17–19 ja
ke 29.9. klo 17–19
Opettaja: Nina Leman

Kirjallisuus: Kuokkanen-Kekki, Palmujoki:
Espanol Uno, 6. uudistettu painos.

Espanjan peruskurssi II,
päiväryhmä (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23030347
Opintomaksu: 63 euroa (sis. materiaali-
maksun 5 euroa)

Edeltävät opinnot: Peruskurssi I tai vas-
taavat tiedot.

Kurssi on tarkoitettu kaikille espanjan kielen
opiskelusta kiinnostuneille, edeltävinä opin-
toina peruskurssi I tai vastaavat tiedot. Ta-
voitteena on kielen perusteiden oppiminen.

Suoritustapa: R 52 t + kuulustelu
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Opetus: ma, ke, pe 2.–6.8., ma, ke 9.–11.8.,
ma, ke, pe 16.–20.8., ma, ke 23.–25.8. ja
ma, ke, pe 30.8.–3.9. klo 12–15.15
Opetuspaikka:
* ma ja ke 2.–4.8. PR aud XIII
* ma, ke ja pe 6.–30.8. PR sali 10
Tiedustele puuttuvia opetuspaikkoja myö-
hemmin.
Kuulustelu: ma 6.9. klo 17–19
Uusintakuulustelut: ke 29.9. klo 17–19 ja
ke 27.10. klo 17–19
Opettaja: Nina Leman

Kirjallisuus: Kuokkanen-Kekki, Palmujoki:
Espanol Uno, 6. uudistettu painos.

Espanjan peruskurssi II,
iltaryhmä (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23030447
Opintomaksu: 63 euroa (sis. materiaali-
maksun 5 euroa)

Edeltävät opinnot: Peruskurssi I tai vas-
taavat tiedot.

Kurssi on tarkoitettu kaikille espanjan kielen
opiskelusta kiinnostuneille, edeltävinä opin-
toina peruskurssi I tai vastaavat tiedot. Ta-
voitteena on kielen perusteiden oppiminen.

Suoritustapa: R 52 t + kuulustelu
Opetus: ma, ke, pe 2.–6.8., ma, ke 9.–11.8.,
ma, ke, pe 16.–20.8., ma, ke 23.–25.8. ja ma,
ke, pe 30.8.–3.9. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka:
* ma ja ke 2.–4.8. PR aud XIII
* ma, ke ja pe 6.8.–3.9. PR sali 10

Kuulustelu: ma 6.9. klo 17–19
Uusintakuulustelut: ke 29.9. klo 17–19 ja
ke 27.10. klo 17–19
Opettaja: Nina Leman

Kirjallisuus: Kuokkanen-Kekki, Palmujoki:
Espanol Uno, 6. uudistettu painos.

Espanjan jatkokurssi I (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23030547
Opintomaksu: 63 euroa (sis. materiaali-
maksun 5 euroa)

Edeltävät opinnot: Peruskurssi I ja II tai
vastaavat tiedot.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka jo
hallitsevat espanjan alkeet. Jatkokurssilla
laajennetaan sanavarastoa ja syvennetään
kieliopin tuntemusta.

Suoritustapa: R 52 t + välikokeiden hy-
väksytty suoritus
Opetus: ti, to 1.–3.6., ti, to, pe 8.–18.6., ti
22.6., ti, to 29.6.–8.7. klo 16.30–19.45 sekä
ti 13.7. klo 18–19.30
Opetuspaikka: U40 sali 4 paitsi ti 15.6., to
17.6. ja ti 13.7. U40 sali 2
Kuulustelu: Välikokeet kurssin aikana.
Opettaja: Nina Leman

Kirjallisuus: Kuokkanen-Kekki, Palmujoki,
Espanol Dos.

Espanjan jatkokurssi II (2 ov)
& Ilmoittautumiskoodi 23030647
Opintomaksu: 63 euroa (sis. materiaali-
maksun 5 euroa)

Edeltävät opinnot: Jatkokurssi I tai vas-
taavat tiedot.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka jo
hallitsevat espanjan alkeet. Jatkokurssilla
laajennetaan sanavarastoa ja syvennetään
kieliopin tuntemusta.

Suoritustapa: R 52 t + välikokeiden hy-
väksytty suoritus
Opetus: ti, to 3.–5.8., ti, to, pe 10.–13.8., ti,
to 17.–19.8., ti, to, pe 24.–27.8., ti, to 31.8.–
2.9. ja ti 7.9. klo 16.30–19.45
sekä ke 8.9. klo 17–18.30
Opetuspaikka:
* ti, to ja pe 3.–19.8. U40 sali 4
* ti, to ja pe 24.–31.8. U40 sali 2
Tiedustele puuttuvia opetuspaikkoja myö-
hemmin.
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Kuulustelu: Välikokeet kurssin aikana.
Opettaja: Nina Leman

Kirjallisuus: Kuokkanen-Kekki, Palmujoki,
Espanol Dos.

Italia

Italian peruskurssi I (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23050147
Opintomaksu: 58 euroa + erillinen mate-
riaalimaksu 5 euroa, joka maksetaan toi-
mistoon

Kurssi on tarkoitettu kaikille italian kielen
opiskelusta kiinnostuneille eikä vaadi aikai-
sempia italian kielen opintoja. Tavoitteena
on kielen perusteiden oppiminen.

Suoritustapa: R 50 t + kuulustelu
Opetus: ma, ti, to 24.–27.5., ti, to 1.–3.6.,
ti, to, pe 15.–18.6., ti 22.6., ti, to 29.6.–1.7.
ja ti 6.7. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: PR sali 6 paitsi to 3.6. V20 sh
4ja ti 22.6. PR sali 8, ti 1.6. DIAK luokka PI
Kuulustelu: to 8.7. klo 16.30–19.45 PR sali
6
Uusintakuulustelut: ke 25.8. klo 17–19 ja
ke 29.9. klo 17–19
Opettaja: FM Leena Vainio

Kirjallisuus: Enneli Poli: Ciao.

Italian peruskurssi II (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23050247
Opintomaksu: 58 euroa + erillinen mate-
riaalimaksu 5 euroa, joka maksetaan toi-
mistoon

Edeltävät opinnot: Peruskurssi I tai vas-
taavat tiedot.

Kurssi on tarkoitettu kaikille italian kielen
opiskelusta kiinnostuneille. Tavoitteena on
kielen perusteiden oppiminen.

Suoritustapa: R 50 t + kuulustelu

Opetus: ti, to 27.–29.7., ti, to, pe 3.–6.8., ti,
to 10.–12.8., ti, to, pe 17.–20.8. ja ti, to 24.–
26.8. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka:
* ti U40 sali 14
* to ja pe F26 ls 2 paitsi to 29.7. U40 sali 14
ja to 26.8. V20 sh 19
Kuulustelu: ti 31.8. klo 16.30–19.45 U40
sali 14
Uusintakuulustelut: ke 29.9. klo 17–19 ja
ke 27.10. klo 17–19
Opettaja: FM Leena Vainio

Kirjallisuus: Enneli Poli: Ciao.

Italian jatkokurssi I (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23050347
Opintomaksu: 58 euroa + erillinen mate-
riaalimaksu 5 euroa, joka maksetaan toi-
mistoon

Edeltävät opinnot: Italian peruskurssi I ja
II tai vastaavat tiedot.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka jo
hallitsevat italian alkeet. Tavoitteena on
kielen vaativien rakenteiden hallitsemi-
nen, puheen ja kirjoitetun tekstin ymmär-
täminen ja tuottaminen.

Suoritustapa: R 50 t + kuulustelu
Opetus: ke, pe 26.–28.5., ma, ke, pe 31.5.–
4.6. ja ma, ke 14.6.–5.7. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka:
* ma PR sali 6
* ke ja pe PR sali 8 paitsi ke 26.5. V20 sh 3
* ma 31.5. ja ke 2.6. DIAK luokka PI
Kuulustelu: ke 7.7. klo 16.30–19.45 PR sali 8
Uusintakuulustelut: ke 25.8. klo 17–19 ja
ke 29.9. klo 17–19
Opettaja: FM Leena Vainio

Kirjallisuus: Enneli Poli: Ciao ancora.

Italian jatkokurssi II (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23050447
Opintomaksu: 58 euroa + erillinen mate-
riaalimaksu 5 euroa, joka maksetaan toi-
mistoon
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Edeltävät opinnot: Jatkokurssi I tai vas-
taavat tiedot.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka jo
hallitsevat italian alkeet. Tavoitteena on
eri aihepiirejä käsittelevien autenttisten
tekstien ja puhutun kielen ymmärtäminen
sekä monimutkaisten kieliopillisten raken-
teiden hallitseminen.

Suoritustapa: R 50 t + kuulustelu
Opetus: ma, ke 26.7.–4.8., ma, ke, pe 9.–
13.8., ma, ke 16.–18.8. ja ma, ke, pe 23.–
27.8. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: PR sali 8
Kuulustelu: ma 30.8. klo 16.30–19.45 PR
sali 8
Uusintakuulustelut: ke 29.9. klo 17–19 ja
ke 27.10. klo 17–19
Opettaja: FM Leena Vainio

Kirjallisuus: Enneli Poli: Ciao ancora.

Ranska

Ranskan peruskurssi I (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23090147
Opintomaksu: 63 euroa (sis. materiaali-
maksun 5 euroa)

Kurssi on tarkoitettu kaikille ranskan kielen
opiskelusta kiinnostuneille, eikä vaadi aikai-
sempia ranskan kielen opintoja. Tavoitteena
on kielen perusteiden oppiminen.

Suoritustapa: R 50 t + kuulustelu
Opetus: ma ja ti 17.–18.5., ma, ti, ke 24.5.–
14.6. klo 16.30–19.45 ja ti 22.6. klo 16.30–
18
Opetuspaikka:
* ma, ti ja ke 17.5.–26.5. PR sali 7
* ma 31.5. P 653
* ti 1.6. U40 sali 2
* ke 2.6. PR aud. XIV
* ma, ti ja ke 7.6.–14.6. PR sali 7
* ti 22.6. PR sali 6

Kuulustelu: ke 16.6. klo 17–19 PR sali 6,
uusintakuulustelut ke 21.7. klo 16–18 ja
ke 25.8. klo 17–19
Opettaja: FK Reita Lounatheimo

Kirjallisuus: Chère Marianne I, kpl 1–8.

Ranskan peruskurssi II (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23090247
Opintomaksu: 63 euroa (sis. materiaali-
maksun 5 euroa)

Edeltävät opinnot: Ranskan peruskurssi I
tai vastaavat tiedot.

Kurssi on tarkoitettu kaikille ranskan kie-
len opiskelusta kiinnostuneille. Tavoittee-
na on kielen perusteiden oppiminen.

Suoritustapa: R 50 t + kuulustelu
Opetus: ma, ti, ke, to 2.–19.8. klo 16.30–
19.45 ja ti 24.8. klo 16.30–18
Opetuspaikka: V20 sh 19
Kuulustelu: ma 23.8. klo 17–19 V20 sh 19
Opettaja: FM Carita Pantzar

Kirjallisuus: Chère Marianne I, kpl 9–16.

Ranskan jatkokurssi I (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23090347
Opintomaksu: 63 euroa (sis. materiaali-
maksun 5 euroa)

Edeltävät opinnot: Ranskan peruskurssi I
ja II tai vastaavat tiedot.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka
hallitsevat jo ranskan alkeet.

Suoritustapa: R 50 t + kuulustelu
Opetus: ma ja ti 17.–18.5., ma, ti, ke, to
24.5.–8.6. klo 16.30–19.45 ja to 10.6. klo
16.30–18
Opetuspaikka: PR sali 10 paitsi ke 26.5. PR
aud. XIV ja to 10.6. PR aud. XIII
Kuulustelu: ke 9.6. klo 17–19 DIAK luok-
ka 42–44, 4.krs, uusintakuulustelut ke 30.6.
klo 17–19 ja ke 21.7. klo 16–18
Opettaja: FK Timo Kuula
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Kirjallisuus: Chère Marianne 2, 7. tai uudem-
pi painos.

Ranskan jatkokurssi II (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23090447
Opintomaksu: 63 euroa (sis. materiaali-
maksun 5 euroa)

Edeltävät opinnot: Ranskan jatkokurssi I
tai vastaavat tiedot.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka
hallitsevat jo ranskan alkeet.

Suoritustapa: R 50 t + kuulustelu
Opetus: ma, ti, ke, to 2.–19.8. klo 16.30–
19.45 ja ti 24.8. klo 16.30–18
Opetuspaikka: V20 sh 4
Kuulustelu: ma 23.8. klo 17–19 V20 sh 4,
uusintakuulustelut ke 29.9. klo 17–19 ja ke
27.10. klo 17–19
Opettaja: FK Timo Kuula

Kirjallisuus: Chère Marianne 2, 7. tai uudem-
pi painos.

Saksa

Saksan peruskurssi I (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23100147
Opintomaksu: 63 euroa (sis. materiaali-
maksun 5 euroa)

Kurssi on tarkoitettu kaikille saksan kielen
opiskelusta kiinnostuneille eikä vaadi aikai-
sempia saksan kielen opintoja. Tavoitteena
on kielen perusteiden oppiminen.
Suoritustapa: R 50 t + kuulustelu
Opetus: ma, ti, ke, to 31.5.–17.6. klo
16.30–19.45 ja ma 21.6. klo 16.30–18
Opetuspaikka:
* ma ja ti V20 sh 3 paitsi ma 31.5. V20 sh 19
ja ma 7.6. V20 sh 17
* ke ja to V20 sh 2
Kuulustelu: pe 18.6. klo 17–19 V20 sh 19,
uusintakuulustelut ke 21.7. klo 16–18 ja ke
25.8. klo 17–19

Opettaja: FK Pirjo Takanen–Körperich

Kirjallisuus: Themen Neu 1, kpl 1–5.

Saksan peruskurssi II (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23100247
Opintomaksu: 63 euroa (sis. materiaali-
maksun 5 euroa)

Edeltävät opinnot: Saksan peruskurssi I
tai vastaavat tiedot.

Kurssi on tarkoitettu kaikille saksan kielen
opiskelusta kiinnostuneille. Tavoitteena on
kielen perusteiden oppiminen.

Suoritustapa: R 50 t + kuulustelu
Opetus: ma ja ke 26.7.–1.9. klo 16.45–20 ja
ma 13.9. klo 16.45–18.15
Opetuspaikka: U40 sali 12 paitsi ma 13.9.
(opetuspaikka ilmoitetaan myöhemmin)
Kuulustelu: ti 7.9. klo 17–19, uusintakuu-
lustelut ke 29.9. klo 17–19 ja ke 27.10. klo
17–19
Opettaja: FK Seija Vuori

Kirjallisuus: Themen Neu 1, kpl 6–10.

Saksan jatkokurssi I (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23100347
Opintomaksu: 63 euroa (sis. materiaali-
maksun 5 euroa)

Edeltävät opinnot: Saksan peruskurssi I
ja II tai vastaavat tiedot.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka
jo hallitsevat saksan alkeet.

Suoritustapa: R 50 t + kuulustelu
Opetus: ma, ti, ke , to 31.5.–17.6. klo
16.45–20 ja ti 22.6. klo 18.30–20
Opetuspaikka:
* ma ja ti 31.5.–1.6. U40 sali 14
* ke ja to 2.–3.6. V20 sh 3
* ma 7.6. U40 sali 14
* ti 8.6. V20 sh 2
* ke ja to 9.–10.6. V20 sh 3
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* ma ja ti 14.–15.6. V20 sh 2
* ke 16.6. V20 sh 19
* to 17.6. V20 sh 3
* ti 22.6. V20 sh 2
Kuulustelu: ti 22.6. klo 16.30–18.30 V20
sh 2, uusintakuulustelut ke 21.7. klo 16–
18 ja ke 25.8. klo 17–19
Opettaja: FK Seija Vuori

Kirjallisuus: Themen Neu 2, kpl 1–5.

Saksan jatkokurssi II (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23100447
Opintomaksu: 63 euroa (sis. materiaali-
maksun 5 euroa)

Edeltävät opinnot: Saksan jatkokurssi I
tai vastaavat tiedot.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka
jo hallitsevat saksan alkeet.

Suoritustapa: R 50 t + kuulustelu
Opetus: ti ja to 27.7.–2.9. klo 16.45–20 ja
ma 13.9. klo 18.15–19.45
Opetuspaikka: PR sali 8 paitsi ma 13.9.
(opetuspaikka ilmoitetaan myöhemmin)
Kuulustelu: ti 7.9. klo 17–19, uusintakuu-
lustelut ke 29.9. klo 17–19 ja ke 27.10. klo
17–19
Opettaja: FK Seija Vuori

Kirjallisuus: Themen Neu 2,kpl 6–10.

Venäjä

Venäjän peruskurssi I (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23150147
Opintomaksu: 63 euroa (sis. materiaali-
maksun 5 euroa)

Kurssi on tarkoitettu kaikille venäjän kielen
opiskelusta kiinnostuneille eikä vaadi aikai-
sempia venäjän kielen opintoja. Tavoitteena
on kielen perusteiden oppiminen.

Suoritustapa: R 50 t + kuulustelu

Opetus: ma ja ti 17.–18.5., ma, ti, to 24.5.–
14.6. klo 16.30–19.45 ja ma 21.6. klo 16.30–
18
Opetuspaikka ilmoitetaan myöhemmin.
Kuulustelu: to 17.6. klo 17–19, uusinta-
kuulustelut ke 21.7. klo 16–18 ja ke 25.8.
klo 17–19
Opettaja: FM Eeva Antere

Kirjallisuus: Kapusta Master 1.

Venäjän peruskurssi II (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 23150247
Opintomaksu: 63 euroa (sis. materiaali-
maksun 5 euroa)

Edeltävät opinnot: Peruskurssi I tai vas-
taavat tiedot

Kurssi on tarkoitettu kaikille venäjän kie-
len opiskelusta kiinnostuneille, jotka jo
hallitsevat kyrilliset aakkoset ja kieliopin
alkeita. Tavoitteena on kielen perusteiden
oppiminen.

Suoritustapa: R 50 t + kuulustelu
Opetus: ma, ti, to 2.–26.8. klo 16.30–19.45
ja to 2.9. klo 16.30–18
Opetuspaikka ilmoitetaan myöhemmin.
Kuulustelu: ma 30.8. klo 17–19, uusinta-
kuulustelut ke 29.9. klo 17–19 ja ke 27.10.
klo 17–19
Opettaja: FM Eeva Antere

Kirjallisuus: Kapusta Master 1.
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TEOLOGISET OPINNOT

KIELIOPINNOT

Heprea (5 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi: 23040147
Opintomaksu: 78 euroa

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ky-
kenee apuneuvojen avulla ymmärtämään
Vanhan testamentin tekstejä ja pystyy lu-
kemaan Vanhan testamentin tieteellisiä
kommentaareja. Kurssi sisältää heprean
muoto- ja lauseopin perusasiat harjoituk-
sineen sekä valikoiman Vanhan testamen-
tin hepreankielisiä tekstejä. Kurssin aikana
tutustutaan myös heprean kieltä käyttä-
vään kulttuuriin.

Välikertaukset ovat voimassa vain kysei-
sen kurssin viimeiseen suorittamismahdol-
lisuuteen saakka. Ne tulee suorittaa en-
nen loppukertausta, viimeistään kyseisen
välikertauksen uusintakertauksessa. Lop-
pukertaukseen voi osallistua vain, kun
kaikki välikertaukset on suoritettu. Lisäksi
hyväksyttävään suoritukseen vaaditaan
lukunäyte, joka annetaan opettajalle lu-
ennolla tai erikseen.

Suoritustapa: L 48 t + 1. välikertaus
sekä L 52 t + 2. välikertaus ja loppukuulustelu

Opetus:
(L 48 t):
ti, ke, to ja pe 25.-28.5., ma, ti ja ke 31.5.-
2.6., ma, ti, ke, to ja pe 7.-18.6., ma, ti ja
ke 21.-23.6., ma, ti, ke ja to 28.6.-1.7. klo
9.15-11
Opetuspaikka: P653 paitsi ti 1.6. ja 8.6.
sekä to 1.7. PR aud XIV
1. välikertaus: to 1.7. (luentojen yhteydessä)
1. välikertauksen uusinta: ke 28.7. klo 16-
18
Opettaja: TM Juhana Saukkonen

(L 52 t):
ma, ti, ke, to ja pe 2.8.-3.9. klo 9.15-11,
paitsi ma 16.8. ja to 2.9. klo 9.15-11.45
Opetuspaikka: P653 paitsi to 19.8. PR aud
XII
2. välikertaus: ti 17.8. (luentojen yhtey-
dessä)
2. välikertauksen uusinta: ke 25.8. klo 17-19
(tähän uusintaan ei tarvitse ilmoittautua)
loppukertaus: to 2.9. (luentojen yhtey-
dessä)
loppukertauksen uusinta: ma 27.9. klo
17-20
Opettaja: TM Jutta Jokiranta

Kirjallisuus: Aejmelaus, A. Täyttä hepreaa, 3.
täysin uudistettu laitos. Kirjan aiemmat painokset
eivät kelpaa. Kurssin toisella osiolla apuna voi
käyttää teosta Harviainen, T.-Sollamo, R.,
Heprean tekstikirja ja sanasto.

Kreikka (5 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi: 23070147
Opintomaksu: 78 euroa

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ky-
kenee apuneuvojen avulla ymmärtämään
Uuden testamentin alkukielistä tekstiä ja
kykenee aktiivisesti käyttämään eksegeet-
tistä kirjallisuutta. Kurssi sisältää Uuden
testamentin kreikan muoto-opin ja lause-
opin pääpiirteet harjoituksineen sekä va-
likoiman kreikankielisiä tekstejä Matt:n ja
Joh:n evankeliumeista sekä 1. Korinttilais-
kirjeestä. Kurssin päätteeksi järjestettäväs-
sä käännöskokeessa, jossa opiskelija saa
käyttää Liljeqvistin Uuden testamentin
kreikka-suomi sanastoa, koealueena ovat
mainitut kolme kirjaa kokonaisuudes-
saan.
Välikertaukset ovat voimassa vain kysei-
sen kurssin viimeiseen suorittamismahdol-
lisuuteen saakka. Ne tulee suorittaa en-
nen loppukertausta, viimeistään kyseisen
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välikertauksen uusintakertauksessa. Lop-
pukertaukseen voi osallistua vain, kun
kaikki välikertaukset on suoritettu. 2. väli-
kertausta ei voi suorittaa loppukertauksen
yhteydessä.

Suoritustapa: L 48 t + 1. välikertaus sekä
L 52 t + 2. välikertaus ja loppukertaus

Opetus:
(L 48 t):
ma, ti, ke, to ja pe 24.5.–18.6. sekä ma, ti,
ke ja to 21.–24.6. klo 12–14.
Opetuspaikka:
* ma ja ti PR sali 10
* ke, to ja pe P653
1. välikertaus: to 24.6. (luentojen yhtey-
dessä)
1. välikertauksen uusintakertaus: ke 21.7.
klo 16–18
Opettaja: TM Anni Pesonen

(L 52 t):
ma, ti, ke, to ja pe 2.8.–3.9. klo 12–14,
paitsi to 19.8. ja to 2.9. klo 12–14.45

Opetuspaikka:
* ma, ti, ke, to ja pe 2.8.–27.8. P653
* ma, ti, ke, to ja pe 30.8.–3.9., tiedustele
opetuspaikka myöhemmin
2. välikertaus: ke 18.8. (luentojen yhtey-
dessä)
2. välikertauksen uusintakertaus: ma 23.8.
klo 17–19 (tähän uusintaan ei tarvitse il-
moittautua)
loppukertaus: to 2.9. (luentojen yhteydessä)
loppukertauksen uusintakertaus: ke 29.9.
17–20
Opettaja: TT Niko Huttunen

Kirjallisuus: Luentomoniste sekä Liljeqvist,
M., Uuden testamentin kreikka-suomi sanasto.
UT:n tekstijulkaisuista suositeltavin on Nestle, E.-
Aland, K., Novum testamentum Graece (26.
tai 27. painos). Itsenäiseen työskentelyyn hyödyl-
lisiä apuneuvoja ovat Aejmelaeus, L., Uuden
testamentin kreikan kielioppi, Blomqvist, J. &
Toivanen, A., Johdatus Uuden testamentin
kreikkaan, sekä Gyllenberg, R., Uuden testa-
mentin kreikkalais-suomalainen sanakirja.
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OIKEUSTIETEELLISET OPINNOT

Yksilöviestintä (0,5 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 23170747
Opintomaksu: 58 euroa

Kurssin tavoitteena on omien viestintätai-
tojen harjaannuttaminen erityisesti juri-
disten ongelmien yleistajuistamisessa ja
asiantuntijoihin vaikuttamisessa.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen
harjoituksiin ensimmäisestä tunnista
lähtien(kontaktiopetusta 10 t), ja itsenäi-
sen kirjallisen analysointitehtävän suorit-
taminen.
Opetus: ma 17.5. ja 24.5. klo 16–20
Opetuspaikka: V20 sh 30
Opettaja: FM Elisa Fluuri

Kirjallisuus: Harjoituksiin liittyvää taustakirjal-
lisuutta tarpeen mukaan.

Äidinkielen kirjallinen
käyttö (1,5 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 23170847
Opintomaksu: 58 euroa

Opintojakson tavoite:
Oppia kirjoittamaan oman alan ammatti-
tekstejä virkamieheltä vaadittavalla ja
ammatinhoidossa tarvittavalla virheettö-
mällä ja ymmärrettävällä asiatyylillä. Saa-
da tutkielman kirjoittamiseen ohjeita. Tu-
tustua yleiskielen rakenteeseen ja oikea-
kielisyyssääntöihin, hyvän asiatyylin piir-
teisiin ja keinoihin, joilla tekstiä voi tehdä
luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi.

Opintojakson sisältö:
Äidinkielen kurssilla luennoidaan asiatyy-
lisen kirjallisen viestinnän perusteista; kie-
lenhuollon perusasioiden lisäksi perehdy-
tään esim. tekstin johdonmukaisen etene-
misen ja selkeän virkerakenteen kysymyk-
siin sekä tarkastellaan laki- ja muun virka-
kielen ongelmia.

Suoritustapa: L 20 t + kuulustelu
Opetus: ma, ti, ke, to ja pe 9.–13.8. sekä
ma 16.8. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: V20 sh 2
Opettaja: KTM Sonja Kniivilä

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuutena Iisa, K. –
Piehl, A., Virkakielestä kaikkien kieleen.

Eurooppaoikeus (3 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 12010147
Opintomaksu: 78 euroa

Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustie-
teeseen -opintojakso tai vastaava oltava
suoritettuna ilmoittautuessa. Katso kevään
kurssin ohjelma www.avoin.helsinki.fi .

Luennoilla annetaan perustiedot euroop-
paoikeuden rakenteellisista ominaispiir-
teistä ja EY-tuomioistuimen ennakkorat-
kaisumenettelystä. Kurssilla käsitellään
mm. seuraavia kysymyksiä:
– Eurooppaoikeus – mitä se on?
– Maastrichtin ja Rooman sopimuksen

tavoitteet ja EY:n toimivalta suhteessa
jäsenvaltioihin

– Eurooppaoikeudelliset oikeusperiaat-
teet ja EY-tuomioistuimen oikeuskäy-
täntö

– EY:n toimielimet ja päätöksenteko
– EY:n oikeussuoja ja oikeuslaitos
– Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen

ennakkoratkaisujärjestelmä
– EY:n sisämarkkinat
– Ajankohtaista EU:sta.

Suoritustapa: L 25 t + luentokuulustelu
+ kirjallisuuskuulustelu
Opetus: ma, ke, to 14.–17.6. ja ti, ke 22.–
23.6. klo 16–20.
Opetuspaikka: PR sali 10, 23.6. K6 sali 104
Kuulustelu: Luentokuulustelu: ke 30.6.
klo 16–19, uusintakuulustelut: ma 2.8. klo
16–19 ja ke 1.9. klo 17–20.



Tenttipaikat: www.avoin.helsinki.fi, toimiston ilmoitustaulu ja puhelinpalvelu (09) 191 23634 • 27

Kirjallisuuskuulustelut: syksyllä 2004
Prof. Tuomas Ojanen
Kirjallisuuskuulusteluun voi osallistua,
kun luentokuulustelu on hyväksytysti
suoritettu.
Opettaja: dos. Juha Raitio

Luennoilla käytetään oppimateriaalina julkaisua
Juha Raitio: Eurooppaoikeuden perusteet sekä sitä
täydentävää materiaalia, hinta 5 euroa. Julkaisua
on saatavilla avoimen yliopiston toimistossa, os.
Vuorikatu 20.

Kirjallisuus: Lukuvuoden 2004–05 tutkintovaati-
musten mukaan (luettelo jaetaan luennoilla).

Oikeushistoria (3 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 12040247
Opintomaksu: 78 euroa

Luentojen aiheena on “Modernin oikeus-
historian, erityisesti Euroopan integraati-
on oikeushistorian pääpiirteitä”. Luento-
sarja korvaa oikeushistorian pakollisten
aineopintojen tutkintovaatimusten koh-
dan 3 tai täydentävien aineopintojen tut-
kintovaatimusten osasta Euroopan oike-
ushistoria tai Kotimainen oikeushistoria
opiskelijan valinnan mukaan yhden koh-
dan.

Suoritustapa: L 20 t + luentokuulustelu
+ kirjallisuuskuulustelu
Opetus: ma, ti, ke, to ja pe 18.–31.8. klo
16.30–18
Opetuspaikka: 18.–20.8. PR sali 6, 23.–
31.8. F26 ls 1
Kuulustelu: Luentokuulustelu ke 8.9.
klo 17–19, uusinnat ke 6.10. ja ma 1.11.
klo 17–19
Kirjallisuuskuulusteluun voi osallistua,
kun luentokuulustelu on hyväksytysti
suoritettu.

Kirjallisuuskuulustelut: syksyllä 2004
Prof. Jukka Kekkonen
Opettaja: OTT Jyri Inha

Kirjallisuus: Lukuvuoden 2004–05 tutkintovaati-
musten mukaan (luettelo jaetaan luennoilla).

Kotimaisen oikeushistorian
harjoitusseminaari (3 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 12040147
Opintomaksu: 78 euroa

Edeltävät opinnot: Oikeushistorian ai-
neopintojakson suoritus
Tavoitteet: Kotimaisen oikeushistorian
keskeisten piirteiden analysointi verrattu-
na eurooppalaiseen oikeuskehitykseen.

Käsiteltävä asiakokonaisuus: Kotimaisen
oikeuden tärkeimmät muutokset ja eri-
tyispiirteet oikeuden eri osa-alueilla.

Suoritustapa: Harjoitusseminaari 24 t
kontrollipolitiikan historiasta (korvaa
koko opintojakson).
Opetus:
Ensimmäinen kokoontuminen (joh-
dantoluento ja tehtävien jako):
ma 31.5. klo 9–13.
Prof. Jukka Kekkonen
Seminaarit:
ma, ti, ke, to 23.–26.8. klo 9–14
Opetuspaikka: V20 sh 11

Opettaja: Prof. Jukka Kekkonen, OTL
Toomas Kotkas

Valtiosääntöoikeus (3 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 12090147
Opintomaksu: 78 euroa

Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustie-
teeseen -opintojakso tai vastaava oltava
suoritettuna ilmoittautuessa. Katso kevään
kurssin ohjelma www.avoin.helsinki.fi .

Tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suo-
men valtio-oikeudellisesta järjestelmästä
Euroopan unionin jäsenvaltiona, ylim-
pien valtioelinten tehtävistä ja toimivalta-
suhteista sekä kansalaisten perus- ja ihmis-
oikeusoikeussuojasta.

Käsiteltävä asiakokonaisuus:
1. Valtiosääntöoikeuden peruskäsitteet,



28 • Tenttipaikat: www.avoin.helsinki.fi, toimiston ilmoitustaulu ja puhelinpalvelu (09)191 23634

oikeuslähteet ja ominaispiirteet
2. Suomi suvereenina EU:n jäsenvaltiona
3. Yksilön perus- ja ihmisoikeussuoja
4. Eduskunta ylimpänä valtioelimenä
5. Puoluejärjestelmä
6. Valtioneuvosto ja tasavallan presidentti
7. Tuomioistuinlaitos ja ylimmät lainval-
vojat
8. Valtiontalouden valtiosääntöinen jär-
jestäminen
9. Kansainväliset velvoitteet
10. Euroopan unioni Suomessa

Suoritustapa: L 20 t + luentokuulustelu
+ kirjallisuuskuulustelu
Opetus: ma, ti ja to 16.–19.8. sekä ma ja
ti 23.–31.8. klo 16.30–19
Opetuspaikka: PIII
Kuulustelu: Luentokuulustelu ma
6.9.04 klo 17–19, uusinnat ke 6.10.04 klo
17–19 ja ke 3.11.04
Kirjallisuuskuulustelu lukuvuoden 2004–
05 oikeustieteellisen tiedekunnan kolmel-

la ensimmäisellä tenttikierroksella.
Prof. Mikael Hidén

Kirjallisuuskuulusteluun voi osallistua,
kun luentokuulustelu on hyväksytysti
suoritettu.
Kirjallisuuskuulustelu on lakikirjatentti.
Opettaja: OTK, tutkija Juhani Kortteinen

Kirjallisuus: Lukuvuoden 2004–05 tutkintovaati-
musten mukaan (luettelo jaetaan luennoilla).
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HUMANISTISET OPINNOT

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

Kielenhuollon kurssi (1 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 23170147
Opintomaksu: 58 euroa

Kurssilla kerrataan kielenhuollon keskeiset
suositukset ja perehdytään kielenhuollol-
listen periaatteiden ja eri tekstilajien suh-
teeseen. Tekstejä (tieteellisiä ja populaare-
ja kirjoituksia) analysoidaan sisällön ja
käyttötarkoituksen näkökulmasta, jolloin
kiinnitetään huomiota yhtäältä tekstin
kielelliseen ja rakenteelliseen asuun, toi-
saalta kontekstin ja julkaisukanavan aset-
tamiin vaatimuksiin. Tavoitteena on hah-
mottaa muokkaustyön eri vaiheet, joita
harjoitellaan kielen korjaustyössä.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu
Opetus: ma ja ke 24.5.-16.6. klo 16.30-19
Opetuspaikka: V20 sh 5
Kuulustelu: 21.6. klo 17-19
Uusintakuulustelut: ma 2.8. klo 16–18 ja
ke 1.9. klo 17–19
Opettaja: FM Johanna Komppa

Kirjallisuus: Itkonen, T., Kieliopas; Iisa, K.,
Piehl, A. ja Oittinen, H., Kielenhuollon käsikirja.

YY12 Suullinen viestintä (1 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi
ryhmä 1: 23170247
ryhmä 2: 23170347
ryhmä 3: 23170447
Opintomaksu: 58 euroa

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan
kehittymistä rohkeammaksi ja vakuutta-
vammaksi puhujaksi. Kurssilla tutustutaan
omiin vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin
esiintyjänä ja saadaan tietoa puheviestin-

nästä. Kurssin hyväksytty suoritus edellyt-
tää, että opiskelija laatii puheviestinnän
aihealueeseen liittyvän vuorovaikutuksel-
lisen alustuksen ja esittää siihen liittyvää
tutkimusaineistoa kirjallisessa raportissa,
joka jaetaan kaikille ryhmän jäsenille.
Alustus toteutetaan parityönä. Läsnäolo
on välttämätön, mutta opiskelijalla on
mahdollisuus ensimmäisen kokoontumis-
kerran jälkeen liikkua ryhmästä toiseen.

Suoritustapa: L 6 t + R 6t
Opetus:
Ryhmä 1: ma 17.5., ke 26.5. ja ti 1.6. klo
16.30–19.45
Opetuspaikka: V20 sh 3
Ryhmä 2: ti 18.5., to 27.5. ja ke 2.6. klo
16.30–19.45
Opetuspaikka: V20 sh 9
Ryhmä 3: ma 24.5., ma 31.5. ja to 3.6.
klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: V20 sh 9
Opettaja: FM Virpi Kaartinen

Tieteellisen kirjoittamisen
kurssi (1 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 23170547
Opintomaksu: 58 euroa

Kurssi on humanistisen tiedekunnan tut-
kintovaatimusten mukainen opintojakso,
joka valmentaa opinnäytetöiden kirjoitta-
miseen. Kurssilla käsitellään tutkielman
kirjoittamisprosessia ja tieteellisen kirjoit-
tamisen konventioita. Näihin opiskelijat
perehtyvät kirjoittamalla oman tekstin
kurssin aikana. Lisäksi kurssilla tarkastel-
laan tekstejä ja tehdään kielenkäyttöön
liittyviä harjoituksia pitäen mielessä oi-
keakielisyyteen ja kielenhuoltoon liittyvät
suositukset. Kurssin hyväksytty suoritus
korvaa 1 ov:n tutkintovaatimuskohdasta
YY11.
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Suoritustapa: L 24 t + kurssiin liittyvät
harjoitustyöt
Opetus: ti ja to 25.5.–17.6. klo 16.30–19
Opetuspaikka: V20 sh 14
Opettaja: FM Johanna Komppa

ARKEOLOGIA

Har142 Afrikka (1 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14050147
Opintomaksu: 58 euroa

Kurssilla käydään läpi Afrikan esikolonia-
listinen historia esineitä valmistavasta al-
kuihmisestä eurooppalaisten tuloon asti;
aikajänne on siten 2,5 milj. vuotta. Huo-
miota kiinnitetään teknologisiin, sosiaali-
siin ja kulttuurisiin innovaatioihin sekä
kulttuuriekologisiin prosesseihin.

Suoritustapa: L 10 t + kuulustelu, jossa
suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ti 18.5. ja ti, to 25.5.–3.6. klo
16.30–18.30
Opetuspaikka: PR aud XIII
Kuulustelu: ke 16.6. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ke 11.8. klo 16–19 ja
la 11.9. klo 9–12
Opettaja: emer. prof. Ari Siiriäinen

Kirjallisuus: Opettaja ilmoittaa luennolla, mit-
kä sivut seuraavista kirjoista luetaan kuuluste-
luun: Hall, M., Archaeology Africa; Phillipson,
D., African Archaeology (2. p.); Connah, G., Af-
rican Civilizations: precolonial cities and states in
tropical Africa; Garlake, P., The Kingdoms of Af-
rica; Siiriäinen, A., Afrikan ekohistoriaa. Monis-
tettu artikkelikokoelma 1999. Kokoelmaa voi ky-
syä Avoimen yliopiston toimistosta (Vuorikatu
20).

ELOKUVA- JA
TELEVISIOTUTKIMUS

Tet131 Audiovisuaalisen
kerronnan teoria (1 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14070147
Opintomaksu: 58 euroa

Kurssilla perehdytään audiovisuaalisen
kerronnan keinoihin ja mahdollisuuksiin
elokuvassa ja televisiossa.

Suoritustapa: L 21 t + oheiskirjallisuus +
essee. Essee palautetaan pe 30.6. mennessä.
Opetus: ma, ti 17.5.–18.5. sekä ma, ti, to
24.5.–1.6. klo 17–19.30.
Opetuspaikka: U40 sali 12 paitsi 31.5. U40
sali 4
Opettaja: dos. Henry Bacon

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuudeksi suositellaan
teoksia: Bordwell, Narration in the Fiction Film;
Branigan, Narrative Comprehension and Film
sekä Smith, Engaging Characters.

ESTETIIKKA
✆ Ilmoittautumiskoodi 14090047 (sisältää
alla olevat oppiaineen kurssit). Käytä tätä
ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi yh-
teenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 175 euroa. Jos ilmoittaudut
yksittäiselle kurssille, käytä kurssin koh-
dalla olevaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 175 euroa

Tes111 Estetiikan ja taidefilosofian perus-
teet I 2,5 ov
Tes112 Estetiikan ja taidefilosofian perus-
teet II, johdantopraktikum 2,5 ov
Tes130/220A Lacanin jälkeistä nykyeste-
tiikkaa Matrixista Irakiin 2,5 ov
Tes220B/Tes250B/340 Tapiolan puutarha-
kaupunki 50 vuotta 2,5 ov
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Tes111 Estetiikan ja taide-
filosofian perusteet I (2,5 ov)
Opintomaksu: 35 euroa
Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ma 17.5. klo 17–20,
uusintakuulustelut ma 21.6. klo 17–20 ja
ma 26.7. klo klo 16–19
Opettaja: FL Markku Lehtinen

Kirjallisuus: M.M. Eaton, Estetiikan ydinkysy-
myksiä; A. Haapala–M. Lammenranta (toim.),
Kauneudesta kauhuun; Y. Sepänmaa (toim.),
Alligaattorin hymy.

Tes112 Estetiikan ja
taidefilosofian perusteet II,
johdantopraktikum (2,5 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14090147
Opintomaksu: 58 euroa

Kurssilla luetaan estetiikan keskeisiä kysy-
myksiä käsitteleviä tekstejä ja keskustel-
laan niistä. Jokainen osallistuja pitää vuo-
rollaan suullisen alustuksen sekä kirjoittaa
kaksi referaattia tai yhden pitemmän es-
seen. Luettelo teksteistä ja kurssin aika-
taulu tulevat avoimen yliopiston toimis-
toon toukokuussa. Esseen tai referaattien
palautuksesta sovitaan kurssin aikana.

Suoritustapa: L 21 t + alustus + refe-
raatit tai essee
Opetus: ma 24.5. klo 17–17.45 (Praktiku-
min järjestäytymisistunto, läsnäolo erit-
täin tärkeää). Opetus ma 7.6. klo 17–18.30
ja ma, ke 9.6.–30.6. klo 17–19.30 (Huom!
Ei opetusta 21.6.)
Opetuspaikka: V20 sh 10
Opettaja: FL Markku Lehtinen

Tes130/220A Lacanin
jälkeistä nykyestetiikkaa
Matrixista Irakiin (2,5 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14090247
Opintomaksu: 58 euroa

Kurssilla tutustutaan Jacques Lacanilta
(1901–1981) ammentaviin kulttuuriteo-

reetikkoihin ja heidän kirjoituksiinsa. Kir-
joitusten aiheet liikkuvat Hollywood-elo-
kuvista kansainväliseen politiikkaan. Käsi-
teltäviä teoreetikkoja ovat muiden muas-
sa École Normale Supérieuren filosofian
laitoksen johdossa toimiva Alain Badiou
ja ”Ljubljanan jättiläinen” Slavoj ®i¾ek.
Kurssi suoritetaan lopputentillä. Tentissä
on kysymyksiä luennoilta sekä kurssikirja-
na olevasta Badioun Etiikasta.

Suoritustapa: L 20 t + oheiskirjallisuus
+ kuulustelu
Opetus: to, pe 1.7. ja 2.7. sekä ma, ti, ke,
to 12.–15.7. sekä 19.–22.7. klo 17–18.30
Opetuspaikka: P607
Kuulustelu: la 7.8. klo 16–18, uusinta-
kuulustelut ke 1.9. ja la 25.9. klo 17–19
Opettaja: FT Janne Kurki

Kirjallisuus: Badiou, A., Etiikka – Essee pahan
tiedostamisesta (saatavilla myös ranskaksi ja eng-
lanniksi).

Tes220B/250B/340 Tapiolan
puutarhakaupunki 50 vuotta
(2,5 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14090347
Opintomaksu: 58 euroa

Kurssilla perehdytään ympäristöestetiikan
teoriaan tarkastellen mm. luonnonympä-
ristön, maiseman, puutarhan, arkkiteh-
tuurin ja kaupunkisuunnittelun estetiik-
kaa. Teoriaa sovelletaan vastikään 50
vuotta täyttäneen puutarhakaupunki Ta-
piolan historian, nykytilan ja tulevaisuu-
den tarkasteluun.
Luento-opetuksen lisäksi kurssilla teh-
dään ekskursio Tapiolaan.

Suoritustapa: L 20 t  + oheiskirjallisuus
+ essee
Opetus: ma, to 2.8.–23.8. klo 17–19.15
(huom! ma 23.8. klo 17–18.30)
Opetuspaikka: V20 sh 17
Opettaja: FM Hanna Mattila ja vieraile-
via luennoitsijoita
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Kirjallisuus: Aiheeseen liittyviä artikkeleja
(osittain valinnaisia) kopioitavissa Avoimen yli-
opiston toimistossa kesäkuun alusta lähtien.

Tes230A Brittiläisen pop-
tähteyden historiaa (1–2 ov)
ks. musiikkitiede s. 34

FILOSOFIA
ks. monitieteiset opinnot

HISTORIA
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta

Hss230 Vanhat käsialat (1 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14130247
Opintomaksu: 58 euroa

Kurssilla luodaan valmiudet lukea ja tulki-
ta nykyaikaisesta poikkeavia, 1800-luvulle
saakka käytössä olleita kirjoitustapoja
sekä saada kuva kielestä ja terminologias-
ta. Opetusmuotona on luento, johon liit-
tyy harjoitustehtäviä.

Suoritustapa: L 24 t + harjoitustehtäviä
+ kuulustelu
Opetus: ma ja ti 17.–18.5., ma, ti, ke ja to
24.–27.5. sekä ma ja ti 31.5.–1.6. klo 16.30–
19
Opetuspaikka: V20 sh 2
Kuulustelu: ma 14.6. klo klo 17–19
Uusintakuulustelut ma 19.7. klo klo 16–18
ja  ma 23.8. klo klo 17–19
Opettaja: Dos. Anneli Mäkelä-Alitalo

Hhs121 Aate- ja
kulttuurihistoria (4 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14130147
Opintomaksu: 78 euroa

Kurssilla keskitytään oppihistoriallisiin ke-
hityslinjoihin Euroopassa myöhäiskeski-

ajalta valistukseen. Samalla pohditaan
maailmankuvassa ja ihmiskäsityksessä ta-
pahtuneita muutoksia. Kurssin aluksi luo-
daan katsaus aate- ja kulttuurihistorian
erilaisiin tutkimustraditioihin.

Suoritustapa: joko a) L 24 t + luento-
kuulustelu (1 ov) + kirjallisuuskuulustelu
(3 ov)
tai b) pelkkä kirjallisuuskuulustelu (4 ov)
Opetus: ti ja ke 3.–4.8. sekä ma, ti ja ke
9.–18.8. klo 17–19.30
Opetuspaikka: F26 ls 2
Kuulustelu: Luentokuulustelu ke 25.8.
klo 17–19
Uusintakuulustelu ma 27.9. klo 17–19 ja
ke 27.10. klo 17–19
Kirjallisuuskuulustelu ke 15.9. klo 17–21
Uusintakuulustelut ke 13.10. klo 17–21 ja
la 13.11. klo 9–13.
Opettaja: FT Timo Joutsivuo

Kirjallisuus: Luentokurssin yhteydessä:

1. Baumer, F.L., Modern European Thought.
2. Southern, R.W., The Making of the Middle
Ages.

Jos koko opintojakso suoritetaan kirjallisuuskuu-
lusteluna, tentitään:
1. joko Burke, P., Varieties of Cultural History
tai Manninen, J., Valistus ja kansallinen identi-
teetti
2. Baumer, F.L., Modern European Thought
3. Southern, R.W., The Making of the Middle
Ages.

KOGNITIOTIEDE
ks. käyttäytymistieteelliset opinnot
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KOTIMAINEN KIRJALLISUUS
✆ Ilmoittautumiskoodi 14180047 (sisältää
alla olevat oppiaineen kurssit). Käytä tätä
ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi yh-
teenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 175 euroa. Jos ilmoittaudut
yksittäiselle kurssille, käytä kurssin koh-
dalla olevaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta,
kuitenkin enintään 175 euroa

Tko121 Peruskurssi (4 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14180147
Opintomaksu: 78 euroa

Peruskurssi on johdantokurssi kirjallisuu-
den rakenneanalyysiin, kirjallisten tekstien
tapoihin rakentaa merkityksiä, kirjallisuu-
den lajikenttään sekä proosan ja lyriikan
analyysien peruskäsitteisiin. Peruskurssi on
ennen kaikkea harjoituskurssi, jonka aika-
na harjaannutaan kirjallisuuden analyysin
käyttöön, kirjoitetaan pieniä harjoitusteh-
täviä sekä tehdään ryhmätöitä.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu
Opetus: ti, to 25.5.–22.6. klo 17–19.30
(huom! ei to 27.5.)
Opetuspaikka: P607
Kuulustelu: to 1.7. klo 17–20 P654
Uusintakuulustelut to 29.7. klo 17–20 ja
ma 30.8. klo 17–20
Opettaja: FL Irma Perttula

Kirjallisuus: Kantokorpi, Lyytikäinen, Vii-
kari, Runousopin perusteet; Hökkä, “Lyyrinen
minä” teoksessa Subjekti. Minä. Itse (toim. Lyyti-
käinen) sekä Kirjallisuudentutkimuksen pe-
ruskäsitteitä (toim. Alanko, Käkelä-Puumala).

Tko122 Johdatus kirjallisuu-
den tutkimukseen (1 ov)
Opintomaksu: 35 euroa
Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: la 29.5. klo 9–13
Uusintakuulustelut ke 30.6. klo 16–20 ja
ma 2.8. klo 16–20

Opettaja: FM Päivi Koivisto

Kirjallisuus: Koskela – Rojola, Lukijan ABC-
kirja.

Tko111 Johdatus Suomen
kirjallisuuden historiaan (1 ov)
Opintomaksu: 35 euroa
Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ke 21.7. klo 16–20
Uusintakuulustelut: la 28.8. klo 9–13 ja ma
4.10. klo 17–21
Opettaja: FL Irma Perttula

Kirjallisuus: Laitinen, Suomen kirjallisuuden
historia.

Tko112 Klassikot (4 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14180247
Opintomaksu: 78 euroa

Kurssilla perehdytään suomalaisten klassi-
koiden (Runebergistä Saarikoskeen) kes-
keisiin teoksiin sekä Kalevalaan ja Kante-
lettareen. Kurssin aikana kirjoitetaan myös
esseitä (15–20 sivua).

Suoritustapa: L 24 t + oheiskirjallisuus
+ esseet + kuulustelu.
Opetus: ti 27.7.–31.8. sekä to 19.8. ja to
26.8. klo 17–19.30
Opetuspaikka: U40 sali 2
Kuulustelu: ma 20.9. klo 17–21
Uusintakuulustelut: la 23.10. klo 9–13 ja
ke 24.11. klo 17–21
Opettaja: FL Irma Perttula

Kirjallisuus: Kuulusteluun luetaan seuraavat 32
teosta:
Kalevala; Kanteletar; Runeberg, Elgskyttar-
ne (Hirvenhiihtäjät) JA Fänrik Ståls sägner (Vän-
rikki Stoolin tarinat); Kivi, Seitsemän veljestä JA
Nummisuutarit; Canth, Hanna JA Työmiehen vai-
mo; Pakkala, Vaaralla; Aho, Papin rouva; Jär-
nefelt, Isänmaa; Kilpi, Batsheba; Leino, Helka-
virsiä I; Manninen, Säkeitä I;Jotuni, Kun on
tunteet; Södergran, Dikter (Runoja); Lehto-
nen, Putkinotko; Sillanpää, Hurskas kurjuus;
Kallas, Sudenmorsian; Hellaakoski, Jääpeili;
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Diktonius, Janne Kubik (Janne Kuutio); Waltari,
Sinuhe egyptiläinen; Linna, Tuntematon sotilas;
Haanpää, Noitaympyrä; Manner, Tämä matka;
Meri, Manillaköysi; Haavikko, Talvipalatsi; Sa-
lama, Juhannustanssit; Mukka, Maa on synti-
nen laulu; Vartio, Hänen olivat linnut; Jansson,
Sent i november (Muumilaakson marraskuu); Saa-
rikoski, Hämärän tanssit.

Kotimaisen kirjallisuuden opintojen
jatkaminen lukuvuonna 2004–2005
Ne opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet
kaikille kesän kotimaisen kirjallisuuden
opintojaksoille, voivat täydentää opinnot
kotimaisen kirjallisuuden 20 ov:n opinto-
kokonaisuudeksi suorittamalla seuraavat
lukuvuonna 2004–2005 järjestettävät
opintojaksot:

Tko130 Nykykirjallisuutta ja tutkimuksen
nykysuuntia (5 ov)
Tko140 Kulttuurisen perinteen tuntemus
(5 ov)

Jatko-ohjelma on 1.7. alkaen noudettavis-
sa avoimen yliopiston toimistosta sekä
nähtävissä avoimen yliopiston www-si-
vuilla.
Opintojaan jatkavien on ilmoittaudutta-
va avoimen yliopiston toimistoon 2.–20.8.
välisenä aikana puhelimitse numeroon
(09) 191 23634 tai käymällä toimistossa.
Kesäopetuksen opintomaksuna suoritettu
175 euroa hyvitetään jatkoilmoittautumi-
sen yhteydessä.

MUSIIKKITIEDE
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta

Tmu212B Populaarimusiikki
ja audiovisuaaliset
viestimet (2,5 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14200147
Opintomaksu: 58 euroa

Kurssilla tarkastellaan populaarimusiikin
ja audiovisuaalisten viestinten erilaisia yh-
tenemismuotoja. Tavoitteena on tarjota
historiallinen katsaus audiovisuaalisten
viestinten musiikilliseen ulottuvuuteen
sekä opastaa opiskelijoita audiovisuaalis-
ten viestinten kautta välittyvän populaari-
musiikin analyyttiseen ja kriittiseen tar-
kasteluun. Kurssi suoritetaan osallistumal-
la aktiivisesti luennoille ja keskusteluun,
tekemällä harjoitustehtäviä sekä kirjoitta-
malla loppuessee.

Suoritustapa: L 21 t + oheiskirjallisuus
+ kuulustelu tai essee
Opetus: ti, pe 18.5.–11.6. klo 16.30–18.45
(huom! ei pe 4.6.)
Opetuspaikka: V20 sh 17
Kuulustelu: ti 22.6. klo 16.30–18.30
Uusintakuulustelut ma 26.7. klo 16–18 ja
ke 18.8. klo 17–19
Opettaja: FM Antti-Ville Kärjä

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuudesta valitaan yksi
teos kuulusteltavaksi tai arvioitavaksi:
Alanen, A., Sähköiset unet; Altman, R.(toim.),
Genre: the Musical; Bacon, H., Audiovisuaali-
sen kerronnan teoria; Buhler, J. et al. (toim.),
Music and Cinema.; Cook, N., Analysing Mu-
sical Multimedia; Frith, S. et al. (toim.), Sound
& Vision; Gabbard, K., Jammin´ at the Mar-
gins; Goodwin, A., Dancing in the Distraction
Factory; Herkman, J., Audiovisuaalinen media-
kulttuuri; Inglis, I., Popular Music and Film;
Juva, A., Valkokangas soi!; Kaplan, E.A.,
Rocking Around the Clock; Kassabian, A., Hea-
ring Film; Lundberg, D. et al., Musik. Medier.
Mångkultur; Malm, K. & Wallis, R. , Media Po-
licy and Music Activity; Mundy, J., Popular Mu-
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sic on Screen; Saarela, T., Selluloidi soikoon;
Shore, M., Rolling Stone Book of Rock Video.

Tmu120/214A Näkökulmia
kamarimusiikkiin (2,5 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14200247
Opintomaksu: 58 euroa

Kurssilla lähestytään kamarimusiikkia mm.
musiikkianalyysin, -historian, -sosiologian
ja -estetiikan näkökulmasta tutkimusesi-
merkkejä käyttäen. Lisäksi tutustutaan lä-
hemmin kamarimusiikin keskeisiin lajei-
hin, tyyleihin, tekniikoihin ja teoksiin.

Suoritustapa: L 30 t + kuulustelu ja
kuuntelukoe tai essee ja kuuntelukoe
Opetus: ma, ke, to 24.5.–9.6. klo 17–20
Opetuspaikka: P216
Kuulustelu: ke 30.6. klo 16–19
Uusintakuulustelut ma 19.7. klo 16–19 ja
la 14.8. klo 9–12
Opettaja: FM Márta Schmidt

Kirjallisuus: Teosluettelo avoimen yliopiston toi-
mistosta.

Tmu132/Tmu210B/Tes230A
Brittiläisen poptähteyden
historiaa (1–2 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14200347
Opintomaksu: 58 euroa

Luentosarja käsittelee populaarimusiikin
tähti-ilmiötä sodanjälkeisessä Britanniassa.
Brittiläinen populaarimusiikkitähteys kyt-
ketään luennoilla kulttuurintutkimukses-
ta tuttuihin teemoihin: kansallinen/kult-
tuurinen identiteetti, amerikanisaatio,
seksuaalisuus, nuorisokulttuuri, luokka,
taide, eksenterisyys. Luennoilla analysoi-
daan muusikkouden ideaa, yksittäisiä
tähtiä (mm. Tommy Steele, Beatles, David
Bowie, Sex Pistols, Spice Girls) ja eri mu-
siikkigenrejä. Tähteyden infrastruktuuri
huomioidaan kauttaaltaan, ja näin ollen
luento sivuaa myös musiikin tuotannon-
ja levityksen, musiikkimedian ja faniuden

historiaa. Jokainen luentokerta sisältää
vähintään yhden videonäytteen.

Kurssin rakenne:
1. Tähteyden teoriaa ja varhaishistoriaa
2. Brittitähteys 1930-luvulta 1950-luvun
lopulle
3. Beatles: paikallisuus, huumori ja seksu-
aalisuus
4. 1960-luvun puoliväli: taidekoulut,
svengaava Lontoo ja poptähteyden mur-
ros
5. Psykedelia, politiikka ja messianismi
1960-luvun lopun populaarimusiikissa
6. 70-luvun alun vastapoolit: teinipop ja
progressiivinen rock
7. Glam rock/David Bowie
8. Punk: taideliikettä ja vallankumousta?
9. 1980-luku: “uusi pop”, musiikkivideot
ja hyväntekeväisyysrock
10. 1990-luvun tähtiulottuvuuksia: herita-
ge-ilmiö, Britpop, Spice Girls ja tv-tähdet
11. tentti

Mahdollisuus suorittaa toinen opintoviik-
ko pienoistutkielmalla. Pituus 2500–3000
sanaa (6–8 sivua), mukana lähdeluettelo,
jossa vähintään kolme teosta, joukossa jo-
tain kurssin kirjallisuuslistasta.
Tutkielma voi olla:
1) tähtianalyysi
2) jokin brittiläiseen tähteyteen liittyvän
ilmiön (esim. televisiosarja, elokuva, ta-
pahtuma, poplehti) analyysi
3) muu (sovittava opettajan kanssa)

Suoritustapa: L 20 t + kuulustelu = 1ov
L 20 t + kuulustelu + essee (6–8 sivua) = 2ov
Opetus: ma, ti, ke, to, pe 2.8.–6.8. klo
16.30–19.45
Opetuspaikka: U40 sali 6
Kuulustelu: la 28.8. klo 9–12
Uusintakuulustelut ke 15.9. klo 17–20 ja
ma 4.10. klo 17–20
Opettaja: PhD Janne Mäkelä

Kirjallisuus: www.avoin.helsinki.fi/materiaalit/
musiikkitiede_kesa04.html
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PSYKOLOGIA
ks. käyttäytymistieteelliset opinnot

PUHEVIESTINTÄ
ks. käyttäytymistieteelliset opinnot

SEMIOTIIKKA

Sem 270u Populaarikult-
tuurin semiotiikkaa (2,5 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14220147
Opintomaksu: 58 euroa

Kurssilla tutustutaan populaarikulttuurin
tutkimuksen klassikoihin sekä nykytutki-
mukseen estetiikan ja semiotiikan näkö-
kulmasta. Miten populaarikulttuuri, suh-
teemme poppiin ja siitä tehty tutkimus
ovat kehittyneet viimeisten vuosikymme-
nien aikana? Minkä kysymysten edessä
populaarikulttuurin tutkimus on nyt? Pai-
nopiste on populaarikulttuurin taiteelli-
sessa puolessa, ei niinkään viestinnässä.

Suoritustapa: L 20 t + essee tai kuuluste-
lu
Opetus: ma, ti, ke 9.8.–17.8. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: PR aud II
Kuulustelu: ma 23.8. klo 17–19
Uusintakuulustelut ke 15.9. klo 17–19 ja la
9.10. klo 9–11
Opettaja: FL Max Ryynänen

Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennolla.

SOSIAALI- JA
KULTTUURIANTROPOLOGIA
ks. valtiotieteelliset opinnot

TAIDEHISTORIA

Puoliarvosana (10 ov)
Opintomaksu: Ks. kurssin kohdalta
Tta110 Yleisen taidehistorian perustunte-
mus 5 ov
Tta130 Suomen taidehistorian perustun-
temus 5ov

Tta110 Yleisen
taidehistorian
perustuntemus (5 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14250147
Opintomaksu: 78 euroa

Tavoitteena on yleisen taidehistorian jä-
sennelty ja visuaalisesti mahdollisimman
kattava kokonaiskuva, keskeisten teosten
ja tyylihistorian perusteiden tuntemus.

Suoritustapa: L 54 t + kuulustelut (ku-
vat ja kirjallisuus)
Opetus: ma, ti, ke, to 24.5.–22.6. klo 17–
19.30
Opetuspaikka: 24.5.–17.6. PR aud XV
21.6.–22.6. U40 sali 2
Kuulustelu: Kuulustelu (kuvat ja kirjal-
lisuus) to 15.7. klo 17–20
Uusintakuulustelut pe 20.8. ja to 16.9. klo
17–20
Opettaja: FM Tiina Ottela
arkkitehti Mikko Lindqvist
FT Minna Törmä (Kiinan taide 26.5.)
FT Anna Kortelainen (Japanin taide 27.5.)

Kirjallisuus: Honour, H. – Fleming, J., Maa-
ilman taiteen historia (engl. 1991 tai uudempi
painos) ja Summerson, J., The Classical Langu-
age of Architecture.

Tta130 Suomen taidehis-
torian perustuntemus (5 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14250247
Opintomaksu: 78 euroa

Tavoitteena on Suomen taidehistorian jä-
sentynyt kokonaiskuva, keskeisten teosten
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ja tyylihistorian perusteiden tuntemus.

Suoritustapa: L 51 t + kuulustelut (ku-
vat ja kirjallisuus)
Opetus: ma, ti, to 26.7.–31.8. klo 17–
19.30.
Opetuspaikka: 26.7.–29.7. U40 sali 2
2.8.–31.8. PR aud XIV
Kuulustelu: Kuulustelu (kuvat ja kirjal-
lisuus) to 23.9. klo 17–20
Uusintakuulustelut to 21.10. ja to 18.11.
klo 17–20
Opettaja: FM Tiina Ottela
arkkitehti Mikko Lindqvist
dosentti Markus Hiekkanen (ti 27.7. ja to
29.7.)

Kirjallisuus: ARS Suomen taide 1–6.

TEATTERITIEDE

Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta

Tte131 Suomen
teatterihistoria 1700-luvulta
nykypäivään (1–2,5 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14260147
Opintomaksu: 58 euroa

Suoritustapa: L 24 t + luentokuulustelu
= 1 ov
L 24 t + luentokuulustelu, jossa tentitään
lisäksi oheiskirjallisuus = 2,5 ov
Opetus: ma, ti, ke, to 31.5.–17.6. klo 16–
17.45
Opetuspaikka: V20 sh 15
Kuulustelu: ke 23.6. klo 16–18 V20 sh
15
Uusintakuulustelut ma 26.7. klo 16–18
ja ma 30.8. klo 17–19
Opettaja: FM Mikko-Olavi Seppälä

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuus: (luetaan kurssin
aikana):A. 1 ov:n suorittajat: Artikkelimoniste
(jaetaan kurssin alussa) sekä näytelmät: Weck-

sell, J. J., Daniel Hjort; Kivi, A., Nummisuutarit;
Canth, M., Työmiehen vaimo; Jotuni, M., Kul-
tainen vasikka;Wuolijoki, H., Niskavuoren
naiset.B. 2 1/2 ov:n suorittajat:Edellä maini-
tut artikkelimoniste ja näytelmät sekä yksi seu-
raavista teoksista:Tiusanen, T., Teatterimme
hahmottuu;Koski, P., Hella Wuolijoki ja hänen ai-
kansa; Paavolainen, P., Teatteri ja suuri muut-
to sekä näytelmät Pakkala, T., Tukkijoella;
Manner, E-L., Poltettu oranssi; Kylätasku, J.,
Runar ja Kyllikki; Parviainen, J., Jumalan rakas-
taja; Ruohonen, L., Kuningatar K.

Tte122 Moderni
teatterihistoria (2,5 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14260247
Opintomaksu: 58 euroa
Moderni teatterihistoria -kurssin tavoit-
teena on perehdyttää opiskelija kansain-
väliseen 1900-luvun teatterihistoriaan.
Kurssilla käydään läpi myös teatterihistori-
an tutkimuksen lähtökohtia. Kurssi toteu-
tetaan pienryhmäopetuksena. Kurssi to-
teutetaan siten, että opiskelijat lukevat sa-
manaikaisesti kahden eri tutkijan, Oscar
Brockettin ja Glynne Wickhamin, kirjoja
1900-luvun teatterista. Kurssilla pohditaan
kirjoittajien käyttämää periodisaatiota ja
historiakäsitystä.

Suoritustapa: L 20 t + essee
Opetus: ma, to 5.8.–26.8. ma klo 17–
19.15 ja to klo 17–18.30 sekä huom! ti
31.8. klo 17–19.15.
Opetuspaikka: V20 sh 14
Opettaja: FM Hanna Korsberg

Kirjallisuus: Postlewait, T., Historiankirjoitus ja
teatteritapahtuma: kaksitoista perusongelmaa
(teoksessa Näkökulmia menneeseen toim. Pirkko
Koski, Outi Lahtinen ja Eeva Mustonen); Brockett,
O.G., History of the Theatre (s. 541 -loppuun);
Wickham, G., Teatterihistoria (s.204–286).
Lisäksi yksi seuraavista Brook, P., Tyhjä tila;
Meyerhold, V., Teatterin lokakuu; Artaud, A.,
Kohti kriittistä teatteria; Grotowski, J., Hän ei
ollut kokonainen. Tekstejä vuosilta 1965–1969.
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USKONTOTIEDE
✆ Ilmoittautumiskoodi 14270047 (sisältää
alla olevat oppiaineen kurssit).
Käytä tätä ilmoittautumiskoodia, jos kurs-
siesi yhteenlaskettu opintomaksu ylittää
enimmäishinnan 175 euroa. Jos ilmoittau-
dut yksittäiselle kurssille, käytä kurssin
kohdalla olevaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 175 euroa

Kut111 Uskontotieteen
perusteet (2 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14270147
Opintomaksu: 58 euroa

Opintojakson tavoitteena on uskontotie-
teen tutkimuskohteiden, peruskäsitteis-
tön sekä teoreettisten lähtökohtien yleis-
tuntemus. Kurssilla tarkastellaan myös us-
konnon määrittelyn ongelmia, uskonnon
ulottuvuuksia ja uskontoa osana yksilön
ja yhteisön elämää sekä kulttuuria.

Suoritustapa: L 32 t + kuulustelu, jossa
tentitään myös kirjallisuus
Opetus: ma 17.5., ti 18.5. ja ke, to 26.5.–
10.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: P653
Kuulustelu: ma 28.6. klo 16–19
Uusintakuulustelut: la 21.8. klo 9–12 ja ma
20.9. klo 17–20
Opettaja: FM Jussi Niemelä

Kirjallisuus: K. Ketola et al., Näköaloja uskon-
toon. Uskontotieteen ajankohtaisia suuntauksia.

Kut112 Maailman uskonnot
(3 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14270247
Opintomaksu: 78 euroa

Opintojakson tavoitteena on maailman-
uskontojen synnyn, historian ja opin kes-
keisten kohtien tuntemus.

Suoritustapa: L 36 t + kuulustelu, jossa
tentitään myös kirjallisuus

Opetus: ma, ke 26.7.–18.8. ja ma 23.8.
klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: Opetuspaikka P653, paitsi
ma 26.7. ja ke 28.7. U40 sali 4
Kuulustelu: la 11.9. klo 9–12
Uusintakuulustelut: la 9.10. klo 9–12 ja ma
8.11. klo 17–20
Opettaja: FM Tuula Juurikka

Kirjallisuus: Uskonnot maailmassa. Toim. J.
Pentikäinen & K. Hyry (uudistettu painos 1999).

Kut240 Valtavirran tuolla
puolen: vaihtoehtoinen
uskonnollisuus suomalai-
sessa yhteiskunnassa (5 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14270347
Opintomaksu: 78 euroa

Opintojaksolla käsitellään vaihtoehtoista
uskonnollisuutta Suomessa. Tarkastelun
kohteena ovat mm. uudet uskonnolliset
liikkeet, maahanmuuttajien uskonnolli-
suus ja uskonnon paikka suomalaisessa
yhteiskunnassa yleisemmin.

Opintojaksolla voi korvata uskontotie-
teen aineopinnoista kohdan Kut240.

Suoritustapa: L 24 t + luentokuulustelu
+ kirjallisuuskuulustelu
Opetus: ti ja to 24.8.–9.9. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: F26 ls 2, paitsi ti 7.9. ja to 9.9.
(opetuspaikat ilmoitetaan myöhemmin)
Kuulustelu: Luentokuulustelu: la 18.9.
klo 9–12
Kirjallisuuskuulustelu: ke 29.9. klo 17–21
Uusintakuulustelut (luennot ja/tai kirjalli-
suus): la 30.10. klo 9–13 ja ma 29.11. klo
17–21
Opettaja: TT Minna Rikkinen ja TM Titus
Hjelm

Kirjallisuus: Kirjallisuuskuulusteluun luetaan
seuraavat kirjat: Kaplan, J. (ed.) Beyond the
Mainstream. The Emergence of Religious
Pluralism in Finland, Estonia and Russia
(osin); Niemelä, J. (toim.) Vanhat jumalat,
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uudet tulkinnat. Näköaloja uusiin uskon-
toihin Suomessa; Kääriäinen, K., Niemelä, K.
& Kimmo, K. Moderni kirkkokansa. Suoma-
laisten uskonnollisuus uudella vuositu-
hannella.
Yllä olevien kirjojen lisäksi luennoilla ilmoitetaan
opiskelijoille neljäs tenttiin tuleva kirja.

YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE

Puoliarvosana (10 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14290047 (sisältää
kaikki puoliarvosanan kurssit). Käytä tätä
ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi yh-
teenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 175 euroa. Jos ilmoittaudut
yksittäiselle kurssille, käytä kurssin koh-
dalla olevaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: Ks. kurssin kohdalta,
kuitenkin enintään 175 euroa

Tyy142 Lyriikka (2,5 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14290547
Opintomaksu: 58 euroa

Lyriikkapraktikumissa perehdytään runo-
uteen kirjallisuudenlajina. Esimerkkien
avulla tutustutaan eri aikakausien länsi-
maiseen runouteen ja harjaannutaan
analysoimaan ja tulkitsemaan runoutta
kirjallisuustieteen keinoin. Praktikumissa
käydään läpi runoudentutkimuksen käsit-
teitä sekä tutustutaan keskeisiin runou-
dentutkimuksen suuntauksiin ja teorioi-
hin. Keskustellaan myös siitä, miten luki-
jan omia havaintoja sekä tulkintoja voi-
daan ilmaista selkeästi ja perustellen.
Opetus rakentuu luennoista, analyysihar-
joituksista ja keskustelusta. Luennoilla kä-
siteltävät runot jaetaan kurssin alussa
opetusmonisteena. Praktikum suoritetaan
tentillä ja kotona kirjoitettavalla analyysi-
tehtävällä yhdestä runoteoksesta. Lista
mahdollisista teoksista jaetaan kurssilla.

Suoritustapa: L 24 t + oheiskirjallisuus
+ kuulustelu + essee tai analyysitehtävä
Opetus: ti, ke, to 1.6.–16.6. klo 16.30–
18.45
Opetuspaikka: ti 1.6. DIAK luokka 42–44
4.krs, 2.–16.6. U40 sali 14
Kuulustelu: to 5.8. klo 16.30–18.30 PR
aud XIII
Uusintakuulustelut la 11.9. klo 9–11 ja ke
6.10. klo 17–19
Opettaja: FT Johanna Pentikäinen

Kirjallisuus: Kuulustelua varten luetaan: M.
Kantokorpi–P. Lyytikäinen–A. Viikari, Runo-
usopin perusteet  (Viikarin osuus), kurssilla jaet-
tava opetusmoniste sekä 1–2 erillistä artikkelia,
joiden tiedot ilmoitetaan kurssin alussa.

Tyy131 Valistus, romantiikka
ja 1800-luku (2,5 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14290347
Opintomaksu: 58 euroa

Luennoilla tutustutaan erityisesti ranskan-
, saksan- ja englanninkielisten kielialuei-
den kirjallisuuteen 1700-luvun alusta
1800-luvun loppupuolelle. Kurssia voi jä-
sentää kaksijakoisen otsikon avulla: “Va-
listuksen käsite / Romantiikan aika”. Ky-
symme: Miten ja millaisin perustein sellai-
set periodit kuin “valistus” ja “romantiik-
ka” rajataan kirjallisuus- ja aatehistorias-
sa? Millä tavalla nämä periodit saavat al-
kunsa ja loppunsa? Minkä vuoksi “valis-
tuksen käsite” ja “romantiikan aika” kui-
tenkin myös ylittävät määrättyjen histori-
allisten aikakausiensa rajat? Miten ja mik-
si ne voivat edelleen säilyttää tai uudel-
leen saavuttaa ajankohtaisuutensa?

Suoritustapa: L 20 t + oheiskirjallisuus
+ kuulustelu tai essee
Opetus: ma, ti, ke 21.–23.6. ma, ti klo
17.15–19.45, ke klo 17.15–18.45 sekä ma,
ti, ke, to 16.8.–19.8. klo 17.15–19.45
Opetuspaikka: PR sali 7
Kuulustelu: la 4.9. klo 9–13
Uusintakuulustelut la 25.9. klo 9–13 ja la
16.10. klo 9–13
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Opettaja: FM Pajari Räsänen

Kirjallisuus: Valitaan yhteensä kuusi teosta tai
useamman teoksen kokonaisuutta:

I. Kaikille yhteiset teokset (1–2):
1. Lyriikka: Tynni, Tuhat laulujen vuotta (1700-
ja 1800-luvun lyriikka).
2. Venäläiset klassikot (“psykologinen realismi”):
joko Tolstoi, Anna Karenina tai Dostojevski,
Rikos ja rangaistus.

II. Valinnaiset teokset (3–5 ja 6):
3. 1700-luvun kertomakirjallisuus (valitse vaihto-
ehdoista yksi): Montesquieu, Persialaisia kir-
jeitä TAI Voltaire, Candide ja Sallimus TAI Swift,
Gulliverin retket (1. ja 4. osa) ja Defoe, Robin-
son Crusoe TAI Sterne, Tristram Shandy TAI Lac-
los, Vaarallisia suhteita ja Rousseau, Tunnus-
tuksia, valikoima otteita.
4. Draama (valitse vaihtoehdoista yksi): Goethe,
Faust I TAI Schiller, Rosvot TAI Büchner, Danto-
nin kuolema ja joko Leonce ja Lena tai Woyzeck
TAI Strindberg, Uninäytelmä ja Tsehov, Lokki
TAI Lessing, Viisas Natan.
5. 1800-luvun kirjallisuutta (valitse vaihtoehdoista
yksi): Brontë, Humiseva harju TAI Austen, Ylpe-
ys ja ennakkoluulo TAI Gogol, Päällysviitta ja
Flaubert, Madame Bovary TAI Baudelaire, Pa-
han kukkia ja Pariisin ikävä TAI Hölderlin, Leipä
ja viini ja Blake, Taivaan ja helvetin avioliitto ja
muuta proosaa TAI Balzac, Kadonneet illuusiot.
6. Kuudes teos tai tekstikooste sovitaan kurssin
kuluessa; mahdollisesti kyseeseen tulee kaikille
jaettava moniste.

Tyy111 Kirjallisuudentutki-
muksen peruskurssi I (2,5 ov)
Opintomaksu: 35 euroa
Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ke 30.6. klo 16–19
Uusintakuulustelut ke 28.7. klo 16–19 ja la
21.8. klo 9–12.
Opettaja: FT Klaus Brax

Kirjallisuus: Eagleton, T., Literary Theory
(suom. Kirjallisuusteoria) tai Koskela–Rojola,
Lukijan ABC-kirja; Jauss, H.R., “Kirjallisuuden-
historia kirjallisuustieteen haasteena”, teoksessa
Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä (toim. M.-
L. Nevala); Alanko – Käkelä-Puumala (toim.), Kir-
jallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä;
Kantokorpi – Lyytikäinen – Viikari, Runous-
opin perusteet (Viikarin osuus; s. 39–102).

Tyy122 Keskiaika, renes-
sanssi ja klassismi (2,5 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 14290247
Opintomaksu: 58 euroa

Kurssilla käydään läpi länsimaisen kirjalli-
suuden historia keskiajalta Ranskan klas-
sismiin. Kirjallisuutta tarkastellaan myös
osana ajan yleistä kulttuuriympäristöä.

Suoritustapa: L 24 t + oheiskirjallisuus
+ kuulustelu
Opetus: ma, ti, ke, to 25.8.–7.9. klo 17–
19.30
Opetuspaikka: PR sali 7 paitsi 6–7.9. DIAK
P1
Kuulustelu: ma 13.9. klo 17–20 DIAK,
auditorio
Uusintakuulustelut la 2.10. klo 9–12. ja la
23.10. klo 9–12
Opettaja: FM Susanna Suomela

Kirjallisuus: Oheislukemistona luennoilla jaetta-
va materiaali sekä seuraavat teokset: Dante, Ju-
malainen näytelmä (1.osa Helvetti); Boccaccio,
Decamerone (kehyskertomus ja IX päivä); Eras-
mus Rotterdamilainen, Tyhmyyden ylistys TAI
More, Utopia; Rabelais, Pantagruel; Shake-
speare, Hamlet TAI Kesäyön unelma; Cervan-
tes, Don Quiote (luvut I–XXIII); Racine, Faidra.
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KASVITIEDE
ks. biotieteelliset opinnot

MATEMATIIKKA

Koulumatematiikan
täydennyskurssi (4 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi
Ryhmä 1: 15030147
Ryhmä 2: 15030247
Opintomaksu: 78 euroa

Koulumatematiikan täydennyskurssin
suorittaminen madaltaa kynnystä koulu-
ja yliopistomatematiikan välillä ja kohen-
taa matematiikan perustaitoja. Opintojak-
son tarkoituksena on mm. täydentää ma-
tematiikan yleisen oppimäärän antamat
tiedot laajan oppimäärän tasolle. Opinto-
jakso sisältää johdanto-osan, jolla käsitel-
lään mm. rationaali-, kokonais- ja reaali-
lukuja, lukujoukkoja sekä yhtälöitä ja
epäyhtälöitä. Pääaiheena opintojaksolla
käsitellään differentiaali- ja integraalilas-
kentaa.

Suoritustapa: L 60 t + R 30 t/ryhmä + 2
välikoetta (loppukuulustelumahdollisuus)
Laskimen ja taulukkokirjan käyttö on
opintojakson välikokeissa (ja loppuko-
keessa) sallittu samojen periaatteiden
mukaisesti kuin ylioppilaskirjoitusten ma-
tematiikan kokeessa.
Opintojakso suoritetaan laskuharjoituksil-
la ja kahdella välikokeella.
Jos opiskelija ei läpäise kurssia laskuharjoi-
tuksilla ja välikokeilla, voi hän osallistua
opintojakson loppukokeeseen, jossa koko
opintojakson asiat tentitään kerralla.

Opetus:
Luennot ja opetuspaikat:
vk 20: la 15.5. klo 9–12.30 (P653)
vk 21: ma ,ti 17. ja 18.5. klo 16.30–20 (PIV)
ja la 22.5. klo 9–12.30 (P653)
vk 22: ti, to, pe 25. (PR aud XIV),27. (PIV)
ja 28.5. (P653) klo 16.30–20 ja la 29.5. klo
9–12.30 (P653)
vk 23: to ja pe 3. (P654) ja 4.6. (P653) klo
16.30–20
vk 24: ti, to ja pe 8. (P653),10. (PIV) ja 11.6.
(P653) klo 16.30–20
vk 25: ti ja to 15. (P653) ja 17.6. (P653) klo
16.30–20

Laskuharjoitukset:
Ryhmä 1: klo 14–16.30 P607
Ryhmä 2: klo 17–19.30 P607
vk 21: pe 21.5.
vk 22: ma ja ke 24. ja 26.5.
vk 23: ma 31.5.
vk 24: ma ja ke 7. ja 9.6.
vk 25: ma, ke ja pe 14. ja 16.6.
vk 26: ma 21.6.

Välikoe 1: ke 2.6. klo 17–19.
Välikoe 2: ke 23.6. klo 16–18
Välikokeisiin ei tarvitse ilmoittautua.

Loppukoe: ke 30.6. klo 16–19
Uusinta 1: ma 23.8. klo 17–20
Uusinta 2: la 18.9. klo 9–12
Ensimmäiseen loppukokeeseen ei tarvitse
ilmoittautua, mutta loppukokeen uusin-
toihin ilmoittaudutaan avoimeen yliopis-
toon viimeistään 10 päivää ennen kuulus-
telupäivää.

Opettaja: Luennot: FT Pertti Lehto
Laskuharjoitukset: FT Juhani Vainio

Kirjallisuus: Avoimen yliopiston toimistossa on
opintojaksoon liittyvä kansio, josta löytyy osa-
alueittain materiaalia. Kansioon toimitetaan
myös opintojakson harjoitustehtävät ja niiden
malliratkaisut. Opintojakson opiskelijat voivat

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET
OPINNOT
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kopioida halutessaan osia kansiosta omalla kopio-
kortillaan.

Lineaarialgebra I (5 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 15030347
Opintomaksu: 78 euroa

Edeltävät opinnot: On suositeltavaa,
että opiskelijalla on lukion pitkän oppi-
määrän matematiikkaa vastaavat tiedot.
Koulumatematiikan täydennyskurssin(4
ov) käyminen ennen Lineaarialgebra I (5
ov)opintojaksoa on suositeltavaa, jollei
lukion pitkän oppimäärän matematiikan
tietoja ole tai jos em. opinnoista on kulu-
nut pitkä aika.
Opintojaksolla opitaan vektoriavaruuk-
sien ja lineaarikuvausten teorian perusteet
sekä matriisilaskentaa ja analyyttistä geo-
metriaa. Näillä asioilla on paljon sovel-
luksia sekä matematiikan sisällä että käy-
tännössä esimerkiksi optimointiongelmis-
sa. Opintojaksolla sovelletaan teoriaa
mm. toisen asteen tasokäyrien ja avaruus-
pintojen tunnistukseen niiden yleisestä
yhtälöstä lähtien.

Suoritustapa: L 65 t + R 26 + 2 väliko-
etta (loppukuulustelumahdollisuus)
Laskimen ja taulukkokirjan käyttö on
opintojakson välikokeissa (ja loppuko-
keessa) sallittu samojen periaatteiden
mukaisesti kuin ylioppilaskirjoitusten ma-
tematiikan kokeessa.
Opintojakso suoritetaan laskuharjoituksil-
la ja kahdella välikokeella.
Jos opiskelija ei läpäise kurssia laskuharjoi-
tuksilla ja välikokeilla, voi hän osallistua
opintojakson loppukokeeseen, jossa koko
opintojakson asiat tentitään kerralla.

Opetus:
Luennot:
vk 33 ma 9.8., ti 10.8. ja to 12.8. klo 16.15–
19.45, ke 11.8. ja pe 13.8. klo 18.15–19.45
vk 34 ma 16.8., ke 18.8. ja pe 20.8. klo
18.15–19.45, ti 17.8. ja to 19.8. klo 16.15–
19.45

Opetuspaikka: V20 sh 18

Laskuharjoitukset:
vk 33 ke 11.8. ja pe 13.8. klo 16.15–18
vk 34 ma 16.8., ke 18.8. ja pe 20.8. klo
16.15–18
Opetuspaikka:  V20 sh 18

1. välikoe ma 23.8. klo 17–20.
Luennot:
vk 35 ti 24.8. ja to 26.8. klo 16.15–19.45,
ke 25.8. ja pe 27.8. klo 18.15–19.45
vk 36 ma 30.8., ke 1.9. ja pe 3.9. klo
18.15–19.45, ti 31.8. ja to 2.9. klo 16.15–
19.45
vk 37 ma 6.9. ja ke 8.9. klo 18.15–19.45,
ti 7.9. klo 16.15–19.45, to 9.9. klo 16.15–17
Opetuspaikka:  2.9. asti  V20 sh 17, 6.–9.9.
paikka ilmoitetaan myöhemmin
Laskuharjoitukset:
vk 35 ke 25.8. ja pe 27.8. klo 16.15–18
vk 36 ma 30.8., ke 1.9. ja pe 3.9. klo
16.15–18
vk 37 ma 6.9. ja ke 8.9. klo 16.15–18, to
9.9. klo 17.15–19
Opetuspaikka: 2.9. asti  V20 sh 17, 6.–9.9.
paikka ilmoitetaan myöhemmin
2. välikoe ma 13.9. klo 17–20
Välikokeisiin ei tarvitse ilmoittautua.
Loppukoe la 25.9. klo 9–13
Uusinnat la 23.10. klo 9–13 ja la 20.11. klo
9–13

Ensimmäiseen loppukokeeseen ei tarvitse
ilmoittautua, uusintoihin ilmoittaudutaan
avoimen yliopiston toimistoon viimeis-
tään 10 päivää ennen kuulustelupäivää.

Opettaja: Luennot: dos. Juha Partanen
Laskuharjoitukset: FT Juhani Vainio

Kirjallisuus: Avoimen yliopiston toimistosta löy-
tyy opintojaksoon liittyvä kansio, johon toimite-
taan laskuharjoitustehtävät ja niiden malliratkai-
sut. Opintojakson opiskelijat voivat kopioida kan-
siosta omalla kopiokortillaan.
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MIKROBIOLOGIA
ks. biotieteelliset opinnot

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta

Tietojenkäsittelytieteen opiskelu perus-
tuu pääasiassa luennoilla käymiseen, har-
joituksiin osallistumiseen ja harjoitustöi-
den tekemiseen. Luentojen aktiivinen
seuraaminen helpottaa asioiden omaksu-
mista. Omakohtainen oppiminen edellyt-
tää myös harjoitustehtävien systemaattis-
ta suorittamista. Opintojaksot suoritetaan
yleensä harjoituksilla ja loppukokeella.
Opintojaksoista annettava arvosana mää-
räytyy opintojaksokohtaisesti eri osateki-
jöistä saatujen pistemäärien perusteella.
Alimman hyväksytyn arvosanan 1–/3 saa-
vuttamiseksi tarvitaan yleensä noin puo-
let maksimipistemäärästä ja arvosanan 3/3
saavuttamiseksi noin 5/6 maksimipiste-
määrästä.

Kesällä 2004 järjestetään kaikki tietojenkä-
sittelytieteen approbatur-oppimäärään
15 ov sisältyvät opintojaksot:

– Tietokone työvälineenä 2 ov
– Ohjelmoinnin perusteet 3 ov
– Java-ohjelmointi 2 ov
– Johdatus sovellussuunnitteluun 2 ov
– Tietokoneen toiminta 2 ov
– Tietokantojen perusteet 2 ov
– Ohjelmoinnin harjoitustyö 2 ov

Huom! Opintojaksot Tietokone työväli-
neenä ja Tietokantojen perusteet toteu-
tetaan lähes kokonaan verkkotyöskente-
lynä www-pohjaisessa oppimisympäris-
tössä. Katso tarkemmat tiedot opintojak-
sojen kohdalta.

Vaikka kesäopetuksessa tarjotaan kaikki
tietojenkäsittelytieteen approbaturin
opintojaksot, ei koko arvosanaa suo-

sitella suoritettavaksi kesän aika-
na. Opintojaksot järjestetään in-
tensiivisessä tahdissa ja ne mene-
vät osittain toistensa kanssa pääl-
lekkäin. Mikäli opiskelijan tavoitteena
on koko arvosanan suorittaminen, hän
voi ilmoittautua elokuussa opiskelemaan
puuttuvat opintojaksot lukuvuoden
2004–2005 aikana.

Tietokone työvälineenä (2 ov)
Huom! Opintojakso toteutetaan lähes ko-
konaan verkkotyöskentelynä www-
pohjaisessa oppimisympäristössä.
Opiskelijalla on oltava käytössä ko-
ko opintojakson ajan Internet-yh-
teyksillä varustettu tietokone ja
sähköpostiosoite. Katso tarkemmat tie-
dot opintojaksolla tarvittavista ohjelmistois-
ta www-osoitteesta www.avoin.helsinki.fi/
tkttityo.html.

Opintojaksolla perehdytään mm. seuraa-
viin sisältöihin: Atk-järjestelmä, tietover-
kot, sähköposti, keskusteluryhmät, teks-
tinkäsittely, taulukkolaskenta, www-sivu-
jen laatiminen ja UNIX.

Opintojakso on suoritettava ennen
muita jaksoja, jos aihepiiri ei ole
ennalta tuttu.

✆ Ilmoittautumiskoodi
Ryhmä 1: 15040147
Ryhmä 2: 15040247
Opintomaksu: 58 euroa

Edeltävät opinnot: Opintojaksolle
osallistuminen ei edellytä aikaisempia
opintoja aihealueesta, mutta ennakkotie-
toina odotetaan Windowsin tai muun
käyttöjärjestelmän (UNIX/Linux, Apple
Macintosh) sekä jonkin WWW-selaimen
peruskäyttötaitoja. Aikaisemmin suoritet-
tu Tietotekniikan alkeet (2 ov) tai Unix-
perusteet (1 ov)(yksittäin tai yhdessä suo-
ritettuina) korvaavat Tietokone työväli-
neenä (2 ov) -opintojakson. Jos olet suo-
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rittanut jommankumman em. opintojak-
soista ei opintokokonaisuuteesi voi sisäl-
tyä Tietokone työvälineenä (2 ov) -opin-
tojaksoa.

Suoritustapa: L 6 t + harjoitustyö verk-
kotyöskentelynä + kirjallinen loppukuu-
lustelu.
Opintojakso suoritetaan osallistumalla ak-
tiivisesti luennoille sekä tekemällä harjoi-
tustyö ja kirjallinen loppukuulustelu. Suo-
ritukseen voi halutessaan sisällyttää myös
osallistumisen kurssin verkkosivuilla ta-
pahtuvaan keskusteluun. Harjoitustyö
koostuu www-kotisivusta ja siihen linkite-
tyistä eri työvälineohjelmilla tehdyistä tie-
dostoista. Verkkomateriaali sisältää harjoi-
tustyön tekemisessä tarpeellisten ohjel-
mistotyyppien esittelyn ja lyhyitä käyttö-
ohjeita. Kirjalliseen loppukuulusteluun
vaadittava oppimateriaali on verkossa,
mutta kuulustelu suoritetaan perinteisessä
tenttitilaisuudessa.
Opetus: Huom! Opintojakso etenee hy-
vin intensiivisessä tahdissa, vaikka verkko-
työskentely tuokin aikatauluun hieman
joustavuutta. Ennakkotiedoista ja -taidois-
ta riippuen suoritus voi vaatia useiden
tuntien päivittäistä opiskelua ja myös
omatoimista tiedonhakua internetistä.

Opintojaksolla työskennellään 17.–31.5.
välisenä aikana, jonka jälkeen on vielä
kirjallinen loppukuulustelu. Harjoitustyö-
tä tehdään opintojakson aikana vaiheit-
tain eteenpäin ja työn on oltava valmis
31.5. mennessä. Tarkat tiedot opintojak-
son aikataulusta ja etenemisestä löytyvät
verkkosivuilta. Ohjeet verkkosivuille rekis-
teröitymisestä lähetetään opiskelijoille en-
nen opintojakson alkua.
Luennot:
ma 17.5. ja pe 21.5.
Ryhmä 1: klo 10–13
Ryhmä 2: klo 17–20
Opetuspaikka: V20 sh20
Kuulustelu: ma 7.6. klo 17–21
Uusintakuulustelut: ma 26.7. klo 16–20 ja
la 28.8. klo 9–13

Opettaja: Opintojakson www-sivuilla si-
jaitsevan oppimateriaalin käsikirjoittaja
on avoimen yliopiston lehtori FM Kai
Korpimies. Korpimies toimii myös opinto-
jakson opettajana.

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuutta: Paananen J. &
Korhonen P. (toim.), Tietotekniikan peruskir-
ja (5. tai uudempi painos). Opintojakson oppikirja
löytyy www-osoitteesta www.avoin.helsinki.fi/
kurssit/tkttityo/avoin/

Ohjelmoinnin perusteet (3 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi
Ryhmä 1: 15040347
ryhmä 2: 15040447
Opintomaksu: 78 euroa

Edeltävät opinnot: Opintojakso on
ohjelmoinnin peruskurssi, joten opiskeli-
jalta ei edellytetä ennakkotietoja ohjel-
moinnista. Tietokone työvälineenä (2 ov)
(tai Tietotekniikan alkeet 2 ov) -opinto-
jaksoa vastaavat tiedot ovat suositeltavia.
Aiemmin suoritettu Johdatus ohjelmoin-
tiin (4 ov) -opintojakso korvaa Ohjel-
moinnin perusteet (3 ov) ja Java-ohjel-
mointi (2 ov) -opintojaksot.

Opintojaksolla perehdytään ohjelmoin-
nin keskeisiin periaatteisiin ja ajatteluta-
poihin. Kurssin sisältönä ovat mm. tieto-
kone ja ohjelma, algoritmi ja sen tila,
Java, sijoitus ja lausekkeet, tulostus ja
syöttö, ehdollisuus, metodit ja niiden pa-
rametrit, luokat ja oliot abstraktin tieto-
tyypin toteuttamisessa, string-olioita ja
char-arvoja sekä taulukko-olioita, hake-
mista ja järjestämistä.

Suoritustapa: L 30 t + R 14 t + kuulustelu
Opintojakso suoritetaan osallistumalla ak-
tiivisesti luennoille ja harjoituksiin sekä
suorittamalla kuulustelu hyväksytysti.
Luennot:
ma, ke 17.–26.5., pe 28.5., ti 1.6. ja to 3.6.
klo 12–16 sekä ma 7.6. klo 12–14
Opetuspaikka: TK23 aud
FM Arto Wikla



Tenttipaikat: www.avoin.helsinki.fi, toimiston ilmoitustaulu ja puhelinpalvelu (09) 191 23634 • 45

Harjoitukset:
ti 18.5., pe 21.5., ti 25.5., to 27.5., ma 31.5.,
ke 2.6. ja pe 4.6.
Ryhmä 1: klo 14–16
Opetuspaikka: TK23 A319
fil.yo Olli Jokinen
Ryhmä 2: klo 16–18
Opetuspaikka: TK23 A319
fil.yo Olli Jokinen
Kuulustelu: ti 8.6. klo 12–16 TK23 aud
Uusintakuulustelut: la 14.8. klo 9–13 ja
la 11.9. klo 9–13

Kirjallisuus: Wikla, A., Ohjelmoinnin perusteet
Java-kielellä, 2001 (luvut 1 ja 2).

Java-ohjelmointi (2 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi
Ryhmä 1: 15040547
ryhmä 2: 15040647
ryhmä 3: 15040747
Opintomaksu: 58 euroa

Edeltävät opinnot: Osallistumisen
edellytys on ohjelmointitaito (esim. opin-
tojakson Ohjelmoinnin perusteet (3 ov)
suoritus) sekä Tietokone työvälineenä (2
ov) -opintojaksoa vastaavat tiedot. Jos
ohjelmointitaidon on hankkinut kielellä,
jossa ei ole luokkia ja olioita, oppikirja
Wikla, A., Ohjelmoinnin perusteet Java-
kielellä, 1999 (luvut 2.6.–2.8.) on syytä
opiskella ennen Java-ohjelmointi-kurssin
aloittamista. Aiemmin suoritettu Johdatus
ohjelmointiin (4 ov) -opintojakso korvaa
Ohjelmoinnin perusteet (3 ov) JA Java-
ohjelmointi (2 ov) -opintojaksot.

Opintojaksolla perehdytään Java-ohjel-
mointikieleen. Koko kieltä ei opintojak-
solla ole mahdollista opetella; painopiste
on kielen perusvälineiden käytössä. Ns.
valmiit pakkaukset jäävät vähemmälle
huomiolle, mutta niiden käyttämisen pe-
rusteet ja rakenteen idea opitaan. Tavoit-
teena on, että opintojakson hyvin suorit-
tanut opiskelija osaa omatoimisesti ja itse-
näisesti käyttää kielen alkuperäisdoku-
mentaatiota.

Suoritustapa: L 22 t + R 10 t + kuulus-
telu
Opintojakso suoritetaan osallistumalla ak-
tiivisesti luennoille ja harjoituksiin sekä
suorittamalla hyväksytysti opintojakson
loppukuulustelu.
Luennot:
ke 9.6., pe 11.6., ti 15.6., to 17.6. ja ma
21.6. klo 12–16 sekä ke 23.6. klo 12–14
Opetuspaikka: TK23 aud
FM Arto Wikla
Harjoitukset:
to 10.6, ma 14.6., ke 16.6., pe 18.6. ja ti
22.6.
Ryhmä 1: klo 14–16
Opetuspaikka: TK23 A319
fil.yo Olli Jokinen
Ryhmä 2: klo 16–18
Opetuspaikka: TK23 A319
fil.yo Olli Jokinen
Ryhmä 3: klo 16–18
Opetuspaikka: TK23 A320
fil.yo Antti Tevanlinna
Kuulustelu: to 24.6. klo 16–20 TK23 aud
Uusintakuulustelut: la 21.8. klo 9–13 ja ma
20.9. klo 17–21

Kirjallisuus: Wikla, A., Ohjelmoinnin perusteet
Java-kielellä, 2001 (luvut 3-6); Muutkin Java-kir-
jat voivat olla hyödyllisiä ja myös verkosta löytyy
paljon monentasoista materiaalia.

Johdatus
sovellussuunnitteluun (2 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi
Ryhmä 1: 15040847
ryhmä 2: 15040947
Opintomaksu: 58 euroa

Edeltävät opinnot: Opintojaksolla
edellytetään oliokäsitteistön tuntemista
ohjelmoinnin kannalta opintojakson Oh-
jelmoinnin perusteet (3 ov) (tai Johdatus
ohjelmointiin 4 ov) laajuudessa. Tietokone
työvälineenä (2 ov) -opintojaksoa vastaa-
vat tiedot edellytetään. Aiemmin suoritet-
tu Informaatiojärjestelmät (4 ov) -opinto-
jakso korvaa Johdatus sovellussuunnitte-
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luun (2 ov) JA Tietokantojen perusteet (2
ov) -opintojaksot.

Opintojaksolla käsitellään oliokeskeistä
ohjelmiston kehittämistä ja siinä tarvitta-
via kuvaustekniikoita ja menetelmiä sekä
niiden määrittelyä, suunnittelun toteu-
tusta ja testausta. Opintojakson toisena
aiheena on johdatus käyttöliittymiin ja
niiden suunnitteluun.

Suoritustapa: L 24 t + R 10 t + kuulustelu
Opintojakso suoritetaan osallistumalla ak-
tiivisesti luennoille ja harjoituksiin sekä
suorittamalla hyväksytysti opintojakson
loppukuulustelu.
Luennot:
ti 8.6., to 10.6., ma 14.6., ke 16.6., ma
21.6. ja to 24.6. klo 16–20
Opetuspaikka: TK23 A217
FL Antti Viljamaa
Harjoitukset:
pe 11.6., ti 15.6., to 17.6., ti 22.6. ja pe
25.6.
Ryhmä 1: 16–18
Opetuspaikka: TK23 A318
fil.yo Mikko Heimola
Ryhmä 2: 18–20
Opetuspaikka: TK23 A318
fil.yo Mikko Heimola
Kuulustelu: ma 28.6. klo 16–20
Uusintakuulustelut: ma 16.8. klo 17–21 ja
ke 15.9. klo 17–21

Kirjallisuus: Laine H., Johdatus sovellussuun-
nitteluun. Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittely-
tieteen laitos, 2000 (opintomoniste). Ostettavissa
tietojenkäsittelytieteen laitoksen moniste-
myynnistä. Monistemyynnin aukioloajat löyty-
vät osoitteesta www.cs.helsinki.fi/monisteet/

Ohjelmoinnin
harjoitustyö (2 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi
Ryhmä 1: 15041347
ryhmä 2: 15041447
Opintomaksu: 58 euroa

Edeltävät opinnot: Ohjelmoinnin pe-

rusteet (3 ov) sekä Java-ohjelmointi (2 ov)
-opintojaksojen hyväksytty suoritus (tai
Johdatus ohjelmointiin (4 ov) opintojak-
son suoritus).
Ohjelmoinnin perusteet- ja Java-ohjel-
mointi -opintojaksoihin liittyy laborato-
riotyö. Harjoitustyössä laaditaan itsenäi-
sesti pienimuotoinen tietokoneohjelmisto
Java-kielellä. Työhön liittyy kirjallisen ra-
portin laatiminen valmistetusta ja testa-
tusta ohjelmistosta. Lähdeohjelmalistauk-
sen sekä työselvityksen pituus ovat tyypil-
lisesti parikymmentä sivua kummastakin.
Tarkemmat ohjeet työn tekemiseen saa-
daan työryhmän ensimmäisellä kokoon-
tumiskerralla.

Suoritustapa: L 4 t + R 36 t/ryhmä +
ohjelmointityön tekeminen
Suoritus muodostuu ohjelman ja doku-
mentaation laatimisesta, esitelmien ja de-
monstraatioiden pitämisestä ja neuvotte-
luista ohjaajan kanssa. Aktiivinen osal-
listuminen harjoitustyöryhmään
on tärkeää. On huomattava, että pelk-
kä ohjelman ja dokumentaation toteutta-
minen eivät riitä: itse työprosessi on oleel-
linen osa suoritusta ja vaikuttaa suorituk-
sen arvosanaan. Harjoitustyön tulee val-
mistua työryhmän työskentelyaikana.
Ohjelmoinnin harjoitustyön vastuuhenki-
lö on lehtori Arto Wikla.

Harjoitustyöryhmät:
Yhteinen kokoontumiskerta molemmille
työryhmille: ma 26.7. klo 16–20
fil.yo Jaakko Saaristo
Ryhmä 1: ti, to 27.7.–5.9. klo 16–19
fil.yo Olli Jokinen
Ryhmä 2: ke 28.7., ma ja ke 2.8.–1.9.
sekä ma 6.9 klo 16–19
fil.yo Jaakko Saaristo
Opetuspaikat: Tiedustele opetuspaikkoja
myöhemmin.
Läsnäolo on välttämätöntä jo työ-
ryhmän ensimmäisellä kokoontu-
miskerralla!

Kirjallisuus: Wikla, A., Ohjelmoinnin perusteet
Java-kielellä, 2001; Ohjelmoinnin perusteet - ja
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Java-ohjelmointi opintojaksojen oheismateriaali
ja luentomuistiinpanot.

Tietokantojen perusteet (2 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 15041047
Opintomaksu: 58 euroa

Edeltävät opinnot: Opintojaksolla
edellytetään ohjelmointitaitoa opintojak-
son Ohjelmoinnin perusteet (3 ov) (tai
Johdatus ohjelmointiin 4 ov) laajuudessa
sekä Tietokone työvälineenä (2 ov) (tai
Tietotekniikan alkeet 2 ov) -opintojaksoa
vastaavat tiedot. Aiemmin suoritettu Infor-
maatiojärjestelmät (4 ov) -opintojakso kor-
vaa Johdatus sovellussuunnitteluun (2 ov)
JA Tietokantojen perusteet (2 ov) -opinto-
jaksot.

Huom! Opintojakso toteutetaan lähes
kokonaan verkkotyöskentelynä
www-pohjaisessa oppimisympäris-
tössä. Opiskelijalla on oltava käy-
tössä koko opintojakson ajan Inter-
net-yhteyksillä varustettu tietoko-
ne. Katso tarkemmat tiedot laitevaati-
muksista osoitteesta www.avoin.helsinki.fi/
tkttikape.html. Kurssin oppimateriaalin lu-
kemiseksi tarvitaan Adoben Acrobat Rea-
der -ohjelma, jonka voit imuroida ilmai-
seksi osoitteesta www.adobe.com/pro-
ducts/acrobat/readstep2.html.
Opintojaksolla opitaan perustiedot relaa-
tiotietokannoista: mitä ne ovat ja miten
niitä käytetään suoraan ja toisaalta ohjel-
mointikielen kautta. Opintojaksoon sisäl-
tyy johdatus relaatiotietokannan suunnit-
teluun.

Suoritustapa: L 12 t + harjoitustehtävät
verkkotyöskentelynä + kirjallinen loppu-
kuulustelu.
Opintojakso suoritetaan osallistumalla ak-
tiivisesti luennoille sekä tekemällä harjoi-
tustehtävät ja kirjallinen loppukuulustelu.
Opintojakson suorittamiseen tarvittava
oppimateriaali on verkossa, samoin har-
joitustehtävien tekemiseen tarvittavat

työtilat (osa harjoituksista tehdään auto-
matisoidun harjoittajan avulla). Kirjalli-
nen loppukuulustelu suoritetaan perin-
teisessä tenttitilaisuudessa.
Opetus: Huom! Opintojakso etenee
hyvin intensiivisessä tahdissa, vaikka verk-
kotyöskentely tuokin aikatauluun hie-
man joustavuutta. Ennakkotiedoista ja -
taidoista riippuen suoritus voi vaatia usei-
den tuntien päivittäistä opiskelua.

Opintojaksolla työskennellään 11.8.–3.9.
välisenä aikana, jonka jälkeen on vielä
kirjallinen loppukuulustelu. Harjoitusteh-
täviä tehdään ja palautetaan pienissä eris-
sä koko opintojakson ajan. Tarkat tiedot
opintojakson aikataulusta ja etenemisestä
löytyvät verkkosivuilta. Ohjeet verkkosi-
vuille rekisteröitymisestä lähetetään opis-
kelijoille ennen opintojakson alkua.
Luennot:
ke 11.8., ma 16.8., ke 18.8., ma 23.8. klo
16.30–19.00 ja ke 25.8. klo 16.30–19
FL Harri Laine
Neuvontaa tarjolla harjoitustehtä-
vien tekemisen tueksi:
ti 17.8., ti 24.8. ja ti 31.8. klo 16.30–19
fil.yo Mikko Heimola
Opetuspaikat: Tiedustele opetuspaikkoja
myöhemmin.
Kuulustelu: la 4.9. klo 9–13
Uusintakuulustelut: ke 6.10 klo 17–21 ja
ma 8.11. klo 17–21
Opettaja: Opintojakson www-sivuilla si-
jaitseva oppimateriaali on FL Harri Lai-
neen laatima (2001). Laine toimii myös
opintojakson opettajana. Opintojakson
tuutorina toimii fil.yo Mikko Heimola.

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuus: Ramakrishnan,
R. and Gehrke, J. 2002. Database Management
System (3. painos) tai Elmasri, R. &  Navathe,
S. B. Fundamentals of Database Systems (3. pai-
nos). Luvut 1, 2, 7 osittain, 8 ja osia luvusta 10ja
joitakin muita hyvin pieniä osia. Teos ei ole kurs-
sin suorittamisen kannalta välttämätön, mutta
hankkimista voivat harkita ne opiskelijat, jotka
suunnittelevat tietojenkäsittelytieteen tietokan-
taopintojen jatkamista.
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Tietokoneen toiminta (2 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi
Ryhmä 1: 15041147
ryhmä 2: 15041247
Opintomaksu: 58 euroa

Edeltävät opinnot: Esitietoina edelly-
tetään Tietokone työvälineenä (2 ov) (tai
Tietotekniikan alkeet 2 ov) ja Ohjelmoin-
nin perusteet (3 ov) (tai Johdatus ohjel-
mointiin 4 ov) -opintojaksojen asiat tai
perustiedot ohjelmoinnista. Aiemmin
suoritettu Tietokoneen toiminta (3 ov)
korvaa tämän opintojakson.
Opintojaksolla tutustutaan tietokoneen
ja sen oheislaitteiden rakenteeseen ja nii-
den toiminnan pääperiaatteisiin. Opinto-
jaksolla käsitellään perusteita mm. kes-
kusyksikön rakenneosista, lausekielen ra-
kenteista symbolisella konekielellä, muis-
tinhallinnasta sekä siirräntäjärjestelmästä.

Suoritustapa: L 24 t + R 12 t + kuulustelu
Opintojakso suoritetaan osallistumalla ak-
tiivisesti luennoille ja harjoituksiin sekä
suorittamalla hyväksytysti opintojakson
loppukuulustelu.
Opetus:
Luennot:
ti ja to 17.8.–2.9. klo 12–16
FT Teemu Kerola
Harjoitukset:
ke ja pe 18.8.–3.9.
Ryhmä 1: klo 14–16
fil.yo Kimmo Airamaa ja fil.yo Heikki
Lindholm
Ryhmä 2: klo 16–18
fil.yo Kimmo Airamaa ja fil.yo Heikki
Lindholm
Opetuspaikat: Tiedustele opetuspaikkoja
myöhemmin.
Kuulustelu: ma 6.9. klo 17–21
Uusintakuulustelut: la 9.10. klo 9–13 ja
ke 10.11. klo 17–21

Kirjallisuus: Häkkinen, A., Tietokoneen Toi-
minta -luentomoniste. Helsingin yliopisto, Tieto-
jenkäsittelytieteen laitos, 1998.Ostettavissa tie-
tojenkäsittelytieteen laitoksen monistemyyn-

nistä. Monistemyynnin aukioloajat löytyvät
osoitteesta www.cs.helsinki.fi/monisteet/

Oheiskirjallisuus: Stallings, W. Computer Orga-
nization and Architecture – Designing for Perfor-
mance (6. painos).

TÄHTITIEDE
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta

Maailmankaikkeus nyt (2 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 15050147
Opintomaksu: 58 euroa

Vauhdikas tutustumiskurssi tähtitieteestä
kiinnostuneille. Kurssilla käsitellään erilai-
sia tähtitieteen aiheita maapallolta ava-
ruuden rajoille: mm. aurinkokunnan uu-
det maailmat, tähtien synty ja kuolema,
mustat aukot, maailmankaikkeuden ra-
kenne ja kohtalo, havaintolaitteet ja ga-
laksit. Opetuksessa esitetään runsaasti dia-
kuvia uusimmista löydöistä, mm. avaruus-
teleskooppi Hubblen silmin.

Suoritustapa: L 28 t + kuulustelu
Opetus: Opetus:
vk 21: ma 17.5. klo 17–19.30
vk 22: ma 24.5., ke 26.5. ja to 27.5. klo 17–
19.30
vk 23: ma 31.5. ja ke 2.6. klo 17–19.30
vk 24: ma 7.6. ja ke 9.6. klo 17–19.30, to
10.6. klo 17–18.30
vk 25: ma 14.6. klo 17–18.30
Opetuspaikka: V20 sh 4 paitsi ma 7.6. V20
sh 2
Kuulustelu: ma 21.6. klo 17–21,
Uusinta 1: la 21.8. klo 9–13
Uusinta 2: ma 13.9. klo 17–21
Opettaja: FM Asko Palviainen

Kirjallisuus: Oja, Heikki: Maailmankaikkeus
2003. Ursan julkaisuja.
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Tähtitieteen perusteet (4 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 15050247
Opintomaksu: 78 euroa

Kurssi antaa yleiskuvan planeetoista, täh-
distä, tähtijärjestelmistä ja maailmankaik-
keudesta sekä perustiedot tähtitieteen
tutkimusmenetelmistä. Käsittely on mate-
maattisempaa kuin Maailmankaikkeus
nyt -kurssilla.

Suoritustapa: L 42 t + R 15 t + kuulus-
telu ja hyväksytyt laskuharjoitukset

Luennot:
ma, ke, to 26.–29.7. klo 17–19.30
ma ja to 2.8.–2.9. klo 17.30–19.30, ke 17–
19.30 (ma 9.8. ei luentoa)
Laskuharjoitukset: 2.8.–2.9. ma ja to klo
16.15–17.30.
Opetuspaikka: V20 sh 7

Kuulustelu: la 11.9. klo 9–13
uusinnat: ke 13.10. klo 17–21 ja la 13.11.
klo 9–13
Opettaja: FM Asko Palviainen

Kirjallisuus: Karttunen–Donner–Kröger–Oja–
Poutanen, Tähtitieteen perusteet, 4. painos.
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BIOTIETEELLISET OPINNOT

KASVITIEDE
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta

Lehtisammaltuntemus (1 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 17050147
Opintomaksu: 58 euroa

Kurssin jälkeen opiskelija tuntee noin sata
Suomen tärkeintä lehtisammallajia.

Suoritustapa: L 6 t + R 24 t + kuulustelu
(lajintuntemustentti)
Kurssi koostuu demonstraatioista, mikro-
skooppityöskentelystä ja maastoretkistä.
Opetus: ma 7.6. luennot klo 16–19.45
ti 8.6. retkeily klo 16–19.45
ke 9.6. luennot klo 16–19.45
to 10.6. retkeily klo 16–19.45
pe 11.6. luennot klo 16–17.30
la 12.6. mikroskooppityöskentely klo 10–
15
su 13.6. mikroskooppi työskentely + kuu-
lustelu klo 10–16
Opetuspaikka: Viikki, Biokeskus 3, 6 krs. sali
6201. Retkeilykohteet ilmoitetaan luennoil-
la.

Kuulustelu: Kuulustelu on sunnuntaina
13.6.04 opetuksen jälkeen.
Opettaja: Prof. Johannes Enroth

Kirjallisuus: Koponen, T. 2000 Lehtisammal-
ten määritysopas. Neljäs uusittu painos. Helsingin
yliopiston kasvitieteen monisteita 175.

Avomaan hyöty-, yrtti- ja
rohdoskasveja (2 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 17050247
Opintomaksu: 58 euroa

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää
opiskelijat maassamme avomaalla menes-
tyvien hyöty-, yrtti- ja rohdoskasvien bio-
logiaan ja tunnistamiseen.

Suoritustapa: L 3 t + omatoimista opis-
kelua Kumpulan kasvitieteellisessä puu-
tarhassa + lajintuntemuskuulustelu
Opetus: Johdantoluento: ma 2.8.04 klo
16.30–19.00
Opetuspaikka: Kumpulan kasvitieteelli-
nen puutarha, Jyrängöntie 2 (Tapaaminen
puutarhan pääsisäänkäynnin luona.)

Tämän jälkeen opiskelijat opiskelevat kas-
veja itsenäisesti Kumpulan kasvitieteelli-
sessä puutarhassa. Kasviluettelo ja Kum-
pulan hyötykasvimaan ja yrtti- ja rohdos-
maan kartta löytyy kurssimonisteesta Ko-
ponen, T. & Koponen, A. Kumpula ja
Kaisaniemi; Ulkopuutarhatentit. Helsingin
yliopiston kasvitieteen monisteita 176.

Kumpulan kaikki pohja- ja lohkokartat
löytyvät myös puutarhan kotisivulta osoit-
teesta www.helsinki.fi/ml/botgard/

Kuulustelu: Suullinen kuulustelu suori-
tetaan 2–3 hengen ryhmissä.
Kuulustelut: ma 23.8.04 klo 16.30 alkaen
la 28.8.04 klo 10.00 alkaen
Uusintakuulustelu: ma 13.9.04 klo 16.30
Opettaja: FL Leo Junikka

Kirjallisuus: Koponen, T. & Koponen, A.
2000. Kumpula ja Kaisaniemi; Ulkopuutarhatentit.
Helsingin yliopiston kasvitieteen monisteita 176.
(ostettavissa laitoksen toimistosta )
Taustalukemistona on hyvä käyttää luentokurssin
“Ekonominen kasvitiede” monistetta Koponen,
T. & Jalas, J. 1999. Ekonominen kasvitiede. 2.
painos. Helsingin yliopiston kasvitieteen monis-
teita 166: 1–133; Rousi, A. 1997 Auringonkukas-
ta viiniköynökseen.

Lämpimien alueiden hyöty-
ja koristekasveja (2 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 17050347
Opintomaksu: 58 euroa

Omatoiminen opintojakso, jossa opiskel-



Tenttipaikat: www.avoin.helsinki.fi, toimiston ilmoitustaulu ja puhelinpalvelu (09) 191 23634 • 51

laan kasvitieteellisen puutarhan kasvihuo-
neiden keskeistä lajistoa ja niiden biologiaa.
Suoritustapa: R 3 t + omatoimista opis-
kelua + suullinen kasvihuonekuulustelu
Opetus: ti 31.8. klo 17–19.45
Opetuspaikka: Unioninkatu 44, kasvihuo-
nerakennus 2 krs. Linkola-sali
Kuulustelu: suulliset kasvihuonekuulus-
telut suoritetaan kolmen hengen ryhmis-
sä ti 28.9., ti 5.10. ja ti 26.10. klo 16–19.
Kuulusteluihin ilmoittaudutaan suoraan
opettajalle.
Opettaja: dos. Timo Saarinen

Kirjallisuus: Saarinen, T. 2003: Lämpimien aluei-
den hyöty- ja koristekasveja. Helsingin yliopiston
ekologian ja systematiikan laitos, moniste.

Oheiskirjallisuus:
1. Koponen, T., Jalas, J. & Salmia, A. 2002:
Ekonominen kasvitiede. Helsingin yliopiston kasvi-
tieteen monisteita 181.
2. Mabberley, D.J. 1997: The Plant-Book (2. pai-
nos). Cambridge University Press.
3. Sandhall, Å. & Swenson, U. 2000: Växter
från varma länder. Stenströms Bokförlag Ab.

Siemenkasvisystematiikka
(3 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 17050447
Opintomaksu: 78 euroa

Edeltävät opinnot: Opintojaksolle voi-
vat ilmoittautua vain ne opiskelijat, jotka
ovat suorittaneet kasvitieteen perusopin-
tokokonaisuuden 15 ov.

Opintojaksolla perehdytään siemenkas-
vien monimuotoisuuteen, evoluutiohisto-
riaan ja luokitteluun. Pääpaino on heimo-
ja lahkotasoilla. Kurssin aikana tutustutaan
lähemmin n. 80 siemenkasviheimoon.

Suoritustapa: L 36 + demonstraatiot +
herbaariotyöskentely + heimotunnistus-
tentti + kirjallisuuskuulustelu

Opetus:
Luennot: pe 20.–27.8.04 klo 17–20.30 ja
la 4.9.–2.10.04 klo 9.30–15.00, Opetus-

paikka: Viikki, Infokeskus, Infosali 4.
Demonstraatiot: pe 10.–17.9.04 ja pe
1.10. klo 17–19.30
Opetuspaikka: Unioninkatu 44, kasvihuo-
nerakennus 2 krs. Linkola-sali
Kuulustelu: Heimotunnistustentti:
pe 8.10.04 klo 17–18.30
tenttipaikka: Unioninkatu 44, kasvihuone-
rakennus 2 krs. Linkola-sali
Kirjallisuuskuulustelu: la 16.10.04 klo
9–12 ja uusintakuulustelut la 13.11.04
sekä 18.12.04 klo 9–12
Opettaja: prof. Johannes Enroth, FL Leo
Junikka, FT Leif Schulman, dos.Timo Saa-
rinen

Kirjallisuus: Bremer, K. ym. 2000: Introduction to
phylogeny and systematics of flowering plants. 6. p.

MIKROBIOLOGIA

Mikrobiekologia (2 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 17070147
Opintomaksu: 58 euroa

Mikrobit luontaisissa ympäristöissään, il-
man, maan ja veden mikrobit. Mikrobiyh-
teisöt ja niiden väliset vuorovaikutukset,
kasvien ja mikrobien väliset vuorovaiku-
tukset (mm. symbioosit ja mikrobien aihe-
uttamat kasvitaudit), mikrobien ja eläin-
ten väliset vuorovaikutukset. Mikrobien
lukumäärä, biomassa ja toiminnan mää-
rittäminen. Mikrobien vaikutus alkuainei-
den kiertoon. Vaikeasti hajoavien yhdis-
teiden mikrobiologia. Mikrobien käyttö
biologisessa torjunnassa.

Suoritustapa: L 20 t + luentokuulustelu
Opetus: ti ja to 31.8.–14.9. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: ti 31.8. ja to 2.9. V20 sh
19, muut paikat ilmoitetaan myöhemmin.
Kuulustelu: ma 20.9.04 klo 17–20, uu-
sintakuulustelut la 30.10. klo 9–12 ja la
11.12. klo 9–12
Opettaja: FT Kim Yrjälä
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KASVATUSTIETEELLISET OPINNOT, KS.
KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISET OPINNOT

YLEISOPINNOT

Tieteellinen kirjoittaminen
(2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi: 23170647
Opintomaksu: 58 euroa

Kurssi on käyttäytymistieteellisen
tiedekunnan tutkintovaatimusten mu-
kainen opintojakso. Kurssin tavoitteena
on parantaa opiskelijan asiatyylisen, eten-
kin tieteellisen kirjallisen ilmaisun val-
miuksia. Opintojakso antaa perustiedot
tavallisimpien opiskeluun liittyvien kirjal-
listen töiden laadinnasta. Jaksossa pereh-
dytään myös kirjoittamiseen yleensä, kir-
joittamisprosessiin ja omiin kirjoittamista-
poihin sekä pyritään ratkaisemaan tavalli-
simpia kirjoittamisen esteitä.

Suoritustapa: L 20 t + R 20 t + kuuluste-
lu ja harjoitustyö
Opetus: ma ja ti 17.5.–25.5 klo 16.30–
19.45, ke 26.5. 17.15–19.45, to 27.5. 16.30–
19.45, ma, ti, ke ja to 31.5.–3.6. klo 16.30–
19.00
Opetuspaikka: V20 sh 11
Kuulustelu opetuksen yhteydessä: ma 7.6.
klo 16.30–18.45
Opetuspaikka: V20 sh 19

Kirjallisen harjoitustyön palautus ma 14.6.
mennessä avoimen yliopiston toimistoon.
Kurssin palautetilaisuus ja harjoitustöiden
palautus: ke 30.6. klo 16.30–18.00
Opetuspaikka: V20 sh 11
Uusintakuulustelut: ma 16.8. ja ke
15.9. klo 17–20
Opettaja: FM Sirpa Oksanen

Kirjallisuus: Leino, P. Taitavan kirjoittajan kie-
lenhuolto. Opiskelijan opas; Lonka, I., Lonka
K., Karvonen, P. & Leino, P. Taitava kirjoitta-
ja. Opiskelijan opas.

AIKUISKASVATUSTIEDE

Aikuiskasvatustieteen
perusopinnot (15 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 18010047 (sisältää
kaikki perusopintojen kurssit). Käytä tätä
ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi yh-
teenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 175 euroa. Jos ilmoittaudut
yksittäiselle kurssille, käytä kurssin koh-
dalla olevaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 175 euroa

Aikuiskasvatustiede tutkii kaikkea aikui-
siin suuntautuvaa tavoitteellista vaikutta-
mistoimintaa: ammatillista peruskoulutus-
ta, henkilöstökoulutusta, yleissivistävää ja
harrastetavoitteista koulutusta.

PA 1. Johdatus aikuiskasvatus-
tieteeseen (2 ov)
PA 2. Kasvatus ja yhteiskunta (2 ov)
PA 3. Aikuiskoulutuksen toimintakentät (2 ov)
PA 4. Oppimisen psykologiset perusteet

(2 ov)
PA 5. Aikuisdidaktiikan perusteet (2 ov)
PA 6. Työ ja oppiminen (2 ov)
PA 7. Kohti tutkivaa työtapaa (3 ov)

PA 1. Johdatus aikuis-
kasvatustieteeseen (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 18010147
Opintomaksu: 58 euroa

Opiskelija tutustuu aikuiskasvatustieteen
peruskäsitteistöön, tutkimuskohteisiin ja
ajankohtaiseen tutkimukseen.
Suoritustapa: L 12 t + kuulustelu + op-
pimistehtävät
Opetus: la 15.5. klo 9.30–15.30 ja ti 18.5.
klo 16.30–21.00
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Opetuspaikat: 15.5. V20 ls 1, 18.5. PR sali 5
Oppimistehtävien palautuksesta sovitaan
opetuksen yhteydessä.
Kuulustelu: la 29.5. klo 9–12
Uusintakuulustelut: ke 23.6. klo 17.20 ja
ke 21.7. klo 16–19
Opettaja: KM Erja Kolari

Kirjallisuus: Tuomisto, J. Aikuiskasvatuksen
perusaineksia.

Oheiskirjallisuus: Aikuiskasvatus: aikuiskas-
vatustieteellinen aikakauslehti. Aikuiskasvatuk-
sen tutkimusseura. Edellisen vuoden vuosikerta;
Kasvava aikuinen, TV-kurssin videotallenne ja
kurssiin liittyvä teos Kasvava aikuinen, toim.
R. Grönstrand. YLE-opetuspalvelut; ja erikseen il-
moitettavat koulutuspoliittiset asiakirjat.

PA 2. Kasvatus ja
yhteiskunta (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 18010247
Opintomaksu: 58 euroa

Opiskelija tutustuu Suomen koulutusjärjes-
telmän kehitykseen ja koulutuspolitiik-
kaan.

Suoritustapa: joko a) L 12 t + kuuluste-
lu + oppimistehtävä
tai b) kirjallisuuskuulustelu, jossa suorite-
taan myös opetuksen korvaava kirjallisuus
Opetus: ma, ti ja ke 24.–26.5. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: U40 sali 6
Kuulustelu: ke 16.6. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ma 19.7. klo 16–19 ja
23.8. klo 17–20
Opettaja: Prof. Juha Varila

Kirjallisuus: Antikainen, A. Kasvatus, elämän-
kulku ja yhteiskunta; ja Antikainen, A., Rin-
ne, R. & Koski, L. Kasvatussosiologia.

Opetuksen korvaava  kirjallisuus: Lampinen, O.
Suomen koulutusjärjestelmänkehitys.

PA 4. Oppimisen psykolo-
giset perusteet (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 18010447
Opintomaksu: 58 euroa

Opiskelija tutustuu oppimisen ja persoo-
nallisuuden kehityksen lainalaisuuksiin
elinikäisen kehityksen näkökulmasta.

Suoritustapa: joko a) L 12 t + kuulustelu
tai b) Kirjallisuuskuulustelu, jossa tenti-
tään myös opetuksen korvaava kirjallisuus
Opetus: ma, ti ja to 7.–10.6. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: U40 sali 6
Kuulustelu: ma 28.6. klo 16–19
Uusintakuulustelut: la 14.8. ja la 18.9. klo
9–12
Opettaja: KM Erja Kolari

Kirjallisuus: Näkökulmia kehityspsykologi-
aan. Kehitys kontekstissaan, toim. P. Lyytinen, M.
Korkiakangas & H. Lyytinen.(s. 66–85, 122–137,
139–156, 219–247, 256–274, 311–322, 343–358,
381–398, 426–439 ja 454–470); ja Rauste-von
Wright, M. & von Wright, J. Oppiminen ja kou-
lutus.

Opetuksen korvaava kirjallisuus: Säljö, R. Läran-
de i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv.
(Teos on ilmestynyt myös suomeksi, Oppimiskäy-
tännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma).

PA 5. Aikuisdidaktiikan
perusteet (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 18010547
Opintomaksu: 58 euroa

Opiskelija tutustuu didaktiikan peruskäsit-
teisiin sekä oppii arvioimaan erilaisia ope-
tuksellisia ratkaisuja ja niiden perusteita.

Suoritustapa: L 12 + kuulustelu
Opetus: ma, ti ja to 14.–17.6. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: U40 salit 4 ja 12
Kuulustelu: ke 14.7. klo 16–19
Uusintakuulustelut: ke 25.8. klo 17–20 ja
ma 27.9. klo 17–20
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Opettaja: KT, Dos. Jyri Manninen

Kirjallisuus: Engeström, Y. Perustietoa ope-
tuksesta.

Oheiskirjallisuus: Aikuiskoulutus verkossa:
verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja
käytäntöä, toim. J. Matikainen & J. Manninen; lu-
ennolla ilmoitettavat artikkelit.

PA 7. Kohti tutkivaa
työtapaa (3 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 18010747
Opintomaksu: 78 euroa

Opintojakson aikana opiskelijat tutustu-
vat aikuiskasvatustieteellisen tutkimuksen
erilaisiin kohteisiin, lähestymistapoihin ja
menetelmiin.

Huom! Opintojaksoon kuuluvan luen-
tomateriaalin ja oppimistehtävän saa
haettua verkosta (www.helsinki.fi/
~niskanen/kotutapa.html) tai sen voi
noutaa avoimen yliopiston toimistosta 3
euron maksua vastaan.
Suoritustapa: L 12 + oppimistehtävä.
Opetus: ti, ke ja to 29.6.–1.7. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: U40 sali 1
Oppimistehtävät palautetaan ensisijaisesti
ma 26.7. mennessä avoimen yliopiston
Helsingin toimistoon. Ehdottomasti vii-
meinen oppimistehtävien palautuspäivä
on ma 30.8.04.
Opettaja: Dos. Vesa A. Niskanen

Kirjallisuus: Argumentti ja kritiikki: lukemi-
sen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot, toim.
M.-L. Kakkuri-Knuuttila (luvut 1–3 ja 8–11); Muus-
ta kirjallisuudesta sovitaan opintojakson alussa.

PA 3. Aikuiskoulutuksen
toimintakentät (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 18010347
Opintomaksu: 58 euroa

Opiskelija saa yleiskuvan aikuiskoulutuk-
sen toimintakentistä sekä tutustuu valitse-

maansa aikuiskoulutuksen kenttään ja
sitä koskevaan tutkimukseen.

Suoritustapa: L 12 + essee. Essee perus-
tuu tutustumiskäyntiin ja kenttää koske-
vaan ajankohtaiseen tutkimukseen.
Opetus: ma ja ke 2.8. ja 4.8. sekä ma ja ti
9.–10.8. klo: 16.30–19.00
Opetuspaikka: F26 ls 1
Esseet palautetaan avoimen yliopiston
Helsingin toimistoon vaihtoehtoisesti joko
ma 20.9. tai ke 20.10. mennessä.
Opettaja: VTT Irma Laiho

Kirjallisuus: Sovitaan opetuksen yhteydessä.

PA 6. Työ ja oppiminen (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 18010647
Opintomaksu: 58 euroa

Opiskelija tutustuu työhön liittyvän kou-
lutuksen ja oppimisen historialliseen ke-
hitykseen ja ajankohtaisiin haasteisiin.

Suoritustapa: joko a) L 12 t + oppimis-
tehtävä + esseet tai b) kirjallisuuskuulus-
telu, jossa tentitään myös opetuksen kor-
vaava kirjallisuus
Opetus: ma, ti ja ke 16.–18.8. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: F26 ls1
Kuulustelu: ke 15.9. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ma 18.10. ja ke 17.11.
klo 17–20
Opettaja: Prof. Juha Varila

Kirjallisuus: Järvinen, A. , Koivisto, T. &
Poikela, E. Oppiminen työssä ja työyhteisössä.

Opetuksen korvaava kirjallisuus: Sarala, U. &
Sarala, A. Oppiva organisaatio – oppimisen, laa-
dun ja tuottavuuden yhdistäminen.
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ERITYISPEDAGOGIIKKA

Erityispedagogiikan
perusopinnot (15 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 18020047 (sisältää
kaikki perusopintojen kurssit). Käytä tätä
ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi yh-
teenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 175 euroa. Jos ilmoittaudut
yksittäiselle kurssille, käytä kurssin koh-
dalla olevaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 175 euroa

Erityispedagogiikan perusopintokokonai-
suus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka
tarvitsevat erityispedagogisia tietoja ja
taitoja työssään (mm. opettajat ja lasten-
tarhanopettajat) tai jotka ovat kiinnostu-
neet poikkeavia opetusjärjestelyjä, -me-
netelmiä ja välineitä tarvitsevien erityis-
ryhmien kasvatuksesta, opetuksesta ja
kuntoutuksesta.

EP 1. Erityispedagogiikan peruskurssi 3 ov
EP 2.1. Kohti tutkivaa työtapaa 3 ov
EP 3. Erityispedagogiikan kirjallisuus 9 ov

EP 1. Erityispedagogiikan
peruskurssi (3 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 18020147
Opintomaksu: 78 euroa + erillinen ma-
teriaalimaksu 3 euroa joka maksetaan toi-
mistoon.

Tavoitteena on antaa opiskelijalle yleisku-
va erityispedagogiikasta tieteenalana ja
käytännön toimintana sekä perehdyttää
opiskelija erityiskasvatuksen ja -huollon
osa-alueisiin opintokäyntien sekä opetus-
ja oppimateriaalin avulla.

Suoritustapa: L 30 t + R 20 t, joihin si-
sältyy vierailukäyntejä + kuulustelu
Huom! Luentomateriaali on saatavilla toi-
mistosta viikkoa ennen luentojen alkua.
Materiaalimaksu 3 euroa maksetaan ma-

teriaalia noudettaessa toimistoon.
Opetus: Luennot: la 15.5., ma 17.5.
sekä ma, ke ja la 24.5.–2.6.
lauantaisin klo 9.30–14.00 ja ma, ke klo
16.30–19.45
Opetuspaikka: PR aud XIII

Lakikirjan suorittaminen pienryh-
mässä:
– Ryhmä I: ma 7.6. klo 16.30–19.30
– Ryhmä II: ke 9.6. klo 16.30–19.30
Opetuspaikka: U40 sali 8 (Ryhmiin ilmoit-
taudutaan opetuksen yhteydessä)

Vierailukäynnit: touko–heinäkuun ai-
kana. Vierailukäyntiraportit on jätettävä
avoimen yliopiston Helsingin toimistoon
ke 14.7. mennessä.
Kuulustelu: ke 14.7. klo 17–20
Uusintakuulustelut: la 21.8. klo 9–12 ja ke
22.9. klo 17–20
Opettaja: KM Eira Suhonen

Kirjallisuus: Suoritetaan kuulustelussa:
Hautamäki, J. & al. Erityispedagogiikan perus-
teet; Lasten erityishuolto ja opetus Suo-
messa, toim. M. Jahnukainen.

Suoritetaan pienryhmässä:
Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö
2000, toim. E. Onikki & H. Ranta. (Lakikirjan voi
myös tenttiä kuulustelussa.)

EP 2.1. Kohti tutkivaa
työtapaa (3 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 18020247
Opintomaksu: 78 euroa

Opiskelija tutustuu kasvatustieteellisen
tutkimuksen erilaisiin kohteisiin,
lähestymistapoihin ja menetelmiin. Opin-
tojakso vastaa kasvatustieteen laitoksen
lukuvuoden 2003–2004 tutkintovaati-
muksia. Opetus on yhteistä aikuiskasva-
tustieteen opiskelijoiden kanssa.

Huom! Opintojaksoon kuuluvan luen-
tomateriaalin ja oppimistehtävän saa
haettua verkosta (www.helsinki.fi/
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~niskanen/kotutapa.html) tai sen voi
noutaa avoimen yliopiston toimistosta 3
euron maksua vastaan.

Suoritustapa: L 12 t + oppimistehtävä
Opetus: ti, ke ja to 29.6.–1.7. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: U40 sali 1
Oppimistehtävät palautetaan avoimen
yliopiston Helsingin toimistoon ensisijai-
sesti ma 26.7.. Ehdottomasti viimeinen
palautuspäivä on ma 30.8.04.
Opettaja: Dos. Vesa A. Niskanen

Kirjallisuus: Argumentti ja kritiikki: lukemi-
sen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot, toim.
M.-L. Kakkuri-Knuuttila (luvut 1–3 ja 8–11). Muus-
ta kirjallisuudesta sovitaan luentojen yhteydessä.

EP 3. Erityispedagogiikan
kirjallisuus (9 ov)
Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
kolmessa ryhmässä. Teoksia ei voi tenttiä
yksitellen.

EP 3.1. Kirjallisuus I (3 ov)
Opintomaksu: 35 euroa/kuulustelu

Kuulustelu: ma 9.8. klo 16–19
Uusintakuulustelut: ke 29.9. ja ke 27.10.
klo 17–20
Opettaja: KM Piia Vilenius

Kirjallisuus: Saloviita T. Kaikille avoimeen
kouluun. Erilaiset oppilaat tavallisella luokalla;
Ahvenainen O. & Holopainen E. Lukemis- ja
kirjoittamisvaikeudet: teoreettista taustaa ja
opetuksen perusteita; Lasten- ja nuorisopsy-
kiatria, toim. E. Räsänen & al.; ja Salmivalli, C.
Koulukiusaaminen ryhmäilmiönä.

EP 3.2. Kirjallisuus II (3 ov)
Opintomaksu: 35 euroa/kuulustelu

Kuulustelu: la 4.9. klo 9–12
Uusintakuulustelut: ma 11.10. klo 17–20 ja
la 13.11. klo 9–12
Opettaja: KM Piia Vilenius

Kirjallisuus: Erityispedagogiikka ja aikui-
suus, toim. T. Ladonlahti & R. Pirttimaa. Palme-
nia; Laine, M. Johdatus kriminologiaan ja poik-
keavuuden sosiologiaan; Uusikylä, K. Lahjakkai-
den kasvatus; ja Ziehe, T. Uusi nuoriso. Epäta-
vanomaisen oppimisen puolustus.

EP 3.3. Kirjallisuus III (3 ov)
Opintomaksu: 35 euroa/kuulustelu
Kuulustelu: ma 4.10. klo 17–20
Uusintakuulustelut: la 20.11. ja la 18.12.
klo 9–12
Opettaja: KL Janne Oinonen

Kirjallisuus: Määttä, P. Perhe asiantuntijana.
Erityiskasvatuksen ja kuntoutuksen käytännöt;
Kommunikoinnin häiriöt. Syitä, ilmenemis-
muotoja ja kuntouksen perusteita, toim. K. Launo-
nen & A.-M. Korpijaakko-Huuhka; Sairaan ja
vammaisen lapsen hyvä elämä, toim. E.
Saarinen; ja Kuikka, P. & Pulliainen, V. Hän-
ninen, R. Neuropsykologian perusteet.

Lasten ja nuorten käyttäy-
tymishäiriöt. Johdantokurssi
ongelmallisen käyttäyty-
misen tulkintaan (1 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 18020347
Opintomaksu: 58 euroa

Kurssilla perehdytään lasten ja nuorten
ongelmalliseksi havaittuun käyttäytymi-
seen. Kurssilla tarkastellaan lähemmin
yleensä ongelmallisen käyttäytymisen tul-
kintaa: missä määrin/milloin on kyse ym-
päröivän yhteisön leimaavasta luokitte-
lusta ja milloin on kyse yksilöön liittyväs-
tä poikkeavuudesta. Sen lisäksi perehdy-
tään poikkeavan käyttäytymisen luokitte-
luun, sekä ongelmallisen käyttäytymisen
taustatekijöihin. Kurssilla luodaan myös
suppea katsaus erilaisiin puuttumisen lä-
hestymistapoihin. Keskeinen näkökulma
aiheeseen on pedagoginen. Kurssilla tar-
kastellaan sekä päiväkoti- että kouluikäis-
ten lasten käyttäytymisongelmia.

Suoritustapa: L 16 t + oppimistehtävä
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Opetus: ma, ti ja ke 7.–9.6. klo 16.30–
19.45 sekä ma 9.8. klo 16.30–19.45
Oppimistehtävä palautetaan avoimen yli-
opiston Helsingin toimistoon viimeistään
ma 26.7.
Opetuspaikka: PR aud XIII
Opettaja: KT Matti Kuorelahti

Kirjallisuus: Ruoho, K. & Ihatsu, M. & Kuorelahti,
M. 2001. Käyttäytymishäiriöiset lapset ja
nuoret. Teoksessa M. Jahnukainen (toim.) 2001.
Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa (11. pai-
nos) 249–265.

Oheiskirjallisuus: M.Kuorelahti & R.Viitanen (toim.)
1999. Holtittomasta hortoilusta hallittuun
harhailuun – nuorten syrjäytymisen riskit
ja selviytymiskeinot. Nuoran julkaisuja 14. Saa-
tavilla ainoastaan www-muodossa www.minedu.fi/
nuora/tuhti. K.Ruoho & M.Ihatsu (toim.) 1996;
Käyttäytymishäiriöt nyt! Suomalaista tut-
kimusta käyttäytymishäiriöistä. Joensuun yli-
opisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita
63., J. Lönnqvist & al. (toim.) 2001; Psykiatria.
Helsinki : Duodecim. Lisäksi luennolla ilmoitetta-
via artikkeleita.

KASVATUSTIEDE

Kasvatustieteen
perusopinnot (15 ov)
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 175 euroa

Kasvatustieteen perusopinnoissa opiskeli-
ja perehtyy kasvatustieteen keskeisiin ky-
symyksiin ja teorianmuodostukseen, yh-
teiskunnan koulutusjärjestelmän kehittä-
miseen yksilön ja yhteisön näkökulmasta
sekä saa aineksia oman kasvatustieteelli-
sen asiantuntijuuden kehittymiselle.

PK 1. Kasvatusfilosofian perusteet (2 ov)
PK 2. Kasvatus ja yhteiskunta (2 ov)
PK 3. Oppimisen psykologiset
perusteet (2 ov)
PK 4. Didaktiikan perusteet (2 ov)

PK 5. Kohti tutkivaa työtapaa (3 ov)
PK 6. Kasvatus elämänkulussa (4 ov)

Alkukuulustelu (Didaktiikan
perusteet -kirjallisuus-
kuulustelu)
Opintomaksu: 35 euroa

Opintokokonaisuuteen valitaan alkukuu-
lustelun perusteella enintään 100 opiskeli-
jaa. Alkukuulustelu on osa Didaktiikan pe-
rusteet -opintojaksoa, jonka muu opetus
järjestetään toukokuussa 2004. Opiskelija
saa opintojaksosta merkinnän opintorekis-
teriin vasta kun hän on suorittanut hyväk-
sytysti sekä alkukuulustelun että luento-
kuulustelun (tai opetusta korvaavan kirjal-
lisuuden).

Kuulustelu: ALKUKUULUSTELU ma 26.4.
klo 17–20 kuulustelupaikka P II
Huom! Alkukuulustelukysymykset saa
etukäteen avoimen yliopiston toimistosta
tai verkosta www.avoin.helsinki.fi/materi-
aalit/tenttikysmykset/index.shtml.
Opettaja: FT, dos. Juhani E. Lehto

Kirjallisuus: Hakkarainen, K., Lonka, K. &
Lipponen, L. Tutkiva oppiminen: älykkään toi-
minnan rajat ja niiden ylittäminen (1.–5- painos).

Orientaatiojakso
Orientaatiojaksolla tutustutaan alkamassa
olevaan opintokokonaisuuteen ja avoi-
men yliopiston käytäntöihin.

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely
Kasvatustieteen orientaatiojakso -verkko-
materiaalin avulla + orientaatiotilaisuus
Kasvatustieteen orientaatiojakso -verkko-
materiaali (www.helsinki.fi/~lehtinen/
orientaatio.html) on itsenäisesti opiskeltava
materiaali, josta on apua opintojen aloitta-
misessa. Eri teemoihin liittyvien tehtävien
avulla tutustutaan kasvatustieteen opinto-
jen ja yliopisto-opiskelun keskeisiin asioihin.
Opetus: Orientaatio: ke 12.5. klo 16.30–
19.45
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Opetuspaikka: U40 sali 6
Opettaja: KM Mervi Salonen

PK 4. Didaktiikan perusteet
(2 ov)
Opintomaksu: 58 euroa

Opiskelija tutustuu didaktiikan peruskäsit-
teistöön ja opetuksen suunnittelun vai-
heisiin opetuksen kehittämisen näkökul-
masta.
Suoritustapa: a) L 12+ luentokuuluste-
lu tai
b) kirjallisuuskuulustelu, jossa tentitään
opetuksen korvaava kirjallisuus
Opetus: la 15.5. klo 9.30–12.45, ma–ti
17.–18.5. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: 15.5. PR aud XV, 17.–18.5.
PR aud XII
Kuulustelu: ma 24.5. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ma 28.6. klo 16–19 ja
ke 4.8. klo 16–19
Opettaja: FT, dos. Juhani E. Lehto

Kirjallisuus: Opintojaksoon kuuluva teos (Hak-
karainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. Tut-
kiva oppiminen: älykkään toiminnan rajat ja nii-
den ylittäminen) on suoritettu alkukuulustelussa.

Opetuksen korvaava kirjallisuus: Uusikylä, K. &
Atjonen, P. Didaktiikan perusteet. Huom! Ope-
tuksen korvaavan kirjallisuuskuulustelun kysymyk-
set saa etukäteen avoimen yliopiston toimistosta
tai verkosta osoitteesta www.avoin.helsinki.fi/ma-
teriaalit/tenttikysymykset/index.shtml.

PK 3. Oppimisen psykolo-
giset perusteet (2 ov)
Opintomaksu: 58 euroa

Opiskelija tutustuu oppimisen ja persoo-
nallisuuden kehityksen lainalaisuuksiin
elinikäisen kehityksen näkökulmasta.

Opintojaksoon liittyvä materiaali on saata-
villa 18.5. alkaen verkosta tai sen voi nou-
taa avoimen yliopiston toimistosta 3 eu-
ron kappalehintaan.

Suoritustapa: a) L 12 t + kuulustelu +
harjoitustehtävä tai
b) kirjallisuuskuulustelu, jossa tentitään
myös opetuksen korvaava kirjallisuus
Opetus: ke 26.5, ma 31.5. ja ke 2.6. klo
16.30–19.45
Opetuspaikka: 26.5. PR sali 10, 31.5. ja 2.6.
PR sali 12
Harjoitustehtävät palautetaan ma 21.6.
klo 15.00 mennessä avoimen yliopiston
toimistoon.
Kuulustelu: ke 16.6. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ke 28.7. klo 16–19 ja
ke 1.9. klo 17–20
Opettaja: KT Erja Rusanen

Kirjallisuus: Näkökulmia kehityspsykolo-
giaan. Kehitys kontekstissaan, toim. P. Lyytinen
& M. Korkiakangas & H. Lyytinen (s.87–285 tai
s.289–469); ja Rauste-von Wright, M. & von
Wright, J. Oppiminen ja koulutus.

Opetuksen korvaava kirjallisuus: Saarinen, P.,
Ruoppila, I. & Korkiakangas, M. Kasvatus-
psykologian kysymyksiä. 2. uud. p. tai uud. p.

PK 1. Kasvatusfilosofian
perusteet (2 ov)
Opintomaksu: 58 euroa

Opiskelija tutustuu kasvatuksen ilmiöiden
filosofiseen käsitteellistämiseen.

Suoritustapa: a)L 12 t + kuulustelu tai
b) kirjallisuuskuulustelu, jossa tentitään
myös opetuksen korvaava kirjallisuus
Opetus: ma, ti ja to 7.–10.6. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: ma U 40 sali 1, ti ja to PIII
Kuulustelu: ke 14.7. klo 16–19
Uusintakuulustelut: ke 18.8. klo 17–20 ja
la 18.9. klo 9–12
Opettaja: VTT, KT, dos. Tapio Puolimatka

Kirjallisuus: Puolimatka, T. Opetusta vai in-
doktrinaatiota.

Opetuksen korvaava kirjallisuus: Nurmi, K. E.
Johdatus kasvatuksen filosofisiin ja historiallisiin
perusteisiin. 7. tai uud. painos.
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PK 5. Kohti tutkivaa
työtapaa (3 ov)
Opintomaksu: 78 euroa

Opiskelija tutustuu kasvatustieteellisen
tutkimuksen erilaisiin kohteisiin, lähesty-
mistapoihin ja menetelmiin.
Opintojaksoon kuuluvan luentomate-
riaalin ja oppimistehtävän voi hakea
verkosta (www.helsinki.fi/~lehti-
nen/KTTmateriaali.html). Materiaa-
lin voi myös noutaa avoimen yliopiston
toimistosta 2 euron maksua vastaan.

Suoritustapa: L 20 t + oppimistehtävät
Huom! Jos opiskelija on jo suorittanut
opintojakson 2 vuoden sisällä aikuiskasva-
tustieteessä tai erityispedagogiikassa, on
suoritustavasta keskusteltava opettajan
kanssa.
Opetus: ma, ti ja to 2.–12.8. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: V20 LS 1
Oppimistehtävät palautetaan avoimen
yliopiston toimistoon ensisijaisesti ma
6.9. klo 18.00 mennessä. Oppimistehtä-
vän viimeinen mahdollinen palautuspäivä
on ma 11.10.
Opettaja: VTL Taina Lehtinen

Kirjallisuus: Argumentti ja kritiikki: lukemi-
sen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot, toim.
M.-L. Kakkuri-Knuuttila (luvut 1–3 ja 8–11); Kar-
ma, K. Käyttäytymistieteiden metodologian pe-
rusteet.1987; ja Syrjälä & al. Laadullisen tutki-
muksen työtapoja. 1994.

PK 2. Kasvatus ja
yhteiskunta (2 ov)
Opintomaksu: 58 euroa

Opiskelija perehtyy Suomen koulujärjestel-
män kehitykseen ja koulutuspolitiikkaan.

Suoritustapa: a) L 12 t ja kuulustelu tai
b) Kirjallisuuskuulustelu, jossa tentitään
myös opetuksen korvaava kirjallisuus
Opetus: ma,ti ja to 23.–26.8. klo 16.30–
19.45

Opetuspaikka: PIV
Kuulustelu: ke 15.9. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ma 18.10. ja ma 29.11.
klo 17–20
Opettaja: Prof. Martti T. Kuikka

Kirjallisuus: Antikainen, A., Rinne, R. &
Koski, L. Kasvatussosiologia; ja Kuikka, M. T.
Suomalaisen koulutuksen vaiheet.

Opetuksen korvaava kirjallisuus: Lampinen, O.
Suomen koulutusjärjestelmän kehitys.

PK 6. Kasvatus
elämänkulussa (4 ov)
Opintomaksu: 35 euroa

Edeltävät opinnot: Opintojakso suori-
tetaan sitten, kun perusopintojen kaikki
muut opintojaksot on suoritettu.

Opiskelija tutustuu kasvatukseen ja kou-
lutukseen ihmisen elämänkulun eri vai-
heissa sekä formaalisissa että informaalisis-
sa oppimisympäristöissä.

Suoritustapa: Oppimistehtävä
Opetus: Ohjausluento: ma 30.8. klo
16.30–18.00
Ohjauspaikka: V20 ls 1
Oppimistehtävän tehtäväksianto on nou-
dettavissa avoimen yliopiston toimistosta
ma 31.5.04 alkaen.
Oppimistehtävät palautetaan avoimen
yliopiston toimistoon. Vaihtoehtoiset pa-
lautuspäivät ovat seuraavat:
* ke 6.10.04
* ke 12.1.05
* ma 16.2.05
Opettaja: FT, dos. Juhani E. Lehto

Kirjallisuus: Valitse oheisesta kirjallisuudesta
kolme teosta, joiden tulee olla eri osa-alueilta.
Tehtävissä edellytetään myös ko. teemaan liitty-
vien muiden perusopintoihin kuuluvien opintojak-
sojen tietojen hyödyntämistä.

Perhe: Koti kasvattajana, elämä opettaja-
na. Kasvatus- ja oppimiskulttuurit tutkimuskoh-
teina, toim. L. Laurinen; Perhe ja vanhem-
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muus: Suomalainen perhe-elämä ja sen
tukeminen, toim. A. Rönkä & U. Kinnunen.

Varhaiskasvatus: Strandell, H. Päiväkoti lasten
kohtaamispaikkana: tutkimus päiväkodista sosiaa-
listen suhteiden kenttänä.

Koulu: Opettaja modernin murroksessa,
toim. H. Niemi; Suomalainen koulu ja kult-
tuuri, toim. T. Tolonen.

Nuorisotutkimus: Puuronen, V. Johdatus nuori-
sotutkimukseen.

Aikuiset: Living in a learning society: life-
histories, identities and education, A. Antikainen
et al.; Oppiminen ja elämänhistoria, toim.
A. Antikainen & H. Huotelin. Aikuiskasvatuksen
37. vuosikirja.

Työelämä: Ruohotie, P. Ammatillinen kasvu työ-
elämässä. 2. uud. p.

Vanhuus: Oppiminen ja ikääntyminen, toim.
P. Sallila. Aikuiskasvatuksen 41. vuosikirja.

Avoimet oppimisympäristöt: Castells, M. & Hi-
manen, P. Suomen tietoyhteiskuntamalli.

KOGNITIOTIEDE
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta

Ckt111 Johdatus
kognitiotieteeseen (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 18040147
Opintomaksu: 58 euroa + erillinen ma-
teriaalimaksu 5 euroa, joka maksetaan
toimistoon

Opintojaksossa tutustutaan kognitiotie-
teeseen tieteenalana, joka tarkastelee
mieltä ja aivoja informaatiota prosessoiva-
na järjestelmänä. Jaksossa käsitellään kog-
nitiotieteen historiallisia, filosofisia ja teo-
reettisia perusteita. Käsiteltäviä aiheita
ovat mm. havaitseminen, muisti ja oppi-
minen, kieli, ajattelu, merkitys, sekä teko-
älytutkimus ja kognitiivinen neurotiede.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu

Opetus: ma 17.5., ti 18.5., ma 24.5. ja ke
26.5.–9.6. klo 16.30.–19.45
Opetuspaikka: V20 sh 19, paitsi ti 18.5.
V20 sh 4
Kuulustelu: ke 16.6. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ke 21.7. klo 16–19 ja
la 21.8. klo 9–12
Opettaja: FM Otto Lappi

Kirjallisuus: Kurssimoniste joka on ostettavissa
Avoimen yliopiston toimistosta (Vuorikatu 20) tou-
kokuun alusta alkaen. Moniste maksaa 5 euroa.

Kurssin kotisivu löytyy osoitteesta:
www.helsinki.fi/kognitiotiede/opetus/ckt111k.htm

Ckt119 Tieteellinen päättely
ja selittäminen (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 18040247
Opintomaksu: 58 euroa + erillinen ma-
teriaalimaksu 2 euroa, joka maksetaan
toimistoon

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää
tieteellisesti pätevän päättelyn ja psykolo-
gisen selittämisen perusteet. Aihetta käsi-
tellään konkreettisten, psykologian histo-
riaan ja moderniin tutkimukseen
liittyvien esimerkkien avulla. Käsiteltäviä
aiheita ovat mm. perinnöllisyys ja geenit,
evoluutiopsykologia, aivojen modulaari-
suus, älykkyys, tekoälytutkimus, ihminen
luonnontieteellisenä ja humanistisena
tutkimuskohteena.

Suoritustapa: L 24 t + harjoitustehtäviä
+ kuulustelu
Opetus: to 3.6., ma 7.6., to 10.6., to
17.6., ma 21.6. ja ke 23.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: V20 sh 19, paitsi ma 7.6.
V20 sh 4
Kuulustelu: ke 14.7. klo 16–19
Uusintakuulustelut: ma 16.8. 17–20 ja la
11.9. klo 9–12
Opettaja: FM Otto Lappi

Kirjallisuus: Kurssimoniste joka on ostettavissa
Avoimen yliopiston toimistosta (Vuorikatu 20) tou-
kokuun alusta alkaen. Moniste maksaa 2 euroa.
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Kurssin kotisivu löytyy verkosta osoittees-
ta www.helsinki.fi/kognitiotiede/opetus/
ckt119k.htm

PSYKOLOGIA
✆  Ilmoittautumiskoodi 18080047 (sisältää
alla olevat oppiaineen kurssit). Käytä tätä
ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi yh-
teenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 175 euroa. Jos ilmoittaudut
yksittäiselle kurssille, käytä kurssin koh-
dalla olevaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 175 euroa

Kesällä 2004 järjestettävät opintojaksot si-
sältyvät psykologian 20 ov:n opintokoko-
naisuuteen, joka koostuu Helsingin yli-
opiston psykologian tutkintovaatimusten
perus- ja aineopinnoista. Loput kokonai-
suuteen kuuluvista opintojaksoista järjes-
tetään lukuvuonna 2004–2005.

Johdatus psykologiaan (1 ov)
Opintomaksu: 35 euroa/kuulustelu

Opintojaksolla annetaan yleiskatsaus psy-
kologian tieteellisiin suuntauksiin ja pe-
ruskysymyksiin.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu ja
vapaaehtoinen opintopiiri, joka ei korvaa
opintoja

Vapaaehtoiseen opintopiiriin mahtuu 25
opiskelijaa. Ryhmään ilmoittaudutaan
26.4.– 7.5. välisenä aikana sähköpostitse
psykologian tuutori Erkki Heinoselle (Tuu-
tori-Psykologia@avoin.helsinki.fi) tai tuu-
torin vastaanottoaikana ma klo 18–19.45
numeroon (09) 191 235 33.
Opintopiirin tarkoituksena on psykolo-
giaan tutustuminen ja oppimisen edistä-
minen aktiivisen keskustelun ja opiskeli-
joiden alustusten kautta. Opintopiirissä
käydään läpi opintojakson kirjallisuuskuu-

lusteluun luettavaa kirjaa, joten opiskeli-
jalla tulee olla kuulustelun kirja käytös-
sään opintopiirin kokoontumisten aika-
na. Opiskelu opintoryhmässä edellyttää
sitoutumista ryhmän tavoitteisiin, läsnä-
oloa kokoontumisissa ja aktiivista osallis-
tumista ryhmän työskentelyyn. Ennen
opintopiirin alkua kaikki opintopiirin
opiskelijat saavat kirjeen toimintaohjeista.

Opetus: Vapaaehtoinen opintopiiri: ma
17.5.–7.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: V20 sh 3
Kuulustelu: Kirjallisuuskuulustelu: ma
14.6. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ma 9.8. klo 16–19 ja la
11.9. klo 9–12
Opettaja: tuutori, psyk.yo Erkki Heino-
nen vetää opintopiirityöskentelyä. Kirjalli-
suuskuulustelut vastaanottaa PsM Minna-
Liisa Luoma.

Kirjallisuus: Kirjallisuuskuulustelussa tentitään
Gleitman, H. Psychology (4. painos, luvut 2–4,
7–8, 15–17) tai Gleitman, H., Fridlund, A. J.,
Reisberg, D. Psychology (5. painos, luvut 2–4, 7–
8, 15–17 tai 6. painos, luvut 2–4, 7–8, 14–15).

Kognitiivinen
psykologia (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 18080447
Opintomaksu: 58 euroa tai kirjallisuus-
kuulustelu 35 euroa/kuulustelu

Opintojakson tarkoituksena on perehdyt-
tää ihmisen tiedonkäsittelyprosesseihin ja
kognitiivisiin taitoihin (mm. muistiin, op-
pimiseen, kieleen, ajatteluun ja ongel-
manratkaisuun).

Suoritustapa: joko a) L 24 t + kuuluste-
lu, jossa suoritetaan myös opintojakson
kirjallisuus tai b) kirjallisuuskuulustelu
Opetus: ti, to 8.–17.6., ma 21.6. ja ti 29.6.
klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: F26 ls 1
Kuulustelu: ke 14.7. klo 16–19
Uusintakuulustelut: ma 23.8. klo 17–20 ja
la 25.9. klo 9–12
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Huom! A-vaihtoehdon kuulusteluissa saa
olla mukana luentomuistiinpanot ja -mo-
nisteet.
Opettaja: Ph.D, dos. Jussi Saarinen (vas-
taa sekä a- että b-vaihtoehdosta).

Kirjallisuus: Luentokurssin yhteydessä tentitään
luennoitsijan ilmoittamin osin Eysenck, M. W.
& Keane, M. T. Cognitive Psychology: A
Student’s Handbook (4. painos).

Kirjallisuuskuulustelussa tentitään Eysenck, M.
W. & Keane, M. T. Cognitive Psychology: A
Student’s Handbook (4. painos), luvut 1–9 & 14–19.

Psykologisen tutkimuksen
harjoituskurssi (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 18080547
Opintomaksu: 58 euroa tai kirjallisuus-
kuulustelu 35 euroa/kuulustelu

Kurssin tarkoituksena on luentojen ja eri-
tyisesti harjoitusten avulla opettaa psyko-
logisen tutkimuksen peruskäsitteitä.

Suoritustapa: joko a) L 24 t + kuuluste-
lu, jossa suoritetaan myös opintojakson
kirjallisuus tai b) kirjallisuuskuulustelu
Opetus: ti ja to 27.7.–12.8. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: P654, paitsi ti 27.7. ja to
29.7. U 40 sali 1
Kuulustelu: la 28.8. klo 9–12
Uusintakuulustelut: ma 27.9. klo 17–20 ja
la 23.10. klo 9–12
Opettaja: PsM Anu-Katriina Pesonen
(vastaa sekä a- että b-vaihtoehdosta).

Kirjallisuus: Luentokurssin oheislukemistona on
Coolican, H., Research methods and statistics in
psychology (3. painos).

Kirjallisuuskuulustelussa tentitään edellä mainittu
teos kokonaan.

Havaintopsykologia (3 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 18080347
Opintomaksu: 78 euroa tai kirjallisuus-
kuulustelu 35 euroa/kuulustelu

Opintojakson tarkoituksena on perehdyt-
tää havaitsemisen peruskysymyksiin

Suoritustapa: joko a) L 30 t + kokeelli-
nen harjoitustyö (R 6 t) + kuulustelu, jos-
sa suoritetaan myös opintojakson kirjalli-
suus tai b) kirjallisuuskuulustelu
Opetus: ke 11.8., ma 16.8., ke 18.8. sekä
ma ja ke 30.8.–15.9. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: P654
Luentomateriaali löytyy verkko-osoittees-
ta: www.helsinki.fi/~vsalmela/avoin/
Kuulustelu: ke 29.9. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ke 27.10. klo 17–20 ja
ma 22.11. klo 17–20
Opettaja: PsM Viljami Salmela (vastaa
sekä a- että b-vaihtoehdosta)

Kirjallisuus: Luentokurssin yhteydessä tentitään
osittain Goldstein, Sensation and Perception (4.
tai uudempi painos).

Kirjallisuuskuulustelussa tentitään edellä mainittu
teos kokonaan

Psykologian opintojen jatkami-
nen lukuvuonna 2004–2005
Ne opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet
kaikille kesän 2004 psykologian opinto-
jaksoille, voivat täydentää opinnot psy-
kologian 20 ov:n opintokokonaisuudeksi
suorittamalla seuraavat lukuvuonna
2004–2005 järjestettävät opintojaksot:

Kliininen psykologia (3 ov)
Neuropsykologian perusopinnot (3 ov)
Persoonallisuus ja toiminta (3 ov)
Kehityspsykologia (3 ov)

Jatko-ohjelma on 1.7. alkaen nähtävissä
avoimen yliopiston www-sivuilla tai nou-
dettavissa avoimen yliopiston toimistosta.
Opintojaan jatkavien on ilmoittaudutta-
va avoimen yliopiston toimistoon 2.–
20.8.04 välisenä aikana puhelimitse nu-
meroon (09) 191 23634 tai käymällä toi-
mistossa. Kesäopetuksen opintomaksuna
suoritettu 175 euroa hyvitetään jatkoil-
moittautumisen yhteydessä.
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PUHEVIESTINTÄ
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta

Vfp115 Ryhmäviestintä (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 18090247
Opintomaksu: 58 euroa

Kurssilla perehdytään ryhmäviestinnän
teorioihin sekä harjaannutaan tarkastele-
maan ryhmän toimintaa ja omia ryhmä-
viestintätaitoja.

Suoritustapa: L 16 t + R 20 t + harjoi-
tukset + kuulustelu, jossa tentitään luen-
tojen sisällöt + kirjallisuutta.
Opetus: ma, ti, pe 17.5.–21.5. klo 16–
19.45, la 22.5. klo 10–13.45,
ma, ti, ke 24.5.–26.5. klo 16 – 19.45 ja to
27.5. klo 16 – 19.00
Opetuspaikka: V20 sh 13
Kuulustelu: ma 7.6. klo 17–19
Uusintakuulustelut: ke 30.6. klo 16–18 ja
ma 9.8. klo 16–18
Opettaja: FM Niina Jääskeläinen

Kirjallisuus: Kuulusteluun luetaan: Brilhart J.-
Galanes G., Effective Group Discussion (8. pai-
nos). Oheiskirjallisuutena lisäksi Spangle M.,
Negotiation: Communication for Diverse Settings.

Vfp118 Esiintyminen ja
argumentointi (2 ov)
✆  Ilmoittautumiskoodi 18090147
Opintomaksu: 58 euroa

Kurssilla perehdytään esiintymisen perus-
teisiin, esiintyjän ja yleisön väliseen vuo-
rovaikutukseen, argumentointiin ja pu-
humalla vaikuttamiseen sekä harjaannu-
taan analysoimaan omaa ja toisten esiin-
tymistä.

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista
läsnäoloa.

Suoritustapa: L 15 t + R 9 t + essee
Opetus: ma, ti, ke, to 1.6.–17.6. klo
16.45–19
Opetuspaikka: V20 sh 33
Opettaja: FM Minna Kaihovirta

Kirjallisuus: German, K.& Gronbeck, B.E. &
Ehringer, D. & Monroe, A.H., Principles of
Public Speaking; Kaakkuri-Knuuttila, M-L. (toim.),
Argumentti ja kritiikki; Larson, C.U., Perus-
asion.
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YLEISOPINNOT

Tilastotieteen
johdantokurssi (5 ov)
ks. tilastotiede 15 ov, s. 77

FILOSOFIA
ks. monitieteiset opinnot

KANSANTALOUSTIEDE

KA1. Kansantaloustieteen
perusteet (5 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi
ryhmä 1: 19030147
ryhmä 2: 19030247
Opintomaksu: 78 euroa + oheismate-
riaalin maksu 4 euroa, joka maksetaan
toimistoon. Oheismateriaalin lunastami-
nen ei ole välttämätöntä.

Opintojakso on johdatus nykyaikaisen
kansantaloustieteen ajattelutapoihin,
teoreettiseen perustaan ja taloudellista
käyttäytymistä koskevaan empiiriseen tie-
tämykseen. Siinä käsitellään toisaalta yk-
sittäisten talouden pitäjien käyttäytymi-
seen, kilpailuun ja markkinamuotoihin
liittyviä kysymyksiä. Toisaalta huomion
kohteena on kansantalous kokonaisuute-
na ja sen suorituskyvyn vaihteluiden syyt
ja kokonaistaloudellisten suureiden – ku-
ten esim. kulutuksen, investointien, vaih-
totaseen väliset riippuvuudet. Myös pit-
kän ja lyhyen aikavälin talouspolitiikan
kysymyksenasettelut ja mahdollisuudet
tuodaan esiin soveltuvissa kohdissa.

Opintojakso kuuluu kansantaloustieteen
perusopintoihin.

Suoritustapa: L 50 t + R 10 t
Opetus: Luennot 50 t (kaikille yhteiset):
ma ja ti 17.–18.5., ma, ti, ke, to 24.5.–10.6.
klo 16.15–19.30, paitsi to klo 16.15–17.45
Opetuspaikka:
* ma U40 sali 2 paitsi 17.5. U40 sali 6
* ti V20 sh 4 paitsi 18.5. U40 sali 6
* ke U40 sali 12
* to U40 sali 2 paitsi 3.6. U40 sali 6

Harjoitukset 10 t
Ryhmä 1:
to 27.5., to 3.6., to 10.6., ma 14.6., ti 15.6.,
to klo 18–19.30, ma ja ti klo 16.15–17.45
Opetuspaikka:
* to U40 sali 2 paitsi 3.6. U40 sali 6
* ma 14.6. U40 sali 6
* ti 15.6. U40 sali 6
Ryhmä 2:
pe 28.5., pe 4.6., pe 11.6., ma 14.6., ti
15.6., pe 16.15–17.45, ma ja ti klo 18–19.30
Opetuspaikka:
* pe U40 sali 7
* ma 14.6. U40 sali 6
* ti 15.6. U40 sali 6
Kuulustelu: Mikro-osuuden tentti: ke
16.6. klo 17–20
Makro-osuuden tentti: ke 30.6. klo 16–19
Uusintakuulustelut (mikro- ja/tai makro-
osuus:) ma 2.8. klo 16–19 ja la 4.9. klo 9–
12. Huom. Jos suoritat molemmat osiot
samassa kuulustelussa, kuulusteluaika on
klo 9–13.
Opettaja: VTL Alexander Creutzberg
(luennot)
VTM Elias Einiö (harjoitukset)

Kirjallisuus: Begg D & Fischer S & Dorn-
busch R: Economics (6th ed.), ei lukuja 4, 14–15,
18, 19, 23–24, 30–33 ja 36 tai Begg D & Fi-
scher S & Dornbusch R: Economics (7th ed.),
ei lukuja 12, 13–14, 17–18, 22–23, 30–33 ja 36;

VALTIOTIETEELLISET OPINNOT
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Loikkanen H A & Pekkarinen J & Vartia P (toim)
Kansantaloutemme – rakenteet ja muu-
tos (3. uudistettu painos), luvut 6 ja 9.Oppikirjo-
ja suositellaan pidettäväksi mukana luennoilla.
Oheismateriaalina käytettävän monisteen voi ha-
lutessaan ostaa avoimen yliopiston toimistosta.
Hinta 4 euroa.

KEHITYSMAATUTKIMUS

A1 Johdatus
kehityskysymyksiin (5 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19040147
Opintomaksu: 78 euroa tai kirjallisuus-
kuulustelumaksu 35 euroa/kuulustelu, jos
suoritetaan pelkkä A1.2

A1. Johdatus kehityskysymyksiin (5 ov):
A1.1 Johdantokurssi (2 ov)
A1.2 Kirjallisuuskuulustelu (3 ov)

Johdantokurssilla paneudutaan kehitys-
maatutkimuksen peruskäsitteisiin ja esitel-
lään kehitysongelmien selitys- ja ratkaisu-
malleja. Kurssilla selvitetään kehitysmaan,
kehityksen, alikehityksen, köyhyyden ja
globalisaation käsitteet. Talous- ja yhteis-
kuntakehityksen tematiikkaa käsitellään
sekä yleisesti että seuraaviin teemoihin
pureutuen: väestö, sukupuoli (gender),
ruoka, nälkä, kaupungistuminen, maa-
seutukehitys, ympäristöongelmat sekä et-
niset ja uskonnolliset konfliktit.

Suoritustapa: Johdantokurssi L 24 t (2
ov) + kirjallisuuskuulustelu (3 ov)
Opetus: ma, ti, ke, to 24.5.–10.6. klo 16–19
Opetuspaikka:
* ma, ti, ke ja to 24.5.–31.5. U38 F211
* ma, ti, ke ja to 1.6.–10.6. F26 ls 2
Kuulustelu: Luento- ja kirjallisuuskuu-
lustelu: ma 21.6. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ke 28.7. klo 16–19 ja
la 28.8. klo 9–12
Jaksot A1.1 ja A1.2 voi suorittaa eri kuu-
lustelupäivinä.

Opettaja: Dos, VTT Jussi Raumolin

Kirjallisuus: A1.1 Johdantokurssin luentojen li-
säksi tentitään Kirjallisuus: Rekola J.: 0,28 % It-
sekkyyden asteikolla; Koponen J. & Mattila-
Wiro P.: Tuloksia vai vaikutuksia?

A1.2 Kirjallisuuskuulustelu
(3 ov):

Kantola A. (toim.): Maailman tila ja Suomi;
Allen T. & Thomas A. (eds.): Poverty and Deve-
lopment into the 21st Century. Luvut 1–9,
16–24.

Lähi-itä kansainvälisessä
järjestelmässä (1–2 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi: 19040247
Opintomaksu: 58 euroa

Luennot johdattavat Lähi-idän uskonto-,
kulttuuri- ja poliittisen historian perustei-
siin, alueen konfliktihistoriaan ja tämän
taustalla vaikuttaviin syihin, sekä suurval-
tapolitiikkaan alueella. Tarkastelukulma-
na on alueen kehityshistoria.

Kurssilla pohditaan myös Lähi-idän ase-
maa globaalissa järjestelmässä. Painopiste
tässä tarkastelussa on uusimmassa historias-
sa, toisen maailmansodan jälkeisessä ajas-
sa. Esille nousevat niin Israel / Palestiina ky-
symys kuin muutkin alueen kehityshistori-
aan vaikuttaneet keskeiset tekijät. Luen-
noilla pohditaan eri aikakausien kautta ns.
kansainvälisen järjestelmän ja Lähi-idän si-
säisen kehitysdynamiikan vuorovaikutusta
eri tasoilla historiasta nykypäivään ulottu-
valla otteella.

Suoritustapa: Luennot 24 t + luento-
tentti (1 ov) tai luennot 24 t + luentotentti
+ kirjallisuus (2 ov)
Opetus: ti, ke, to 17.–26.8. klo 16.15–
19.30
Opetuspaikka:
* ti ja to P653
* ke PR aud XIV
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Kuulustelu: la 4.9. klo 9–11
Uusintakuulustelut: la 2.10. klo 9–11 ja ma
1.11. klo 17–19
Opettaja: Dos. Pertti Multanen

Kirjallisuus: Hannu Juusola & Heidi Huuhtanen
(toim.): Uskonto ja politiikka Lähi-idässä.
Gaudeamus, Helsinki, 2002.

SOSIAALI- JA
KULTTUURIANTROLOGIA

✆   Ilmoittautumiskoodi 19050047 (sisältää
alla olevat oppiaineen kurssit). Käytä tätä
ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi yh-
teenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 175 euroa. Jos ilmoittaudut
yksittäiselle kurssille, käytä kurssin koh-
dalla olevaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 175 euroa

Sosiaali- ja kulttuuriantropo-
logian johdantokurssi (3 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19050147
Opintomaksu: 78 euroa

Johdantokurssilla tutustutaan antropolo-
gian perusteisiin. Millainen on antropolo-
ginen näkökulma inhimilliseen kulttuu-
riin ja yhteiskuntaan? Mitkä ovat keskeisiä
kysymyksiä ja tutkimusaloja? Millaisilla
käsitteillä näitä jäsennetään?

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu, jossa
suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ke 26.5., ke 2.6., to 3.6., to 10.6.,
ti 15.6. ja to 17.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: V20 ls 1
Kuulustelu: ma 28.6. klo 16–19
Uusintakuulustelut: ke 28.7. klo 16–19 ja
la 28.8. klo 9–12
Opettaja: VTT Anna-Maria Tapaninen

Kirjallisuus: Eriksen, T., Small Places, Large Is-
sues: An Introduction to Social and Cultural

Anthropology.

Sosiaali- ja kulttuuriantropolo-
gian johdantoseminaari (2 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19050247
Opintomaksu: 58 euroa

Johdantoseminaari on johdantokurssia
täydentävä opintopiiri, jossa perehdytään
lähemmin antropologian peruskäsitteisiin
ja kysymyksenasetteluun. Jokainen osal-
listuja kirjoittaa ja esittää lyhyen referaa-
tin jostakin antropologisesta tekstistä. Li-
säksi seminaarissa tehdään pienempiä kir-
jallisia ja suullisia töitä sekä yksin että ryh-
missä. Referaattien aiheet jaetaan semi-
naarin ensimmäisessä kokoontumisessa.
Seminaarin hyväksytty suorittaminen
edellyttää säännöllistä osanottoa.

Suoritustapa: seminaari 24 t + kirjallisia
töitä
Opetus: to 27.5., pe 4.6., pe 11.6., ke 16.–
30.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: V20 sh 3
Opettaja: VTL Timo Kallinen

Kirjallisuus: Eriksen, T., Small Places, Large Is-
sues: An Introduction to Social and Cultural Anthro-
pology; Keesing, R. & Strathern, A., Cultural
Anthropology: A Contemporary Perspective.

Keskeiset suuntaukset (5 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19050347
Opintomaksu: 78 euroa

Opintojakson tavoitteena on tarjota ylei-
nen viitekehys, jonka avulla opiskelija voi
mieltää myöhempien opintojaksojen käsit-
telemät tutkimusalat ja teoriat osaksi ant-
ropologiaa. Opintojakso keskittyy 1900-lu-
vun antropologian tutkimushistoriaan.

Suoritustapa: L 24 t + kirjallisia töitä
Opetus: ti 17.8., to 19.8., to 26.8, ti 31.8.,
to 2.9., to 9.9., ti 14.9. ja to 16.9. klo
17.00–19.30
Opetuspaikka: V20 sh 2, paitsi ti 14. ja to
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16.9. paikat ilmoitetaan myöhemmin.
Huom! Opintojakso etenee intensiivises-
sä tahdissa ja opiskelija saa olla poissa lu-
ennoilta vain yhden opetuskerran.
Opettaja: FM Annika Teppo

Kirjallisuus: Opettaja jakaa opiskelijoille luen-
tojen ensimmäisellä kerralla listan kurssilla käy-
tettävistä teksteistä.

SOSIAALIPOLITIIKKA

Sosiaalipolitiikan
A-oppimäärä (15 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19060047 (sisältää
kaikki A-oppimäärän kurssit). Käytä tätä
ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi yh-
teenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 175 euroa. Jos ilmoittaudut
yksittäiselle kurssille, käytä kurssin koh-
dalla olevaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 175 euroa

Akateemisena oppiaineena ja tieteenalana
sosiaalipolitiikka on kiinnostunut mm. sel-
laisista kysymyksistä kuin mitä hyvinvointi
on ja miten resurssit sen takaamiseksi tur-
vataan? Kenen tehtävä on huolehtia ih-
misten hyvinvoinnista ja miten riskejä ja
uhkia torjutaan? Millainen on oikeuden-
mukainen yhteiskunta ja millaista eriarvoi-
suutta tai syrjäytymistä ilmenee? Millaisia
haasteita globalisaatio asettaa hyvinvointi-
valtiolle ja laajemmin yhteiskunnalle? Mi-
ten sosiaalipolitiikka toimii nykyajan
markkinavetoisessa yhteiskunnassa?

Sosiaalipolitiikka tarkastelee yhteiskuntaa
monilla tasoilla kohteenaan globaalit jär-
jestelmät, kansallisvaltiot, yhteisöt, per-
heet ja ihmisten yksilöllinen elämä. Sosi-
aalipolitiikassa tutkitaan hyvinvointivalti-
on nykyisyyttä ja tulevaisuutta, kansa-
laisyhteiskuntaa sekä teoreettisia ja mene-
telmällisiä yhtymäkohtia monien muiden

yhteiskuntatieteiden kanssa. Sosiaalipo-
liittinen ajattelutapa nojaa yhteiskunnalli-
sia ilmiöitä, sosiaalisia ongelmia sekä hy-
vinvointia koskeviin teorioihin ja tulkin-
toihin. Tutkiva ja kriittinen tarkastelutapa
pyrkii arkikäsitysten kyseenalaistamiseen,
piilevien ongelmien esille nostamiseen
sekä uusien vaihtoehtojen pohtimiseen.
Sosiaalipoliittista näkökulmaa tarvitaan
tieteellisen tutkimuksen ja yhteiskunnalli-
sen keskustelun ohella poliittisessa pää-
töksenteossa ja suunnittelussa.

Sosiaalipolitiikan A-oppimäärä sisältää sa-
moja opintojaksoja Sosiaalityön A-oppi-
määrän kanssa. Samaa opintojaksoa ei
voi suorittaa uudelleen toiseen kokonai-
suuteen. Tarvittavat lisätiedot ja toiminta-
ohjeet saat kurssisihteeri Vaula Eskolinilta,
p. (09) 191 23631.

1. Sosiaalipolitiikan johdantokurssi 4 ov
2. Sosiaalityön johdantokurssi 4 ov
3. Konkreettinen sosiaalitutkimus 7 ov:
– 3a. Suomalainen yhteiskunta 3 ov
– 3b. Hyvinvointipolitiikka 4 ov

2. Sosiaalityön
johdantokurssi (4 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19060247
Opintomaksu: 78 euroa

Luennolla tutustutaan sosiaalityöhön kä-
sitteenä, yhtenä sosiaalitieteellisen tutki-
muksen alana sekä ammattina ja sosiaali-
sen asiantuntijuuden alueena. Luennolla
käsitellään sosiaalityön historiaa, arvoja,
ammatillista etiikkaa, tietoperustaa sekä
toiminnan yhteiskunnallis-diskursiivista
ympäristöä.

Suoritustapa: L 20 t + oppimispäiväkir-
ja + kirjallisuuskuulustelu
Oppimispäiväkirjan palautuksesta sovi-
taan opettajan kanssa luennolla.
Opetus: la 15.5. klo 10–13.15 sekä ma ja
ti 17.–25.5. klo 16.15–19.30
Opetuspaikka: M11 ls 5 paitsi la 15.5.
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HEKK B-200
Kuulustelu: ke 2.6. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ke 28.7. klo 16–19 ja
la 28.8. klo 9–12
Opettaja: YTM Leena Rautiainen

Kirjallisuus: Smale, G. & Tuson, G. & Stat-
ham, D. Social Work and Social Problems; Hel-
ne, T. Syrjäytymisen yhteiskunta (yhteenvetoluku
s. 1–69 ja paradoksi-artikkeli s. 73–110); Sipilä, J.
Sosiaalityön jäljillä.

1. Sosiaalipolitiikan
johdantokurssi (4 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19060147
Opintomaksu: 78 euroa

Kurssilla tutustutaan sosiaalipolitiikan his-
toriaan, teorioihin, järjestelmiin ja nyky-
keskusteluihin.

Suoritustapa: L 20 t + oppimispäiväkir-
ja + kirjallisuuskuulustelu
Opetus: to 3.6., ti, ke, to, 8.–10.6., ma, ti,
ke, to 14.–17.6. klo 16.30–18.20
Opetuspaikka: U40 sali 1 paitsi ke 9.6.
HEKK A-301 ja ke 16.6. V20 ls 1
Kuulustelu: ma 12.7. klo 16–19
Uusintakuulustelut: ke 11.8. klo 16–19 ja
la 11.9. klo 9–12
Opettaja: VTM Ilkka Kankare

Kirjallisuus: Karisto & Takala & Haapola,
Matkalla nykyaikaan; Anttonen, A. & Sipilä,
J. Suomalaista sosiaalipolitiikkaa; Nurminen, E.
(toim.) Sosiaalipolitiikan lukemisto.

3. Konkreettinen
sosiaalitutkimus (7 ov)
Tavoitteena on saada yleiskuva suomalai-
sesta yhteiskunnasta ja sen sosiaalipolitii-
kasta sekä tutustua sosiaalitutkimukseen
myös vertailevasta näkökulmasta.

3a. Suomalainen
yhteiskunta (3 ov)
Opintomaksu: 35 euroa / kuulustelu

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: la 29.5. klo 9–13, ma 23.8.
klo 17–21, la 25.9. klo 9–13
Opettaja: VTL Eija Nurminen

Kirjallisuus: Alapuro, R. ym. Suomalaisen so-
siologian historia (sivut: 77–199); Roos JP,
Suomalainen elämä; Jokinen, K. & Saaristo,
K. Suomalainen yhteiskunta; Kortteinen, M. &
Tuomikoski, H. Työtön.

3b. Hyvinvointipolitiikka (4 ov)
Opintomaksu: 35 euroa / kuulustelu

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: la 29.5. klo 9–13, ma 23.8.
klo 17–21, la 25.9. klo 9–13
Opettaja: VTL Eija Nurminen

Kirjallisuus: Blakemore, K. Social Policy. An
Introduction; Piirainen, T. & Saari, J. (toim.) Yh-
teiskunnalliset jaot – 1990-luvun perintö
(sivut 9–139 ja 241–315); Bonoli, G. & George,
V. & Taylor-Gooby, P. European Welfare Futu-
res. Towards a Theory of Retrechment; Saasta-
moinen, K. Eurooppalainen liberalismi: Etiikka,
talous, politiikka.

SOSIAALIPSYKOLOGIA

Sosiaalipsykologian
perusopinnot (15 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi on 19070047 (si-
sältää kaikki perusopintojen kurssit). Käy-
tä tätä ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi
yhteenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 175 euroa. Jos ilmoittaudut
yksittäiselle kurssille, käytä kurssin koh-
dalla olevaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä 175 euroa

Sosiaalipsykologia tutkii sosiaalisen vuo-
rovaikutuksen ja pienryhmien säännön-
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mukaisuuksia sekä sosiaalisen ympäristön
vaikutuksia yksilöiden ajatteluun, tuntei-
siin ja toimintaan. Yleisluontoisesti ilmais-
tuna sosiaalipsykologian tutkimuskohtee-
na on yksilöiden vuorovaikutus sosiaali-
sen maailmansa kanssa. Sosiaalinen maa-
ilma koostuu paitsi muista yksilöistä myös
ryhmistä, organisaatioista, instituutioista
ja ylipäätään kulttuurista.

Sosiaalipsykologian tutkimusalueita ovat
mm.
* sosiaalisten tekijöiden vaikutukset yksi-
löiden ajatteluun, käsityksiin, tunteisiin ja
käyttäytymiseen
* persoonallisuuden muotoutuminen so-
siaalisessa vuorovaikutusprosessissa
* pienryhmät ja yleensä välitön sosiaali-
nen vuorovaikutus
* ryhmien väliset suhteet

 101 Johdatus sosiaalipsykologiaan 3 ov
102 Johdatus psykologiaan 1 ov
103 Sosiaalipsykologian tutkimuskohteita
6 ov
104 Sosiaalipsykologian klassikoita 5 ov

101. Johdatus
sosiaalipsykologiaan (3 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19070147
Opintomaksu: 78 euroa

Tutustutaan sosiaalipsykologian peruskä-
sitteisiin, ongelmanasetteluihin ja mene-
telmiin. Opiskelija saa yleiskuvan sosiaali-
sen kognition, motivaation sekä arvojen
ja asenteiden tutkimuksesta, vuorovaiku-
tuksesta ja ryhmäprosesseista sekä per-
soonallisuuden ja identiteetin sosiaalisista
kehitysehdoista.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu, jossa
suoritetaan myös kirjallisuus.
Opetus: la 15.5., ma 17.5., ma 24.5., pe
28.5., la 29.5. ja ma 31.5., la klo 9–13.15.,
ma ja pe klo 16.30–19.30
Opetuspaikka:
* la 15.5. HKKK:n päärakennuksen sali A-

301
* ma 17.5. ja la 29.5. PR sali 13
* ma 24.5. PR sali 5
* pe 28.5. ja ma 31.5. V20 ls 1
Kuulustelu: Kuulustelu: ke 16.6. klo 17–
20
Uusintakuulustelut: ma 2.8. klo 16–19 ja
ke 1.9. klo 17–20
Opettaja: VTL Marja Ahokas

Kirjallisuus: Helkama, K., Myllyniemi, R.,
Liebkind, K., Johdatus sosiaalipsykologiaan
(ruots. Socialpsykologi – en introduktion).

102. Johdatus psykologiaan
(1 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19070247
Opintomaksu: 58 euroa tai kirjallisuus-
kuulustelu 35 euroa/kuulustelu

Annetaan yleiskuva psykologiasta tietee-
nä esittelemällä psykologian peruskäsit-
teet, keskeisiä teorioita, menetelmiä ja lä-
hestymistapoja.

Suoritustapa: L 24 t + luentokuulustelu
tai kirjallisuuskuulustelu.
Opetus: ti 1.6., pe 4.6., ma ja ti 7.–15.6,
klo 16.15–19.30
Opetuspaikka: M11 ls 10
Kuulustelu: ke 23.6. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ke 28.7. klo 16–19 ja
la 28.8. klo 17–20
Em. kuulustelupäivinä voi tenttiä joko lu-
entokuulustelun tai Gleitmanin kirjalli-
suuskuulustelun.
Rules of Disorder -tentti: ma 7.6. klo 17–
20
Opettaja: PsM Anne Lehtokoski (luennot
ja Gleitmanin kirjallisuuskuulustelu)
VTT Jukka Tontti (Rules of Disorder -tentti)

Kirjallisuus: Gleitman H et al., Psychology, 5.
painos luvut 2–4, 7–9 ja 15. (Vain niille jotka ei-
vät osallistu luennoille).

Ne, jotka ovat suorittaneet sisällöltään ja laajuu-
deltaan vastaavan kurssin osana muita yliopistol-
lisia opintoja, suorittavat teoksen: Marsh, P.,
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Rosser, E. & Harré, R. Rules of disorder.

103. Sosiaalipsykologian
tutkimuskohteita (6 ov)
Opintomaksu: 35 euroa/kuulustelu

Syvennetään johdantokurssilla muodos-
tettua käsitystä sosiaalipsykologian tutki-
muskohteista.

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ma 26.7. klo 16–20, ma
30.8. klo 17–21 ja la 25.9. klo 9–13
Opettaja: FM Katriina Järvinen

Kirjallisuus: Suoritetaan seuraavat teokset, ku-
kin 1 ov:
Kytömäki, J. Täytyy kattoo jos saa kattoo; La-
gerspetz, K. Naisten aggressio; Lahikainen, A-R.
& Pirttilä-Backman, A-M. (toim.) Sosiaalinen
vuorovaikutus; Liebkind, K. Me ja muukalai-
set; Salmivalli, C. Koulukiusaaminen ryhmäil-
miönä; Vesala, K. Yrittäjyys ja individualismi.

104. Sosiaalipsykologian
klassikoita (5 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19070547
Opintomaksu: 78 euroa tai kirjallisuus-
kuulustelu 35 euroa/kuulustelu

Tutustutaan muutamiin sosiaalipsykologi-
an teorianmuodostuksen kannalta merki-
tyksellisiin teoksiin. Luentokurssilla opas-
tetaan tutkimaan klassikoita
historiallista taustaansa vasten.

Suoritustapa: joko a) Luennot 21 t +
luentokuulustelu + kirjallisuuskuulustelu
tai b) pelkkä kirjallisuuskuulustelu.

Luennot korvaavat yhden teoksen (1 ov)
kirjallisuudesta.

Opetus: ti ja to 10.8.–2.9. klo 16.30–19
Opetuspaikka: PR sali 13
Kuulustelu: Luentokuulustelu: ti 2.9.
klo 16.30–19 Luentokuulustelu on viimei-
sellä opetuskerralla.

Luentokuulustelun uusinta: ti 9.9. klo
16.30–19.
Opetuspaikka: V20 sh 33
Opettaja valvoo luentokuulustelut.
Kirjallisuuskuulustelut: la 18.9. klo 9–13, la
16.10. klo 9–13, la 13.10. klo 9–13
Opettaja: VTL Marja Ahokas

Kirjallisuus: 5 teosta seuraavista, kukin 1 ov:
Allport, G. The nature of prejudice; Darwin, C.
The expression of the emotions in man and ani-
mals; Festinger, L. A theory of cognitive disso-
nance; Freud, S. Johdatus psykoanalyysiin I (s.1 –
406); ruots. Orientering i psykoanalys, engl.
Introductory lectures on psychoanalysis);
Fromm, E. Pako vapaudesta (tai Vaarallinen va-
paus; ruots. Flykten från friheten, engl. Escape
from freedom); Goffman, E. Arkielämän roolit
(ruots. Jaget och maskerna, engl. The presentati-
on of self in everyday life); Kaila, E. Persoonalli-
suus (ruots. Personlighetens psykologi); Marrow,
A. J. The practical theorist: The life and work of
Kurt Lewin; Milgram, S. Obedience to authority.

Sosiaalipsykologian
aineopintoja (27 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi on 19070647 (si-
sältää kaikki aineopintojen kurssit paitsi
opintojakson 206). Käytä tätä ilmoittau-
tumiskoodia, jos kurssiesi yhteenlaskettu
opintomaksu ylittää enimmäishinnan 175
euroa. Jos ilmoittaudut yksittäiselle kurs-
sille, käytä kurssin kohdalla olevaa ilmoit-
tautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 175 euroa

Ihminen elää jatkuvassa kanssakäymisessä
toisten ihmisten kanssa ja jäsenenä ryh-
missä, organisaatioissa, yhteiskunnassa ja
kulttuuriyhteisössään. Sosiaalipsykologi-
assa tutkitaan, miten tämä sosiaalinen
maailma ja yksittäiset ihmiset vaikuttavat
toisiinsa ja muovaavat toisiaan. Kiinnos-
tuksen kohteena ovat myös ihmismielen –
ajattelun, tunteiden ja persoonallisuuden
sosiaalinen muotoutuminen sekä ryhmien
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väliset suhteet.

Opiskelijoiden tulee osallistua vähintään
yhteen kirjallisuutta korvaavaan seminaa-
riin tai luentosarjaan. Korvaavat osuudet
edellytetään tehdyiksi ennen jäljelle jää-
vän kirjallisuuden kuulustelua.

Oj. 201 Sosiaalipsykologian teoreettis-me-
todologisia perusteita (2 ov)
Oj. 202 Sosiaalipsykologian tutkimuskoh-
teita 1: Persoonallisuus, identiteetti ja yk-
silön sosiaalinen kehitys (5 ov)
Oj. 203 Sosiaalipsykologian tutkimuskoh-
teita 2: Ajattelu, tunteet ja ryhmäprosessit
(5 ov)

201. Sosiaalipsykologian
teoreettis-metodologisia
perusteita (2 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19070747
Opintomaksu: 58 euroa tai kirjallisuus-
kuulustelu 35 euroa/kuulustelu

Edeltävät opinnot: Oj:t 101–104

Perehdytään sosiaalipsykologiseen kysy-
myksenasetteluun ja päättelyyn, selittä-
misen ja ymmärtämisen lähtökohtiin.

Suoritustapa: joko a) L 9 + R 15 + har-
joitustehtävät + kuulustelu tai b) kirjalli-
suuskuulustelu
Opetus: Luennot: ma, ti 17.–18.5. ja ke
26.5. klo 16.15–18.45
Harjoitukset: ke, to 2.–3.6., ma, ti 7.–8.6. ja
ma 14.6. klo 16.15.–18.45
Opetuspaikka:
* ma 17.5. ja 7.6. U40 sali 4
* ma 14.6. U40 sali 2
* ti 18.5. U40 sali 4
* ti 8.6. U40 sali 2
* ke 26.5. U40 sali 4
* ke 2.6. U40 sali 2
* to 3.6. U40 sali 2
Kuulustelu: ke 30.6. klo 16–19
Uusintakuulustelut: ma 2.8. klo 16–19 ja
ke 1.9. klo 17–20
Opettaja: VTL Taina Lehtinen

Kirjallisuus: Luentojen lisäksi tentitään:
Alasuutari, P. Laadullinen tutkimus (3. uud. painos).

Jos opintojakso suoritetaan pelkkänä kirjallisuus-
kuulusteluna, tentitään:
Alasuutari, P. Laadullinen tutkimus (3. uud. pai-
nos) Alkula, T., Pöntinen, S. & Ylöstalo, P.
Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät.

202. Sosiaalipsykologian
tutkimusalueita 1:
Persoonallisuus, identiteetti
ja yksilön kehitys (5 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19070847
Opintomaksu: 78 euroa tai kirjallisuus-
kuulustelu 35/kuulustelu

Edeltävät opinnot: Oj:t 101–201

Perehdytään sosiaalisen identiteetin ja
persoonallisuustutkimuksen perussuun-
tauksiin sekä yksilön sosiaalista kehitystä
koskeviin tutkimuksiin ja teorioihin.

Suoritustapa: Joko a) seminaari 24 t +
seminaarityö (3 ov) + kirjallisuuskuuluste-
lu (2 ov) tai b) pelkkä kirjallisuuskuuluste-
lu (5 ov)
Opetus: Persoonallisuus ja identiteetti -
seminaari edellyttää aktiivista osallistumis-
ta ja seminaarityön kirjoittamista. Ensim-
mäisellä kokoontumiskerralla läs-
näolo on välttämätön.
ma 24.5., ti, ke, to 15.–17.6., ti ja ke 22.–
23.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: U40 sali 13
Kuulustelu: ma 9.8. klo 16–20, ma 6.9.
klo 17–21, la 9.10. klo 9–13
Opettaja: VTT Jukka Tontti (seminaari)
VTL Marja Ahokas (kirjallisuuskuulustelut)

Kirjallisuus: Seminaarin lisäksi tentitään:
Schaffer, H. R. Social development.
Jos opintojakso suoritetaan pelkkänä kirjallisuus-
kuulusteluna suoritetaan :

Breakwell, G. Coping with threatened identi-
ties; Loevinger, J. Paradigms of personality;
Ross, L. & Nisbett, R. E. The person and situa-
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tion; Schaffer, H. R. Social development.

203. Sosiaalipsykologian
tutkimusalueita 2:
Ajattelu, tunteet ja
ryhmäprosessit (5 ov)
Opintomaksu: 35 euroa/kuulustelu

Edeltävät opinnot: Oj:t 101–201

Perehdytään sosiaalista havaitsemista ja
ajattelua koskeviin tutkimuksiin ja teorioi-
hin sekä ryhmien rakennepiirteiden ja pro-
sessien peruskäsitteisiin ja tutkimustuloksiin.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: la 21.8. klo 9–13, ma 20.9.
klo 17–21, la 23.10. klo 9–13
Opettaja: VTT Jukka Tontti

Kirjallisuus: Augoustinos, M. & Walker, I.,
Social cognition; Brown, R. Group processes (2.
painos); Brown, R. Prejudice. Its social psycholo-
gy; Hewstone, M. et al. (toim.) Introduction to
social psychology. (2. painos, Huom! luvut 8–
10, 13 ja 14).

Muita aineopintoja:

206. Sosiaalipsykologian
sovelluksia
sivuaineopiskelijoille (3 ov)
Opintomaksu: 35 euroa/kuulustelu

Opintojaksossa syvennetään opiskelijoi-
den näkemyksiä sosiaalipsykologian so-
velluksista.
Opintojakso kuuluu sosiaalipsykologian
aineopintoihin.

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ke 9.6. klo 17–20, ke 11.8.
klo 16–19, ma 11.10. klo 17–20
Opettaja: VTL Marja Ahokas

Kirjallisuus: Argyle, M. The social psychology
of work (2. painos); Liebkind, K. (toim.) Moni-
kulttuurinen suomi; Weyant, J. M. Applied

social psychology.

SOSIAALITYÖ

Sosiaalityön A-oppimäärä
(15 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19080047 (sisältää
kaikki A-oppimäärän kurssit). Käytä tätä
ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi yh-
teenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 175 euroa. Jos ilmoittaudut
yksittäiselle kurssille, käytä kurssin koh-
dalla olevaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 175 euroa

Sosiaalityössä tutkitaan ihmisten toimin-
nan ja jokapäiväisen selviytymisen edelly-
tyksiä, arkielämän jatkuvuuksia ja katkok-
sia, sosiaalialan ammatteja ja instituutioita
sekä alan monimuotoista vapaaehtoistoi-
mintaa. Tavallisia analyysin kohteita ovat
esimerkiksi yhteisöt, perheet, ihmisen eri
ikävaiheet ja niihin liittyvät arjen kysy-
mykset, yksilöiden muuttuvat identiteetit,
sosiaalialan historia ja koulutus sekä so-
siaalipalvelujen ja -työn arviointi.

Sosiaalityö on niin sanottu soveltava tut-
kimusala, jolla sovellettavat ajattelutavat
nojaavat yhteiskunnallisia ilmiöitä, sosi-
aalisia ongelmia ja ihmisten hyvinvointia
sekä myöskin kestävää kehitystä koskeviin
teorioihin, käsityksiin ja tulkintoihin. Sosi-
aalityön tiedepohja on näin ollen moni-
alainen ja se rakentuu pääasiassa yhteis-
kunta- ja käyttäytymistieteellisten teorioi-
den perustalle.

Sosiaalityön A-oppimäärä sisältää samoja
opintojaksoja Sosiaalipolitiikan A-oppi-
määrän kanssa. Samaa opintojaksoa ei
voi suorittaa uudelleen toiseen kokonai-
suuteen. Tarvittavat lisätiedot ja toiminta-
ohjeet saat kurssisihteeri Vaula Eskolinilta,
p. (09) 191 23631.
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S1. Sosiaalityön johdantokurssi 4 ov
S2. Sosiaalipolitiikan johdantokurssi 4 ov
S3. Näkökulmia suomalaiseen yhteiskun-
taan ja sosiaalityöhön (7ov):
– S3A. Käytäntö I 1 ov
– S3B. Palvelujärjestelmät 2 ov
– S3C. Sosiaalityön ydinkysymyksiä 4 ov

S1 Sosiaalityön
johdantokurssi (4 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19060247
Opintomaksu: 78 euroa

Luennolla tutustutaan sosiaalityöhön käsit-
teenä, yhtenä sosiaalitieteellisen tutkimuk-
sen alana sekä ammattina ja sosiaalisen
asiantuntijuuden alueena. Luennolla käsitel-
lään sosiaalityön historiaa, arvoja, ammatil-
lista etiikkaa, tietoperustaa sekä toiminnan
yhteiskunnallis-diskursiivista ympäristöä.

Suoritustapa: L 20 t + oppimispäiväkir-
ja ja kirjallisuuskuulustelu
Oppimispäiväkirjan palautuksesta sovi-
taan opettajan kanssa luennolla.
Opetus: la 15.5. klo 10–13.15 sekä ma ja
ti 17.–25.5. klo 16.15–19.30
Opetuspaikka: M11 ls 5 paitsi la 15.5.
HEKK B-200
Kuulustelu: ke 2.6. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ke 28.7. klo 16–19 ja
la 28.8. klo 9–12
Opettaja: YTM Leena Rautiainen

Kirjallisuus: Smale, G. & Tuson, G. & Stat-
ham, D. Social work and Social Problems; Hel-
ne, T. Syrjäytymisen yhteiskunta (yhteenvetoluku
s. 1–69 ja paradoksi-artikkeli s. 73–110); Sipilä, J.
Sosiaalityön jäljillä.

S2 Sosiaalipolitiikan
johdantokurssi (4 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19060147
Opintomaksu: 78 euroa

Kurssilla tutustutaan sosiaalipolitiikan his-
toriaan, teorioihin, järjestelmiin ja nyky-

keskusteluihin.

Suoritustapa: L 20 t + oppimispäiväkir-
ja + kirjallisuuskuulustelu
Opetus: to 3.6., ti, ke, to, 8.–10.6., ma, ti,
ke, to 14.–17.6. klo 16.30–18.20
Opetuspaikka: U40 sali 1 paitsi ke 9.6.
HEKK A-301 ja ke 16.6. V20 ls 1
Kuulustelu: ma 12.7. klo 16–19
Uusintakuulustelut: ke 11.8. klo 16–19 ja
la 11.9. klo 9–12
Opettaja: VTM Ilkka Kankare

Kirjallisuus: Karisto & Takala & Haapola,
Matkalla nykyaikaan; Anttonen, A. & Sipilä,
J. Suomalaista sosiaalipolitiikkaa; Nurminen, E.
(toim.) Sosiaalipolitiikan lukemisto.

S3 Näkökulmia yhteiskun-
taan ja sosiaalityöhön (7 ov)

Opintojaksolla tutustutaan sosiaalisiin il-
miöihin ja ongelmiin sekä tapoihin, joilla
niitä käsitellään palvelujärjestelmissä ja so-
siaalityössä. Lisäksi perehdytään sosiaali-
työn tieteelliseen tutkimukseen. Opinto-
jaksolla tarjotaan myös mahdollisuus tu-
tustua kaunokirjallisuuden tapaan tuot-
taa tietoa ihmisestä ja sosiaalisesta todelli-
suudesta.

S3A Käytäntö I (1 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19080347
Opintomaksu: 58 euroa

Tutustutaan johonkin sosiaaliseen il-
miöön ihmisten arjen näkökulmasta.

Suoritustapa: L 3 + oppimistehtävä
kurssikirjallisuuden pohjalta.
Opetus: ma 7.6. klo 16.15–18.45
Opetuspaikka: PR sali 6
Oppimistehtävä jaetaan luennolla. Läsnä-
olo on välttämätön.
Tehtävä palautetaan kurssisihteeri Vaula
Eskolinille ma 21.6. mennessä avoimen
yliopiston toimistoon.
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Opettaja: YTM Leena Rautiainen

Kirjallisuus: Juhila, K. & Forsberg, H. & Roivai-
nen, I. (toim.) Marginaalit ja sosiaalityö.

S3B Palvelujärjestelmät (2 ov)
Opintomaksu: 35 euroa / kuulustelu
Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ke 30.6. klo 16–19, ma 2.8.
klo 16–19, la 4.9. klo 9–12
Opettaja: YTM Leena Rautiainen

Kirjallisuus: Jaakkola, J. ym. Armeliaisuus,
yhteisöapu, sosiaaliturva (Satkan ja Urposen kir-
joittamat luvut); Lehto, J. ym. Sosiaali- ja ter-
veydenhuolto; Helander, V. Kolmas sektori. Kä-
sitteistöstä, ulottuvuuksista ja tulkinnoista.

S3C Sosiaalityön
ydinkysymyksiä (4 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19080547
Opintomaksu: 78 euroa

Suoritustapa: Luento- ja seminaarikurs-
si 12 t + essee
Opetus: ma ja ti 16.8.–24.8. klo 16.15–
18.45
Opetuspaikka:
* ma U40 sali 2
* ti PR sali 10

Ohjeistus esseen tekemiseen annetaan lu-
ennolla.
Essee palautetaan ma 20.9. kurssisihteeri
Vaula Eskolinille, avoimen yliopiston toi-
mistoon.
Opettaja: YTM Leena Rautiainen

Kirjallisuus: Kaikille pakollinen teos: Mutka, U.
Sosiaalityön neljäs käänne. Lisäksi valitaan seuraa-
vista neljä teosta: Granfelt, R. Kertomuksia nai-
sen kodittomuudesta; Huotari, K. Positiivista elä-
mää; Huttunen, L. Kotona, maanpaossa, matkal-
la; Hyväri, S. Vallattomuudesta vastuuseen: koke-
muksen politiikan sankaritarinoita; Kortteinen,
M. & Tuomikoski, H. Työtön; Molander, G.
Askel lyhenee, maa kutsuu: yli 80-vuotiaiden kuole-
ma eletyn elämän valossa; Törrönen, M. Lasten

arki laitoksessa; Mäkelä, H. Äiti (romaani);
Mörö, M. Kiltin yön lahjat.(romaani); Sahlberg,
A. Eksyneet (romaani).
Opettaja kertoo luennoilla miten tutkin-
tovaatimuskirjallisuutta sovelletaan es-
seetyön tekemisessä.

SOSIOLOGIA

Sosiologian perusopinnot
(15 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi on 19090047 (si-
sältää kaikki perusopintojen kurssit). Käy-
tä tätä ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi
yhteenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 175 euroa. Jos ilmoittaudut
yksittäiselle kurssille, käytä kurssin koh-
dalla olevaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 175 euroa

Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede,
jonka tutkimuskohteet vaihtelevat koko-
naisia yhteiskuntia kuvaavista rakenteelli-
sista seikoista intiimeihin sosiaalisiin suh-
teisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Sosiologi-
an opiskelu auttaa jäsentämään yhteis-
kuntia kaikessa monimuotoisuudessaan ja
ymmärtämään, miten ihmiset, yhteiskun-
nat ja koko maailma muodostavat moni-
mutkaisen vastavuoroisuuksien verkon.

Sosiologian perusvire on kriittinen. Se
pyrkii tutkimaan ja arvioimaan yhteiskun-
taa ja sen erilaisia ilmiöitä pintaa syvem-
mältä kyseenalaistaen totutut ajatteluta-
vat. Sosiologinen tutkimus on samalla
myös keskustelua yhteiskunnan kanssa.
Tutkimukset ovat puheenvuoroja, jotka
tarjoavat mahdollisuuden puhua uudella
tavalla aikalaisia askarruttavista ilmiöistä
tai paljastavat ongelmia, joiden olemassa-
oloa ei ole aikaisemmin tiedostettu.
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110. Sosiologian johdantokurssi 3 ov
111. Väestötieteen johdantokurssi 3 ov
101. Sosiaaliantropologian johdantokurssi
3 ov
105. Sosiologisia näkökulmia ja tutkimuk-
sia 6 ov

110. Sosiologian
johdantokurssi (3 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19090147
Opintomaksu: 58 euroa

Jakso antaa yleiskatsauksen sosiologiaan
tieteenalana sekä tutustuttaa sosiologi-
seen ajattelutapaan ja sen perustavanlaa-
tuisiin käsitteisiin.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu, jossa
suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ma 17.5., ti 18.5., ti 25.5., to
27.5., ti 1.6. ja ti 8.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: V20 ls 1
Kuulustelu: ke 16.6.klo 17–20.
uusintakuulustelut ma 2.8..klo 16–19 ja la
4.9. klo 9–12.
Opettaja: VTM Aino Sinnemäki

Kirjallisuus: Bauman, Z., Sosiologinen ajattelu.

112. Sosiaaliantropologian
johdantokurssi (3 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19090347
Opintomaksu: 58 euroa

Johdantokurssilla tutustutaan antropolo-
gian perusteisiin. Millainen on antropolo-
ginen näkökulma inhimilliseen kulttuu-
riin ja yhteiskuntaan? Mitkä ovat keskeisiä
kysymyksiä ja tutkimusaloja? Millaisilla
käsitteillä näitä jäsennetään?

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu, jossa
suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ke 26.5., 2.6., to 3.6., 10.6., ti
15.6. ja to 17.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: V20 ls 1
Kuulustelu: ma 28.6. klo 16–19

Uusintakuulustelut: ke 28.7. klo 16–19 ja
la 28.8. klo 9–12
Opettaja: VTT Anna-Maria Tapaninen

Kirjallisuus: Eriksen, T.; Small Places, Large Is-
sues: An Introduction to Social and Cultural
Anthropology.

111. Väestötieteen
johdantokurssi (3 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19090247
Opintomaksu: 58 euroa

Jakson tavoitteena on muodostaa yleis-
kuva väestön rakenne- ja muutostekijöis-
tä sekä niiden yhteiskunnallisesta merki-
tyksestä, väestöilmiöiden mittaamisesta,
keskeisistä väestöteorioista, Suomen väes-
töstä, kehitysmaiden väestökysymyksistä
ja väestötieteen suhteesta muihin yhteis-
kuntatieteisiin.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu, jossa
suoritetaan oheiskirjallisuus (moniste). Li-
säksi laaditaan väestötieteen harjoitusteh-
tävä, joka jaetaan luennolla ja palaute-
taan opettajalle.
Opetus: ma, ke ja to 18.8.–2.9. klo 17–
19.30
Opetuspaikka: PR aud XV (paitsi 2.9. PR
sali 6)
Kuulustelu: ma 13.9. klo 17–20, uusin-
nat ma 11.10. ja ke 10.11. klo 17–20
Opettaja: VTM Ari-Pekka Sihvonen

Kirjallisuus: Artikkeleita Suomen väestön-
tutkimuksesta, Sosiologian laitoksen monistei-
ta, 2002. Monistetta voi ostaa avoimen yliopiston
toimistosta tai sosiologian laitoksen kansliasta,
hinta 13 euroa. Monistetta voi myös lainata HY:n
opiskelijakirjastosta ja valtiotieteellisen tiede-
kunnan kirjastosta.

105. Sosiologisia näkökulmia
ja tutkimuksia (6 ov)
Opintomaksu: 35 euroa/kuulustelu
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Jaksossa tutustutaan sosiologiseen käsit-
teistöön ja sosiologisiin tapoihin tutkia
nyky-yhteiskuntaa.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu,
joka suoritetaan kahdessa osassa.
Kuulustelu: Osa I tai osa II: ma 7.6. klo
17–21, ma 9.8. klo 16–20, la 11.9. klo 9–13
ja la 16.10. klo 9–13.
Opettaja: VTM Karoliina Snell

Kirjallisuus: I osa 2 ov: Giddens, A., Sociology
(4. painos)

II osa 4 ov: Neljä vapaasti valittavaa teosta seu-
raavista:
1. Jokinen ja Saaristo (toim.), Suomalainen
yhteiskunta
2. Koskinen ym. (toim.), Suomen väestö;
3. Beck, Mitä globalisaatio on?
4. Ilmonen & Siisiäinen (toim.), Uudet ja van-
hat liikkeet;
5. Jallinoja, Moderni säädyllisyys
6. Falk & Mäenpää, Lottomiljonäärit.
Kirjoja kannattaa ryhtyä varaamaan hyvissä ajoin,
koska ajoittain niistä on erittäin kova kysyntä.

Aineopintoja:

Johdatus työnsosiologiaan ja
eurooppalaisiin
työmarkkinasuhteisiin (2 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19090647
Opintomaksu: 58 euroa

Kurssin luennot jakautuvat kahteen osaan.
Ensimmäisessä osassa käydään läpi työnso-
siologisia peruskäsitteitä historiallisesti ja
käsitteellisesti. Tarkoituksena on luoda kat-
saus “työksi” nimitetyn toiminnan histori-
alliseen kehitykseen ja siihen tapaan, jolla
työn kehitys on ollut yhteydessä yhteis-
kunnan ja talouden yleisiin muutoksiin.

Luentojen toisessa osassa tarkastellaan sitä
tapaa, jolla työtekoa ja työelämän sosiaa-
lisia suhteita on säännelty ja säännellään
Euroopassa. Tarkastelun kohteena ovat
työmarkkinasuhteet Suomessa, länsieu-

rooppalaisissa kansallisvaltioissa ja EU:n
ylikansallisella tasolla.

Luentojen rakennetta voi luonnehtia sa-
nomalla, että sen ensimmäisessä osassa
määritellään se ilmiö (työ), jonka säänte-
lyn tapaa (työmarkkinasuhteet) käsitel-
lään luentojen jälkimmäisessä puoliskossa.

Katso mahdollinen korvaavuus kurssioh-
jelmasta osoitteesta www.avoin.helsinki.fi

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu
Opetus: ti ja ke 18.5.–9.6. klo 16–18.30
Opetuspaikka:
* ti 18.5. V20 sh 3
* ti 25.5. U40 sali 4
* ti 8.6. V20 sh 19
* ke 19.5. ja 26.5. U40 sali 2
* ke 9.6. opetuspaikka myöhemmin
Kuulustelu: ke 23.6. klo 17–20, uusin-
nat ke 4.8. klo 16–19 ja ma 6.9. klo 17–20
Opettaja: VTL Ari Nieminen

Kirjallisuus: Koistinen, Pertti, Työpolitiikan
perusteet. s. 11– 86.

TILASTOTIEDE

Tilastotieteen perusopinnot
(15 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19100047 (sisältää
kaikki perusopintojen kurssit). Käytä tätä
ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi yh-
teenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 175 euroa (ilman materiaali-
maksua). Jos ilmoittaudut yksittäiselle
kurssille, käytä kurssin kohdalla olevaa il-
moittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 175 euroa + erillinen ma-
teriaalimaksu 13 euroa, joka maksetaan
toimistoon

Tilastotiede kuuluu matematiikan, tieto-
jenkäsittelytieteen ja filosofian rinnalla
yleisten menetelmätieteiden joukkoon.
Se on reaalimaailmaa koskevan tiedon
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keräämisen, käsittelyn, analysoinnin sekä
johtopäätösten teon tietoa ja taitoa. Ti-
lastotieteen tehtävänä on kehittää mene-
telmiä epävarmuutta sisältävien tietojen
analysointiin. Tilastollisia menetelmiä so-
velletaan esimerkiksi taloustieteellisessä,
sosiaalitieteellisessä, biologisessa, lääketie-
teellisessä, psykologisessa ja teknisessä
tutkimuksessa. Tilastollisia menetelmiä
käytetään myös ennusteiden laadinnassa,
suunnittelussa ja hallinnossa.
Tilastotieteen johdantokurssi (5 ov)
Tilastotieteen jatkokurssi (6 ov)
Tilastotiede käytännön tutkimuksessa (4 ov)

Tilastotieteen
johdantokurssi (5 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19100147
Opintomaksu: 78 euroa + erillinen ma-
teriaalimaksu 13 euroa, joka maksetaan
toimistoon

Tavoitteena on antaa yleiskäsitys tutki-
musmenetelmän päämääristä ja sovelta-
misen periaatteista.

Suoritustapa: L 52 t ja harjoituksia 24 t.
Kurssi suoritetaan joko välikokeilla tai
loppukokeella.
Opetus: Luennot:
vko 21: ma 17.5. klo 16–18.35 ja ti 18.5.
klo 16–17.30
vko 22: ma 24.5. klo 16–17.30, ti 25.5. klo
16–17.30, ke 26.5. klo 16–18.35 ja to 27.5.
klo 16–17.30
vko 23: ma 31.5. klo 16–17.30, ti 1.6. klo
16–18.35, ke 2.6. klo 16–17.30, to 3.6. klo
16–17.30 ja pe 4.6. klo 16–18.35
vko 24: ti 8.6. klo 16–18.35, ke 9.6. klo 16–
17.30 ja to 10.6. klo 16–18.35
vko 25: ma 14.6. klo 16–17.30, ti 15.6. klo
16–18.35, ke 16.6. klo 16–17.30 ja to 17.6.
klo 16–18.35
vko 26: ma 21.6. klo 16–17.30, ti 22.6. klo
16–17.30 ja ke 23.6. klo 16–18.35
Opetuspaikka: PR sali 12 paitsi:
* ke 26.5. PR sali 6
* ma 31.5. ja ke 2.6. PR sali 5

* pe 4.6. ja to 10.6. PR sali 10
* ke 9.6. ja ke 23.6. K6 sali 505

Harjoitukset:
vko 21: ti 18.5. klo 17.45–19.15
vko 22: ma 24.5., ti 25.5. ja to 27.5. klo
17.45–19.15
vko 23: ma 31.5., ke 2.6. ja to 3.6. klo
17.45–19.15
vko 24: ke 9.6. klo 17.45–19.15
vko 25: ma 14.6. ja ke 16.6. klo 17.45–19.15
vko 26: ma 21.6. ja ti 22.6. klo 17.45–19.15
Opetuspaikka:
* PR sali 12 paitsi ma 31.5. ja ke 2.6. PR
sali 5 sekä ke 9.6. K6 sali 505
Kuulustelu: I välikoe: ma 7.6. klo 17–20
II välikoe: ke 30.6. klo 16–19
Loppukoe: ke 14.7. klo 16–19
Loppukokeen uusinta: la 4.9. klo 9–12
Opettaja: FK Timo Patovaara

Kirjallisuus: Kurssilla välttämättömän materiaalin
voi ostaa 26.4. alkaen avoimen yliopiston toimistos-
ta (Vuorikatu 20). Materiaalin hinta on 13 euroa.

Tilastotieteen
jatkokurssi (6 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19100247
Opintomaksu: 105 euroa

Edeltävät opinnot: Tilastotieteen joh-
dantokurssi

Kurssin tavoitteena on syventää johdan-
tokurssilla annettuja tietoja
tilastollisten menetelmien soveltamisessa
erilaisissa tutkimusasetelmissa.
Suoritustapa: L 60 t + harjoituksia 30 t.
Kurssi suoritetaan joko välikokeilla tai
loppukokeella.
Opetus: Luennot: ma, ti, ke, to ja pe
26.7.–6.8., ti, ke, to, pe 10.–13.8., ma, ti,
ke, to, pe 16.–20.8. ja ti 24.8. klo 9–11.30
Opetuspaikka: U40 sali 6
Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan 26.4.–
24.6. välisenä aikana avoimen yliopiston
toimistoon p. 191 23634.
Harjoitukset:
ma, ti, ke ja to 26.7.–5.8., ti, ke, to 10.–
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12.8. ja ma, ti, ke, to 16.–19.8.
Ryhmä 1:
* klo 12–13.30
Opetuspaikka: U40 sali 13
Ryhmä 2:
* klo 13.30–15.00
Opetuspaikka: U40 sali 13
Kuulustelu: I välikoe: ma 9.8. klo 16–19
II välikoe: la 28.8. klo 9–12
Loppukoe: la 25.9. klo 9–12
Loppukokeen uusinta: la 23.10. klo 9–12
Opettaja: VTL Pyry-Matti Vasama (luen-
not)
Valt.yo Heikki Hyhkö (harjoitukset)

Kirjallisuus: Luentojen oheismateriaali ilmoite-
taan luennoilla.

Tilastotiede käytännön
tutkimuksessa (4 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19100347
Opintomaksu: 78 euroa

Edeltävät opinnot: Tilastotieteen joh-
dantokurssi

Kurssin tavoitteena on laajentaa kuvaa ti-
lastollisten menetelmien roolista empiiri-
sen tutkimusaineiston keräämisessä ja ana-
lysoimisessa. Kurssilla keskitytään tilastollis-
ten menetelmien periaatteisiin ja sovelta-
miseen eri tyyppisissä tutkimusongelmissa.

Suoritustapa: L 48 t + loppukoe
Opetus: ma, ti, ke ja to 2.8.–30.8. (ei
opetusta ma 9.8.) klo 16–18.30
Opetuspaikka: U40 sali 2 paitsi ma 16.8.,
ma, ti 23.–24.8. U40 sali 6 ja to 26.8. U40
sali 1
Kuulustelu: Loppukoe: ke 1.9. klo 17–
20
Loppukokeen uusinta: la 2.10. klo 9–12
Opettaja: VTT Kimmo Vehkalahti

VALTIO-OPPI

Valtio-opin
A-oppimäärä (16 ov)

✆   Ilmoittautumiskoodi 19110047 (sisältää
kaikki A-oppimäärän kurssit). Käytä tätä
ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi yh-
teenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 175 euroa (ilman materiaali-
maksua). Jos ilmoittaudut yksittäiselle
kurssille, käytä kurssin kohdalla olevaa il-
moittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 175 euroa + erillinen ma-
teriaalimaksu 2 euroa, joka maksetaan
toimistoon

Valtio-opin opintojen tavoitteena on an-
taa opiskelijoille teoreettisesti jäsentynyt ja
empiiriseen tutkimukseen perustuva kuva
poliittisista ja hallinnollisista rakenteista ja
prosesseista. Opetuksessa korostetaan laa-
jan nykypolitiikkaa käsittelevän tietopoh-
jan hallintaa, kykyä kriittiseen ajatteluun
sekä kykyä tuottaa uutta tietoa.

A-oppimäärän opinnoissa perehdytään
Suomen poliittisen järjestelmän perustei-
siin sekä kiinnitetään huomiota Länsi-Eu-
roopan poliittisen elämän ja poliittisen
kulttuurin viimeaikaisiin kehityspiirteisiin
vertailevasta näkökulmasta.

P1Asa. Valtio-opin johdantokurssi 4 ov
P1Bsa. Suomen poliittinen järjestelmä ja
Euroopan unioni 4 ov
PV1. Euroopan poliittiset järjestelmät 4 ov
PV3. Suomen kansainväliset suhteet ja
maailmanpolitiikka 4 ov

P1Asa. Valtio-opin
johdantokurssi (4 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19110147
Opintomaksu: 78 euroa

Tavoitteena on perehtyä politiikan, hal-
linnon ja kansainvälisen politiikan tutki-
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muksessa käytettäviin käsitteisiin sekä an-
taa yleiskuva politiikan tutkimuksen eri
tutkimussuuntauksista ja tutkimuskohteis-
ta. Käsitteitä, tutkimussuuntauksia ja tut-
kimuskohteita valaistaan liittämällä ne
Suomen poliittisen järjestelmän ja Euroo-
pan unionin rakenteen ja toiminnan tar-
kasteluun.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu, jossa
tentitään myös kirjallisuutta luennoitsijan
ohjeiden mukaan
Opetus: ti, ke, to, pe 25.–28.5., ma, ti
31.5.–1.6. klo 16.15–19.30
Opetuspaikka: F26 ls 1
Kuulustelu: ma 14.6. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ma 12.7. klo 16–19 ja
la 14.8. klo 9–12
Opettaja: VTL Kari Paakkunainen

Kirjallisuus: Kaksi teosta seuraavista:

Berndtson, E. Politiikka tieteena (on ruots.);
Salminen, A. Hallintotiede. Organisaatioiden hal-
linnolliset perusteet. 5. painos (2002); Brown, C.
Understanding International Relations. 2. p. (2001).
Katso myös verkkomateriaalisivut:
www.avoin.helsinki.fi/Kurssit/valJohd/avoin.html

P1Bsa. Suomen poliittinen
järjestelmä ja Euroopan
unioni (4 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19110247
Opintomaksu: 78 euroa + erillinen ma-
teriaalimaksu 2 euroa, joka maksetaan
toimistoon

Opintojakso täydentää johdantokurssilla
saatua näkemystä Suomen poliittis-hallin-
nollisesta järjestelmästä. Opintojakso kä-
sittelee keskeisten päätöksentekotasojen
eli vaalien, eduskunnan, hallituksen ja
presidentti-instituution kehitystä ja toi-
mintaperiaatteita. Samalla perehdytään
Suomen valtionhallinnon toimintaan
sekä ulkoasiain hoitoon ja ulkopoliitti-
seen päätöksentekoon.

Suoritustapa: a) L 24 t + kuulustelu,
jossa suoritetaan myös kirjallisuutta luen-

noitsijan ohjeiden mukaan + pienimuo-
toinen kirjallinen harjoitustyö
Opetus: to, pe 3.–4.6., ma, ti, ke, to 7.–
10.6. klo 16.15–19.30
Opetuspaikka:
* M11 ls 5 paitsi ke 9.6. DIAK Auditorio
yläosa
Kuulustelu: ma 21.6. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ma 26.7. klo 16–19 ja
la 28.8. klo 9–12
Opettaja: VTL Kari Paakkunainen

Kirjallisuus: Nousiainen, Suomen poliittinen
järjestelmä (10. painos) (korvautuu luentosarjal-
la); Suomen perustuslaki (korvautuu luento-
sarjalla); Kemppinen, Suomi Euroopan Unionis-
sa.(4. uudistettu painos). Lisäksi toinen seuraavis-
ta: Väyrynen, Suomi avoimessa maailmassa.
Globalisaatio ja sen vaikutukset tai Temmes,
Eurooppalaiset esikuvamme.

Kurssilla välttämättömän materiaalin voi ostaa
26.4. alkaen avoimen yliopiston toimistosta (Vuo-
rikatu 20). Materiaalin hinta on 2 euroa.
Katso myös verkkomateriaalisivut:
www.va l t .he l s ink i . f i / s taff / j j r y tkon/ sp j /
johdanto.html
www.avoin.helsinki.fi/Kurssit/valPol/aanet.asp

PV1. Euroopan poliittiset
järjestelmät (4 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19110347
Opintomaksu: 78 euroa

Opintojakso keskittyy Euroopan valtioi-
den historialliseen syntyprosessiin sekä
valtiollisten järjestelmien rakenteisiin ja
toimintatapoihin. Tavoitteena on opettaa
ymmärtämään politiikan kulttuurisidon-
naisuutta ja tätä kautta eri valtioiden po-
litiikkaa.

Suoritustapa: L 40 t + kuulustelu, jossa
suoritetaan myös kirjallisuutta luennoitsi-
jan ohjeiden mukaan + harjoitustyö
Huom! Kurssin suorittaminen edellyttää
aktiivista osallistumista luennoille.
Opetus: ke, to 4.–5.8., ma, ti, ke ja to 9.–
19.8. klo 16–19.15
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Opetuspaikka:
* 4.–5.8. V20 ls 1
* 9.–19.8. PIV
Kuulustelu: la 4.9. klo 9–12
Uusintakuulustelut: la 2.10. klo 9–12 ja ma
1.11. klo 17–20
Opettaja: VTM Tapio Lovio

Kirjallisuus: Graham, B. (toim.), Modern Euro-
pe; Colomer, J. (toim.), Political Insitutions in
Europe (2.painos.); Eatwell, R., (toim.), Europe-
an Political Cultures; Heywood, P. et al (toim.),
Developments in Western European Poli-
tics 2.

PV3. Suomen kansainväliset
suhteet ja
maailmanpolitiikka (4 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19110447
Opintomaksu: 78 euroa

Tavoitteena on perehdyttää Suomen ul-
kopolitiikan ja kansainvälisten suhteiden
kehitykseen sekä niiden riippuvuuteen
kulloisistakin kehityslinjoista eurooppalai-
sessa ja maailmantason politiikassa.

Suoritustapa: L 24 t ja 10 t asiantuntija-
luentoja + kuulustelu, jossa suoritetaan
myös kirjallisuutta luennoitsijan ohjeiden
mukaan + harjoitustyö + essee.
Huom! Kurssin suorittaminen edellyttää
aktiivista osallistumista luennoille.
Opetus: ma, ti, ke ja to 23.8.–2.9. klo 16–
19.15
Opetuspaikka: PR sali 5
Kuulustelu: la 18.9. klo 9–12
Uusintakuulustelut: ke 13.10. klo 17–20 ja
la 13.11. klo 9–12
Opettaja: VTM Tapio Lovio, vierailevien
luennoitsijoiden nimet ilmoitetaan myö-
hemmin verkkopalvelussa.

Kirjallisuus: Berndtson, E. & Kivimäki, T. (toim.),
Suomen kansainväliset suhteet; Jakob-
son, M., Finland in the New Europe; Kantola,
Anu et al (toim.), Maailman tila ja Suomi;
The Finnish Institute of International Affairs:
Yearbook 2003 (uusin).

VIESTINTÄ

Viestinnän
perusopinnot (15 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19130047 (sisältää
kaikki perusopintojen kurssit). Käytä tätä
ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi yh-
teenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 175 euroa. Jos ilmoittaudut
yksittäiselle kurssille, käytä kurssin koh-
dalla olevaa  ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 175 euroa

Taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset
muutokset yhteiskunnassa ovat yhä mo-
nimutkaisempia ja laaja-alaisempia. Näis-
sä muutoksissa viestintä on avainasemas-
sa. Siksi mediakentän ja julkisuuden ym-
märtäminen on yhä tärkeämpää. Myös
muutokset organisaatioissa korostavat
viestintää ja vuorovaikutusta.

Viestintä on tieteenala, joka tutkii sano-
mien välitystä ja merkitysten tuottamista.
Se on oppiaine, jossa tutkimus tukeutuu
paitsi omiin myös muihin yhteiskuntatie-
teellisiin teorioihin, käsitteisiin ja meto-
deihin. Viestinnän tutkimus ja opetus on
laaja-alaista: sisäis- ja keskinäisviestinnästä
aina yhteisö- ja joukkoviestintään.

1. Johdatus viestintään 5 ov
2. Viestintä ja kulttuuri 4 ov
3. Analyysikurssit 4 ov:
– 3.1. Media-analyysi 2 ov
– 3.2. Yhteisöviestinnän analyysi 2 ov
4. Viestinnän sääntely 2 ov

1. Johdatus
viestintään (5 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19130147
Opintomaksu: 78 euroa

Opintojakson tavoitteena on johdattaa
opiskelijat viestinnän peruskäsitteisiin ja -
lähestymistapoihin. Jaksossa tarkastellaan
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viestintää sekä semioottis-kulttuurisesta
että prosessuaalisesta näkökulmasta.

Suoritustapa: L 24 t + luentokuulustelu
+ kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus tenti-
tään kahdessa osassa.
Opetus: ma, ti 17.–18.5., ma, ti, ke, to
24.–27.5. klo 16.15–19.30
Opetuspaikka: U40 sali 1
Kuulustelu: I–osa + luennot: ma 7.6.
klo 17–21
II-osa: ke 23.6. klo 17–21
Uusintakuulustelut (I-osa + luennot ja/tai
II-osa): ke 28.7. klo 16–20 ja la 4.9. klo 9–
13
Opettaja: VTT Inka Salovaara-Moring

Kirjallisuus:
I osa:
Kunelius, R. Viestinnän vallassa; Åberg, L.
Viestinnän johtaminen.
II osa:
Herkman, J. Audiovisuaalinen mediakulttuuri;
Veivo, H. & Huttunen, T. Semiotiikka: Mer-
keistä mieleen ja kulttuuriin.

3.2 Yhteisöviestinnän
analyysi (2 ov)
Opintomaksu: 35 euroa

Analysoidaan erilaisia yhteisöviestinnän
tuotteita käyttäen keskeisiä yhteisöviestin-
nän tutkimuksen teorioita ja menetelmiä.

Suoritustapa: Analyysitehtäviä kurssi-
kirjallisuuden pohjalta. Tehtävät ovat
noudettavissa avoimen yliopiston toimis-
tosta ma 24.5. alkaen.
Opetus: Esseiden tekemiseen valmenta-
va ohjaustunti: ke 9.6. klo 17–19.30
Opetuspaikka: K6 sali 104
Osallistuminen ohjaustunnille on suota-
vaa.
Esseiden vaihtoehtoiset palautuspäivät:
ma 2.8. tai ma 30.8.
Kaikki tehtävät palautetaan samanaikai-
sesti kurssisihteeri Vaula Eskolinille avoi-
men yliopiston toimistoon.
Opettaja: FM Leila Teräsalmi-Sovijärvi

Kirjallisuus: Aula, P & Heinonen, J Maine:
menestystekijä; Ikävalko, E. Käytännön tiedot-
taminen; Luostarinen, H. Mielen kersantit;
Aula, P. & Hakala, S. (toim.) Kolmet kasvot.
Näkökulmia organisaatioviestintään.

3.1 Media-analyysi (2 ov)
Opintomaksu: 35 euroa

Analysoidaan erilaisia joukkoviestinnän
tuotteita käyttäen keskeisiä mediatutki-
muksen teorioita ja menetelmiä.

Suoritustapa: Analyysitehtäviä kurssi-
kirjallisuuden pohjalta. Tehtävät ovat
noudettavissa avoimen yliopiston toimis-
tosta ma 24.5. alkaen.
Opetus: Esseiden tekemiseen valmenta-
va ohjaustunti: ke 16.6. klo 17–18.30
Opetuspaikka: U40 sali 1
Osallistuminen ohjaustunnille on suotavaa.
Esseiden vaihtoehtoiset palautuspäivät:
ma 9.8. tai ma 6.9.
Kaikki tehtävät palautetaan samanaikai-
sesti kurssisihteeri Vaula Eskolinille avoi-
men yliopiston toimistoon.
Opettaja: YTL Raisa Koivusalo-Kuusivaara

Kirjallisuus: Altman, R. (2001). Elokuva ja
genre; Fairclough, N. Miten media puhuu; Hie-
tala, V. Ruudun hurma. Johdatus tv-kulttuuriin;
Luostarinen, H. & Kivikuru, U. & Ukkola,
M. Sopulisilppuri. Johdatusta mediakritiikkiin;
Kantola, A. Moring, I. & Väliverronen, E. (toim.)
Media-analyysi.

2. Viestintä ja kulttuuri (4 ov)
Opintomaksu: 35 euroa / kuulustelu

Jakso tutustuttaa opiskelijat viestinnän
tutkimuksen kulttuuriteoreettisiin lähtö-
kohtiin.
Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ma 28.6. klo 16–20, la 21.8.
klo 9–13, ke 29.9. klo 17–21
Opettaja: VTT Inka Salovaara-Moring

Kirjallisuus: Cameron D, Sukupuoli ja kieli;
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Hall S, Identiteetti; Kellner D, Mediakulttuuri;
Lehtonen M, Merkitysten maailma. Kulttuuri-
sen tekstintutkimuksen lähtökohtia.
Opintojakson kirjaesittelyt löytyvät osoitteesta:
www.avo in .he l s ink i . f i /Kur s s i t / v ieViku /
kirjatavoin.asp
Cameron D, Sukupuoli ja kieli -teos on opiskelijoi-
den käytettävissä avoimen yliopiston toimistossa.

4. Viestinnän sääntely (2 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi 19130547
Opintomaksu: 58 euroa

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa
opiskelijat viestintää koskevaan lainsää-
däntöön ja hyvään lehtimiestapaan.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu
Opetus: ma, ti ja ke 23.8.–1.9. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: PII
Kuulustelu: la 11.9. klo 9–12
Uusintakuulustelut: la 9.10. klo 9–12 ja ma
8.11. klo 17–20
Opettaja: VT Pirkko Pesonen

Kirjallisuus: Vuortama T & Kerosuo L, Viestin-
nän lait ja säännöt (uusin painos);
Kokoelma tiedotustoiminnan säännöksiä
www.avoin.helsinki.fi/Kurssit/vieSaan/materiaali/
www.internetix.fi/opinnot/opintojaksot/0viestinta/
tiedotusoppi/
www.vn.fi/vnk/suomi/julkaisut/vnkraportti20013/

Aineopintoja

A5 Visuaalinen
viestintä (2 ov)
Ryhmä 1: ✆   Ilmoittautumiskoodi 19130747
Ryhmä 2: ✆   Ilmoittautumiskoodi 19130847
Opintomaksu: 58 euroa + erillinen ma-
teriaalimaksu 2 euroa, joka maksetaan
toimistoon

Kurssilla perehdytään visuaalisen ilmaisun
perusteisiin. Tavoitteena on opettaa ku-

van lukutaitoa so. ymmärtämään mitä vi-
suaalisia keinoja käyttämällä on saatu ai-
kaan kuvan synnyttämä vaikutelma. Käsi-
teltäviä teemoja ovat mm. valo, liike, te-
rävyysalue, sommittelu, rajaus, kuvakoot,
kuva-ala, kuvakulmat, väri ja koko julkai-
sun visuaalinen ilme.

Suoritustapa: L 20 t + R 10 t + harjoi-
tustehtävät + essee
Huom! Kurssin suoritus edellyttää aktii-
vista osallistumista.
Opetus: Luennot: (kaikille yhteiset) ke
26.5., pe 28.5., ke 9.6., ke 16.6. ja ma 21.6.
klo 16.30–19.45
Opetuspaikka:* ke 26.5. ja ma 21.6. P654*
pe 28.5., ke 9.6. ja ke 16.6. PR aud XIV

Harjoitukset: to 27.5., ma 31.5., pe 11.6.,
pe 18.6. ja ke 23.6.
Ryhmä 1: klo 16.30–18
Opetuspaikka: P307
Ryhmä 2: klo 18.15–19.45
Opetuspaikka: P307

Essee palautetaan ma 28.6. mennessä
kurssisihteeri Vaula Eskolinille avoimen
yliopiston toimistoon.
Opettaja: FL, KuM Sirpa Aalto

Kirjallisuus: Kuusamo, A.: Kuvien edessä;
Salo, M. : Imageware; Saraste, L.: Valokuva
tradition ja toden välissä; Lisäksi artikkeleita,
jotka ilmoitetaan luennolla.

Kurssilla välttämättömän materiaalin voi ostaa
26.4. alkaen avoimen yliopiston toimistosta (Vuo-
rikatu 20). Materiaalin hinta on 2 euroa.
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YHTEISKUNTAHISTORIA

1970-luvun poliittinen
kulttuuri (2 ov)
✆   Ilmoittautumiskoodi: 19140147
Opintomaksu: 58 euroa

1970-luvulla kaikki oli toisin. Se oli pysäh-
tynyttä, suomettunutta, peräti häpeällistä
ja ennen kaikkea läpipolitisoitunutta ai-
kaa. Vai oliko? Tällä luentokurssilla käsi-
tellään Suomessa 1970-luvulla tehtyä po-
litiikkaa sekä suomalaisen yhteiskunnan
kehitystä. Sen tavoitteena on monipuolis-
taa ja täsmentää yleisesti esitettyjä käsi-
tyksiä tuosta periodista. Kurssi on suunni-
teltu erityisesti opintojensa alkuvaiheessa
oleville opiskelijoille.

Suoritustapa: L 20 t + kuulustelu
opintojakso on mahdollista suorittaa joko
1 ov:n (luentokurssi) tai 2 ov:n laajuisena
kirjallisuudella täydennettynä
Opetus: ma ja ti 17.5.–15.6.04 klo 16.30–
18
Opetuspaikka: P720
Kuulustelu: Ilmoitetaan myöhemmin
Opettaja: Prof. Laura Kolbe, dos. Kim-
mo Rentola, VTL Mikko Majander, VTM
Milka Sunell
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MAATALOUS–METSÄTIETEELLISET
OPINNOT

MARKKINOINTI

Markkinoinnin
perusteet (3 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 20060147
Opintomaksu: 78 euroa

Opintojaksolla perehdytään markkinoin-
nin keskeisiin käsitteisiin ja annetaan ko-
konaiskuva markkinoinnin kilpailukeino-
jen käytöstä ja siihen liittyvästä suunnitte-
lusta.
Suoritustapa: L 39 t + harjoitustyö +
kuulustelu
Opetus: ma ja to 9.8.-20.9.04 klo 17-
19.30
Opetuspaikka: 2.9. asti ma PR sali 6, to PR
sali 10, 6.-20.9. paikat ilmoitetaan myö-
hemmin
Kuulustelu: la 25.9.04 klo 9-12
Uusintakuulustelut: la 23.10.04 ja la
20.11.04 klo 9-12
Opettaja: KTM Christa Åkerberg

Kirjallisuus: Kotler, P. & Armstrong, G.
Marketing: An Intorduction, 1987 tai uudempi pai-
nos (luvut 1-17) Kurssikirjana voi käyttää myös
muita Kotlerin markkinoinnin perusteoksia.

Markkinointiviestintä (2 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 20060247
Opintomaksu: 68 euroa (sis. materiaali-
maksun 10 euroa). Materiaali jaetaan
luennoilla.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ym-
märtää markkinointiviestinnän tehtävät,

tiedostaa ohjaavan ja konsultoivan myyn-
tityön erot ja arvojen merkityksen viestin-
nän suunnittelussa.
Luentorunko:
17.5. Yrityksen arvot ja kulttuuri; massa-
markkinoinnista asiakaslähtöisyyteen?
(Harri Westermarck)
24.5. Tiedotuksen ja viestinnän merkitys
markkinoinnissa (Harri Westermarck)
27.5. Mainonnan tehtävät ja prosessit
markkinoinnissa (Johtaja Esko Reinonpoi-
ka Alanko, MicroMedia) saattaa vielä
muuttua
31.5. Suhdemarkkinointi ja dialogimyyn-
ti. Asiakkaan tarpeet ja arvot (Harri Wes-
termarck)
3.6. CRM ja SRM (Harri Westermarck)
7.6. Ohjaava myyntikeskustelu (Jyrki Jaa-
la)
10.6. Asiakaskoulutus ja jälkimarkkinointi
(Harri Westermarck)
14.6.Uuden asiakkaan löytäminen (Harri
Westermarck)

Suoritustapa: L 30 t + kuulustelu, jossa
tentitään myös kirjallisuus
Opetus: ma ja to 17.5.-14.6.04 (ei ope-
tusta to 20.5.) klo 16-19.30 paitsi 14.6. klo
16-17.45
Opetuspaikka: PR aud XIV
Kuulustelu: ma 21.6.04 klo 17-20
Uusintakuulustelut: ke 21.7.04 klo 16-19 ja
ke 25.8.04 klo 17-20
Opettaja: Prof. Harri Westermarck

Kirjallisuus: Westermarck, H. 2001, Suhde-
markkinointi ja asiakasviestintä, Opetusmoniste;
Richardsson, L. 1998,  Stop Telling Start Sel-
ling.
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FILOSOFIA
✆ Ilmoittautumiskoodi 22020047 (sisältää
alla olevat oppiaineen kurssit). Käytä tätä
ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi yh-
teenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 175 euroa. Jos ilmoittaudut
yksittäiselle kurssille, käytä kurssin koh-
dalla olevaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 175 euroa

Avoimen yliopiston filosofian perusopin-
tojen tutkintovaatimukset noudattavat
aineenopettajan tutkintovaatimuksia.
Oppimäärä sopii kaikille aiheesta kiinnos-
tuneille. Opinnot koostuvat valtiotieteelli-
sen tiedekunnan (käytännöllinen filoso-
fia: Kf-koodit) ja humanistisen tiedekun-
nan (teoreettinen filosofia: Fte-koodit)
opintojaksoista.

Kf110 Johdatus filosofiaan
(2 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 22020147
Opintomaksu: 58 euroa tai kirjallisuus-
kuulustelu 35 euroa/kuulustelu

Tavoitteena on tutustua perinteiseen filo-
sofiseen problematiikkaan, filosofian eri
osa-alueisiin sekä keskeiseen filosofiseen
erityiskäsitteistöön. Opintojaksossa käsi-
tellään tieto-opissa, metafysiikassa ja etii-
kassa esiintyviä filosofisia ongelmia sekä
kysymystä filosofisen tiedon ja tutkimuk-
sen luonteesta. Lisäksi tarkastellaan näi-
hin kysymyksiin annettuja keskeisiä vasta-
uksia ja niissä käytettyjä argumentteja.

Suoritustapa: Joko a) L 36 t + luento-
kuulustelu tai b) kirjallisuuskuulustelu.
Suositellaan opintojakson suorittamista
luentokurssina.

Opintojakso suoritetaan käytännöllisen

filosofian tutkintovaatimusten mukaisesti,
mutta sillä voidaan korvata myös teoreet-
tisen filosofian vastaava opintojakso
(Fte130).
Opetus: ma 17.5., ti 18.5., ma, ti, to 24.5.-
3.6. ja ma 7.6. klo 16.30-19.45
Opetuspaikat:
ma 17.5. PIII, ti 18.5. PIII, ma 24.5. PIII, ti
25.5. PR sali 5, to 27.5. PR sali 5, ma 31.5.
U40 sali 6, ti 1.6. PR sali 5, to 3.6. PR sali 5,
ma 7.6. F26 ls 1
Kuulustelu: ma 14.6. klo 17-20
Uusintakuulustelut: la 14.8. klo 9-12 ja la
11.9. klo 9-12
Opettaja: VTT, dos. Mikko Salmela

Kirjallisuus: Jos koko jakso suoritetaan kirjalli-
suuskuulusteluna, tentitään joko kohta a tai b:
a) Airaksinen T., Johdatusta filosofiaan ja Al-
mond B., Exploring Philosophy
b) Sober E., Core Question in Philosophy (2. pai-
nos), s. 1-111, 153-203, 265-344 ja 411-479.

Fte150 Johdatus tieteen-
filosofiaan/Kf140
Johdatus yhteiskunta-
tieteiden filosofiaan (2/3 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 22020247
Opintomaksu: 58 euroa tai kirjallisuus-
kuulustelu 35 euroa/kuulustelu

Tavoitteena on esitellä tieteellisen ajatte-
lun keskeisiä periaatteita, tieteellisen ar-
gumentaation rakennetta ja pätevyyden
ehtoja, tieteellisen tiedon luonnetta ja
tärkeimpiä tieteenfilosofisia koulukuntia.
Lisäksi tarkastellaan erityistieteiden, erityi-
sesti yhteiskuntatieteiden, filosofisia ja
metodologisia perusteita.

Suoritustapa: joko a) Fte150 (2 ov): L
36 t + luentokuulustelu/ Kf140 (3 ov): L 36
t + kuulustelu, jossa tentitään myös kirjal-
lisuus tai b) kirjallisuuskuulustelu
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Opintojakso voidaan suorittaa joko teo-
reettisen ja käytännöllisen filosofian mu-
kaan (Fte150/ Kf140). Ne opiskelijat, jotka
käyttävät suorituksen avoimen yliopiston
perusopintokokonaisuuteen, tekevät opin-
tojakson teoreettisen filosofian tutkinto-
vaatimusten mukaisesti (Fte150).
Opetus: ti 15.6., ke 16.6., to 17.6. ja ma,
ti, ke 21.-30.6. klo 16.30-19.45
Opetuspaikka: U40 sali 6, paitsi ti 15.6. ja
ma 28.6. PR sali 10;  ke 23.6.: tiedustele
paikkaa myöhemmin
Kuulustelu: ke 14.7. klo 16-19
Uusintakuulustelut: la 28.8. klo 9-12 ja ke
29.9. klo 17-20
Opettaja: FL Timo Tuomivaara

Kirjallisuus:
Luentojen lisäksi (Kf140, 1 ov) joko a) tai b): a) Fay,
B. Contemporary Philosophy of Social Science; b)
Rosenberg A., Philosophy of Social Science.

Jos koko opintojakso suoritetaan kirjallisuuskuu-
lusteluna:
Fte150 (2 ov): kohdat a) ja b)
a) Haaparanta L. - Niiniluoto I., Johdatus tie-
teelliseen ajatteluun tai Hempel, C.G., Philoso-
phy of Natural Science;
b) Howard, R.J., Three Faces of Hermeneutics
tai Trigg, R., Understanding Social Science.
Kf140 (3 ov): kohdat a) ja b)
a) joko Chalmers, A. What Is Thing Called
Science? (3. p.) tai Niiniluoto, I. Johdatus tie-
teenfilosofiaan; b) joko Fay, B., Contemporary
Philosophy of Social Science tai Rosenberg, A.
Philosophy of Social Science.

Kf120 Johdatus filosofian
historiaan (2 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 22020447
Opintomaksu: 58 euroa tai kirjallisuus-
kuulustelu 35 euroa/kuulustelu

Tavoitteena on luoda opiskelijalle kuva filo-
sofian historian tärkeimmistä kausista ja aja-
tussuunnista sekä keskeisistä ajattelijoista.

Suoritustapa: joko a) L 36 t + luento-
kuulustelu tai b) kirjallisuuskuulustelu

Opintojakso suoritetaan käytännöllisen filo-
sofian tutkintovaatimusten mukaisesti, mut-
ta sillä voidaan korvata myös teoreettisen fi-
losofian vastaava opintojakso (Fte110).

Opetus: ma, ti, to 26.7.-12.8. klo 16.30-
19.45
Opetuspaikka: PIII, paitsi to 5.8. P653
Kuulustelu: la 21.8. klo 9-12
Uusintakuulustelut: ma 20.9. klo 17-20 ja
ma 18.10. klo 17-20
Opettaja: VTM Janne Kylliäinen
Kirjallisuus: Jos opiskelija suorittaa opintojak-
son pelkkänä kirjallisuuskuulusteluna, tentitään
yksi seuraavista vaihtoehdoista:
a) Aspelin G., Ajatuksen tiet, s. 1-549 (myös
ruots.); b) Korkman P. & Yrjönsuuri M. (toim.), Fi-
losofian historian kehityslinjoja; c) Scott-
Kakures D. et al., History of Philosophy.

Fte170 Nykyajan
filosofia (4 ov)
✆ Ilmoittautumiskoodi 22020347
Opintomaksu: 78 euroa tai kirjallisuus-
kuulustelu 35 euroa/kuulustelu

Tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva
nykyajan johtavista filosofisista aatevir-
tauksista, niiden kehityksestä ja suhteesta
toisiinsa.

Opintojakso on vaihtoehtoinen filosofian
perusopintoihin kuuluvan Kf230 Etiikan
jakson kanssa.

Suoritustapa: joko a) L 36 t + luento-
kuulustelu + kirjallisuuskuulustelu tai b)
pelkkä kirjallisuuskuulustelu
Opetus: ma, ti ja to 23.8.-9.9. klo 16.30-
19.45
Opetuspaikka: PR sali 12, paitsi tiedustele
ma 6. - to 9.9. paikkoja myöhemmin
Kuulustelu: Luentokuulustelu: ke 15.9.
klo 17-20
Kirjallisuuskuulustelu: ma 27.9. klo 17-21
Uusintakuulustelut (luennot ja/tai kirjalli-
suus): la 23.10. klo 9-13 ja la 20.11. klo 9-13
Opettaja: dos., FT Juha Himanka
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Kirjallisuus: Kirjallisuuskuulustelussa tentitään
G.H. von Wright, Logiikka, filosofia ja kieli (2.
p.,  on ruots.).
Jos opiskelija suorittaa opintojakson pelkkänä kir-
jallisuuskuulusteluna (4 ov), tentitään joko kohta
a tai b:
a) G.H. von Wright, Logiikka, filosofia ja kieli
(2. p., on ruots.) sekä toinen seuraavista: I. Niini-
luoto-E. Saarinen (toim.), Nykyajan filosofia
tai D. West, An Introduction to Continental Phi-
losophy; b) J. Passmore, A Hundred Years of Phi-
losophy sekä J. Passmore, Recent Philosophers.

Filosofian perusopintojen
jatkaminen lukuvuonna
2004-2005

Kesällä suoritetut filosofian perusopinto-
jaksot on mahdollista täydentää filosofian
20 ov:n perusopintokokonaisuudeksi suo-
rittamalla seuraavat lkv. 2004-2005 järjes-
tettävät opintojaksot:

- Fte160 Johdatus logiikkaan (3 ov)
- Kf230 Etiikka (4 ov), vaihtoehtoinen jak-

son Fte170 Nykyajan filosofia (4 ov)
kanssa*

- Fte140 Johdatus tieto-oppiin ja ontolo-
giaan (3 ov)

- Kf130 Johdatus etiikkaan ja yhteiskun-
tafilosofiaan (4 ov)

* Jos opiskelija suorittaa filosofian perus-
opintojen osana jakson Kf230 Etiikka, hän
saa todistuksen käytännöllisestä filosofias-
ta, jos jakson Fte170 Nykyajan filosofia, saa
hän todistuksen teoreettisesta filosofiasta.
Jatko-ohjelma on 1.7. alkaen nähtävissä
avoimen yliopiston www-sivuilla tai nou-
dettavissa avoimen yliopiston toimistosta.
Opintojaan jatkavien on ilmoittaudutta-
va avoimen yliopiston toimistoon 2.-20.8.
välisenä aikana puhelimitse numeroon
(09) 191 23634 tai käymällä toimistossa.
Kesäopetuksen opintomaksuna suoritettu
175 euroa hyvitetään jatkoilmoittautumi-
sen yhteydessä.



OPETUSPAIKAT
A7 = Aleksanterinkatu 7

AMKO B31 = Tekniikan ja liikenteen amk, Bulevardi 31
B18 = Bulevardi 18 (Kasvatustieteellinen tdk)

DIA = Diakonissalaitos, Alppikatu 2
F24 = Fabianinkatu 24
F26 = Fabianinkatu 26

Fr A-sali = Franzenia, Aadolfinkatu 10 (sisäänkäynti
Franzeninkadun puolelta)

HEKA = Helsingin kauppaoppilaitos, Hattulantie 2
Vallila)

HEKK = Helsingin kauppakorkeakoulu: A-, B-, C-salit:
Runeberginkatu 14-16; E-, F-salit: Lapuankatu
6; G, H-salit, Runeberginkatu 22-24

K6 = Kirkkokatu 6
KEMLA = Kemian laitos, A.I.Virtasen aukio 1, Pietari

Kalminkatu 1 (Kumpula)
M11 = Mariankatu 11

P = Porthania, Yliopistonkatu 3
Physicum = (Fysiikan laitos) Väinö Auerinkatu 11

(Kumpula)
PR = Yliopiston päärakennus, salit 1-21 uusi

puoli, Fabianinkatu 33
(auditoriot I-XVIII päärakennuksen vanha
puoli, käynti Unioninkatu 34:n kautta)

S10 tai SP10 = Siltavuorenpenger 10
S20 tai SP20 (A-, C- tai D-rappu) = Siltavuorenpenger 20, kyseinen rappu

Tieteiden talo (K6) = Kirkkokatu 6
TK23 = Teollisuuskatu 23 (Vallila)

U35 = Unioninkatu 35
U37 = Unioninkatu 37 (käynti mm. Snellmaninka-

tu 14 portista)
U38 = Unioninkatu 38
U40 = Unioninkatu 40  (ent. Metsätalo)
U44 = Unioninkatu 44 (Kasvitieteellinen puutarha)

Viikki = Latokartanonkaari
Viikinkaari 11 = Infokeskus
Viikinkaari 9 = Biokeskus 1
Viikinkaari 5 = Biokeskus 2
Viikinkaari 1 = Biokeskus 3

V20 = Vuorikatu 20
Muut merkinnät:

L = luento-opetus
R = ryhmäopetus

aud = auditorio
ls = luentosali

nh = neuvotteluhuone
sh = seminaarihuone



KESKUSTAN–KRUUNUNHAAN
OPETUSPAIKKAKARTTA

Katso lyhenteiden selitykset oheisesta luettelosta.


