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Ke 20.4. klo 18 – to 21.4. klo 17
• Kieliopinnot (s. 27)
• Teologiset opinnot (s. 82 )

Ilmoittaudu puhelimitse
• Puhelinilmoittautuminen on sitova. Tu-

tustu ilmoittautumis- ja maksuehtoihin 
ennen ilmoittautumista.

• Puhelinnumero 0600-305 305 (1,17 €/
min + pvm).

• Tarvitset ilmoittautuessasi 8-numeroi-
sen ilmoittautumiskoodin, jonka löydät 
jokaisen kokonaisuuden/kurssin ilmoit-
tautumiskoodi-kohdasta. 

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 opetustun-
tien lisäksi sisältyvä omatoiminen työsken-
tely, jonka määrän voi päätellä opintoviik-
kolaajuudesta.

14.–21.4. ilmoittautuminen tapahtuu erilli-
seen palvelunumeroon.

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

Yksittäisiin kirjallisuuskuulusteluina suori-
tettaviin opintojaksoihin ilmoittaudutaan 
suoraan toimistoon 25.4. alkaen.

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

Huom! Myös Helsingin yliopiston läsnäole-
vat perustutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat 
opetukseen ja tentteihin seuraavien ohjei-
den mukaisesti, vaikka kesäopetus on  heil-
le maksutonta.



 Tenttipaikat: www.helsinki.fi/avoin, toimiston ilmoitustaulu ja puhelinpalvelu (09)191 28324 (23.5. lähtien) • 11 

• Yhden puhelun aikana yksi henkilö voi 
ilmoittautua yhdelle tai useammalle 
kurssille. 

• Toisen puolesta ilmoittauduttaessa on il-
moittautuminen tehtävä osallistujan ni-
mellä.

• Saat vahvistuksena jokaisesta saamastasi 
opiskelupaikasta 16-numeroisen ilmoit-
tautumisnumeron, jota tarvitset opinto-
tietolomaketta täyttäessäsi ja joka toi-
mii viitenumerona opintomaksua mak-
saessasi. Jos kadotat ilmoittautumisnu-
merosi, ota yhteyttä toimistoomme.

• Jos ryhmässä ei ole enää vapaita paik-
koja, voit ilmoittautua varasijalle. Vara-
sijalle ilmoittautuminen ei ole sitova. Jos 
paikkoja myöhemmin vapautuu, otam-
me Sinuun yhteyttä.

Täytä ja palauta opintotietolomakelo-
make ma 2.5.2005 klo 17.00 mennes-
sä 
• Täytä ja palauta opintotietolomake verk-

kopalvelussamme (edellyttää maksuton-
ta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi) 
www.avoin.helsinki.fi/rek.asp

• Voit myös täyttää paperisen opintotie-
tolomakkeen, jonka löydät Kesäopetus 
Helsingissä 2005 -oppaan lopusta, ja voit 
palauttaa sen postitse, faksilla tai tuo-
malla toimistoomme.

• Myös Helsingin yliopiston perustutkinto-
opiskelijoiden on täytettävä ja palautet-
tava opintotietolomake ma 2.5. klo 17 
mennessä.

Maksa opintomaksu ma 2.5.2005 klo 
17.00 mennessä
• Pankkiin maksettaessa tilinumero on 

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

• Voit maksaa opintomaksun myös toimis-
toomme ma 25.4. klo 11.00 alkaen (kä-
teinen, pankkikortti, yleisimmät luotto-
kortit).

Saat opintokortin postitse
Kun olet palauttanut ilmoittautumislomak-
keen ja suorittanut opintomaksun, saat 
meiltä kuukauden kuluessa kirjeen, joka 
sisältää opintokortin ja käytännön tietoa 
Avoimessa yliopistossa opiskelusta. Opin-
tokorttia tarvitset vasta osallistuessasi tent-
teihin, joten ilmoittauduttuasi voit aloittaa 
opinnot opetusohjelman mukaisesti, vaikka 
et vielä olisikaan saanut meiltä postia.

Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston 
toimistoon 25.4.2005 alkaen 
• Maanantaista 25.4. klo 11 alkaen vapail-

le paikoille ilmoittaudutaan Avoimen 
yliopiston Helsingin toimistoon joko pu-
helimitse (09) 191 23634 tai käymällä 
toimistossa. Vapaita paikkoja kannattaa 
tiedustella, sillä opintoihin voi ilmoittau-
tua niiden alkamiseen asti, jos ryhmissä 
on tilaa. Lisäksi otetaan ilmoittautumi-
sia varasijoille. 

 Huom! Ma 16.5. alkaen Avoin yliopis-
to sijaitsee osoitteessa Bulevardi 18. 
Katso tarkemmat yhteystiedot sisäkan-
nesta. Viikolla 19 toimisto on muuton 
vuoksi avoinna vain ma 9.5.

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

• Opintotietolomake on täytettävä ja pa-
lautettava 7 vrk:n kuluessa ilmoittautu-
misesta, jos kaikkia henkilötietoja ei ole 
annettu toimistoon jo ilmoittautumisen 
yhteydessä.

• Opintomaksu  on maksettava 7 vrk:n ku-
luessa ilmoittautumisesta joko pankkiin 
tai Avoimen yliopiston Helsingin toimis-
toon.

• Kun olet palauttanut opintotietolomak-
keen ja maksanut opintomaksun, saat 
meiltä kuukauden kuluessa kirjeen, joka 
sisältää käytännön tietoa Avoimessa yli-
opistossa opiskelusta sekä opintokortin. 
Opintokorttia tarvitset vasta osallistues-
sasi tentteihin, joten ilmoittauduttuasi 
voit aloittaa opinnot opetusohjelman 
mukaisesti, vaikket vielä olisikaan saa-
nut meiltä postia.
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II  Ilmoittautuminen yksittäisiin 
kirjallisuuskuulusteluna 
suoritettaviin opintojaksoihin

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

taan viimeistään 10 vuorokautta ennen 
tenttipäivää Avoimen yliopiston toimis-
toon tenttikuorella tai verkkopalve-
lussamme (tarkemmat ohjeet s.  14) ja 
www.avoin.helsinki.fi/palvelut/helsin-
ki_tentti.htm#ilmo

• Täytä opintotietolomake, jonka löydät 
tämän oppaan lopusta ja palauta se toi-
mistoon (25.4. alkaen) ja maksa samalla 
tenttimaksu 38 €. Saat kuitin, jota tar-
vitset tenttiin osallistuessasi.

• Helsingin yliopiston läsnäolevat perus-
tutkinto-opiskelijat noudattavat ilmoit-
tautumisohjeita, vaikka yksittäiset kir-
jatentit ovat heille maksuttomia 31.8. 
saakka. Myös heidän on noudettava toi-
mistosta kuitti tenttiä varten.

Ilmoittautumis- ja maksuehdot

Ilmoittautumisen sitovuus
• Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston 

opintoihin on aina sitova. Opiskelupai-
kan jonottaminen (varasijapaikka) ei 
kuitenkaan sido sinua mihinkään.

Ilmoittautumisen peruminen
• Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoita siitä 

ensi tilassa Avoimen yliopiston toimis-
toon puhelimitse p. (09) 191 28320.

• Jos perut opintosi viimeistään 14 vuo-
rokautta ennen niiden alkamista, tai et 
pysty aloittamaan opintoja sairauden 
(esitettävä lääkärin- tai sairaanhoitajan 
todistus) takia, veloitamme käsittelyku-
luina 20 % opintomaksusta; kuitenkin 
enintään 36 euroa. Mahdollisen rahan-
palautuksen maksamme ilmoittamalle-
si tilille (tai hyvitämme luottokorttiasi) 
noin kuukauden kuluessa.

• Jos perut opintosi alle 14 vuorokaut-

ta ennen niiden alkamista, veloitamme 
koko opintomaksun.

• Jos kuitenkin ilmoittautuessasi opinto-
jen alkuun on ollut 14 vuorokautta tai 
vähemmän, olet oikeutettu opintomak-
sun osittaiseen hyvitykseen (ks. edellä) 
peruessasi osallistumisesi 7 vuorokauden 
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 %. Mahdollisen 
rahanpalautuksen maksamme ilmoitta-
mallesi tilille noin kuukauden kuluessa.

Maksuehdot
• Avoimen yliopiston maksut perustuvat 

opetusministeriön päätökseen (83/1993) 
avoimesta yliopisto-opetuksesta perittä-
vistä maksuista. Maksuissa noudatetaan 
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 las-
kua vaan opintomaksu on maksettava 
7 vuorokauden kuluessa ilmoittautu-
misesta joko toimistoomme (Vuorikatu 
20, Helsinki) tai ilmoittauduttaessa saa-
tua viitenumeroa käyttäen pankkiin (ks. 
tarkemmin ilmoittautumisohjeista). Kai-
kille palvelunumeroon ilmoittautuneille 
opintomaksun maksupäivä on 2.5.

• Opintomaksun lisäksi opintoihin saat-
taa kohdistua erillisiä materiaalimaksu-
ja, joista tiedotetaan opintojen yhteydes-
sä.

• Maksamattomasta opintomaksusta lähe-
tämme maksukehotuksen, jossa  erään-
tyneeseen maksuun on lisätty vuotuinen 
viivästyskorko tai viivästysmaksu 5 euroa, 
jos viivästyskoron määrä jää tätä pienem-
mäksi (Asetus N:o 1254/2001, Laki N:o 
340/2002). Suomen pankki ilmoittaa vii-
västyskoron suuruuden puolivuosittain. 

• Avoimen yliopiston maksut korkoineen 
ja kuluineen ovat julkisoikeudellisina 
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saatavina ulosottokelpoisia ilman tuo-
miota tai päätöstä (Laki N:o 367/1961).

Muutokset
• Avoin yliopisto pidättää itsellään oi-

keuden tässä opetusohjelmassa ilmoi-
tettujen tietojen muutoksiin.

Opiskelijoiden henkilötietojen   
käsittely
Kaikkien avoimeen yliopistoon ilmoittautu-
neiden henkilötiedot viedään Helsingin yli-
opiston Oodi-opintohallintajärjestelmään, 
johon rekisteröidään myös tiedot suorite-
tuista opinnoista. Helsingin toimistoon il-
moittautuneiden tiedot tallennetaan lisäksi 
Avoimen yliopiston omiin järjestelmiin. Li-
sätietoja rekistereistä, mm. siitä mihin tar-
koitukseen tietoja kerätään ja säännönmu-
kaisesti luovutetaan, on rekisteriselosteis-
sa. Rekisteriselosteet löytyvät verkko-osoit-
teesta www.helsinki.fi/avoin/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. 15)

2. OPINTOMAKSUT

Opintomaksu on kerrottu oppiaineen/kurs-
sin kohdalla. Myös mahdolliset materiaali-  
yms. maksut on mainittu hintatiedoissa. 
Opintomaksu on voimassa sen kurssin tai 
opintokokonaisuuden ajan, johon olet il-
moittautunut. Kuulustelut sisältyvät opin-
tomaksuun.

Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistos-
sa aiemmin aloittamansa, kesken jääneen 
opintokokonaisuuden täydentäjät saavat 
kesäopetuksen kurssimaksuista 50 % alen-
nuksen. Opintokokonaisuudesta on en-
nestään oltava suoritettuna vähintään yk-
si opintojakso. Opintojen täydentäjät voi-
vat ilmoittautua kursseille Avoimen yliopis-

ton Helsingin toimistoon 25.4. alkaen. Lisä-
tietoja http://www.helsinki.fi/avoin/arkisto/
opintojentaydennys.htm

Ne Helsingin  yliopiston Avoimen yliopiston 
Helsingin ja Vantaan toimipisteiden opiske-
lijat, joiden opintomaksu on voimassa, voi-
vat ilman eri maksua ilmoittautua opiskele-
mansa opintokokonaisuuden kesäopetuk-
seen 2.5. alkaen puhelimitse tai käymällä, 
jos ryhmässä on tilaa.  

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 tent-
timaksusta opiskelija maksaa 50 %. Mah-
dolliset materiaalimaksut opiskelija mak-
saa itse.

Huom! Myös Helsingin yliopiston perustut-
kinto-opiskelijat ilmoittautuvat opetukseen 
ohjeiden mukaisesti.  Yliopisto ja tiedekun-
nat maksavat perustutkinto-opiskelijoiden 
opintomaksut. Myös ne opiskelijat, jotka 
eivät käytä saamaansa paikkaa tai joilta ke-
säopinnot jäävät kesken, aiheuttavat kus-
tannuksia yliopistolle. Niinpä pyydämme, 
että ilmoittaudut kursseille harkiten ja pe-
rut ilmoittautumisesi heti opiskelun esty-
essä. Näin kurssipaikkasi saa joku toinen 
opiskelija.

4. OPETUSAIKATAULUT JA 
MUUTOKSET

Opetusaikataulut ja -paikat on merkitty 
kunkin kurssin kohdalle. Tiedot löytyvät 
myös verkkopalvelusta (www.helsinki.fi/
avoin).  Oppaan lopussa on kartta yleisim-
mistä opetuspaikoista sekä opetuspaikko-
jen lyhenteet.  Oppaan painoon mennessä 
puuttuneet opetuspaikat löytyvät verkko-
palvelusta.
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Opetusaikataulujen ja -paikkojen muutok-
sista tiedotetaan Avoimen yliopiston verk-
kopalvelussa sekä ilmoitustaululla (Bule-
vardi 18). Tieto äkillisestä muutoksesta tai 
peruuntumisesta voi olla vasta luentosa-
lin ovella.  Akateemista varttia ei nouda-
teta, vaan opetus alkaa täsmällisesti ilmoi-
tettuna aikana.

5. TENTTIKÄYTÄNNÖT

Tenttiin ilmoittautuminen
Kaikkiin kirjallisuuskuulusteluihin ja uusin-
takuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeis-
tään 10 päivää ennen tenttiä. Vain kunkin 
luentosarjan ensimmäiseen kuulustelutilai-
suuteen ei tarvitse ilmoittautua.

Tenttikuoria saa Avoimen yliopiston toimis-
tosta.  Täytä tenttikuori huolellisesti ja tuo 
tai postita se toimistoon. Voit myös faksata 
kuoren numeroon (09) 191 28323.

Tenttiin voi ilmoittautua myös verkkopalve-
lussamme (http://www.avoin.helsinki.fi/pal-
velut/tentit/index.asp) viimeistään 10 kalen-
teripäivää ennen tenttiä.

Myöhässä tulleita ilmoittautumisia ei ote-
ta huomioon!

Tenttipaikat
Tenttipaikkoja ei ole merkitty tähän oppaa-
seen, vaan ne näkyvät kuukausittaisesta 
tenttilistasta. Lista on nähtävillä verkko-
palvelussamme, toimistossa ja Avoimen 
yliopiston ilmoitustaululla. Tenttipaikoista 
saat tietoa myös automaattisesta puhelin-
palvelustamme ympäri vuorokauden. 

Tenttipaikat luetaan parin viikon jaksoissa 
kerrallaan automaattisen puhelinpalvelum-
me numeroon (09) 191 28324.  Palvelu on 
toiminnassa 23.5. alkaen.

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 sul-
jettu matkapuhelin salin seinustalle.

• Kysymykset ovat tenttikuoressa, jonka 
saa avata kun tentinvalvoja antaa luvan 
(ensimmäisen luentokuulustelun kysy-
mykset eivät ole kuoressa vaan ne jae-
taan opiskelijoille).

• Kirjoita nimesi ja henkilötunnuksesi sel-
västi jokaiseen vastauspaperiin.  Henki-
lötunnus tarvitaan suorituksen rekiste-
röimiseen, eikä sitä laiteta näkyville jul-
kisiin tenttituloslistoihin.

• Palauta tentin lopussa kysymys- ja vas-
tauspaperit sekä esitä kuvallinen henki-
lötodistus ja opintokortti tai kuitti opin-
tomaksusta valvojille (myös perustutkin-
to-opiskelijat!) Kirjoita nimesi valvojalla 
olevaan listaan.

Tenttitulokset
Kysymyspaperissa on yleensä kerrottu, mil-
loin tulokset ovat saatavissa. Tenttitulok-
sia voi katsoa Avoimen yliopiston verkko-
palvelusta noin kolmen kuukauden ajan. 
Tietosuojan vuoksi verkkopalvelun käyttä-
jien on rekisteröidyttävä. Rekisteröitymi-
nen on maksutonta. Jos et halua tenttitu-
lostasi verkkoon, ilmoita siitä tenttipalve-
luun, p. (09) 191 28322.  

Tuloksia voi kysyä myös puhelimitse ma–to 
vain klo 13–15 numerosta (09) 191 28322.
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6. SUORITUSTEN ARVOSTELU, 
REKISTERÖINTI JA 
TODISTUKSET

Opintojaksot arvostellaan joko asteikol-
la hyväksytty/hylätty tai numeroasteikolla 
1–3 (1=tyydyttävät, 2=hyvät, 3=erinomai-
set 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 noutaa 
sen toimistosta (2,50 euroa) tai tilata  puhe-
linpalvelunumerosta 0600-11577 (1,83 eu-
roa/min + pvm).

Loppuun suoritetusta opintokokonaisuu-
desta saa pyynnöstä erillisen todistuksen. 
Todistus on maksuton ja se postitetaan opis-
kelijalle kotiin.

7. OPINTOJEN OHJAUS

Ota yhteyttä opintojen ohjaukseen, kun 
haluat
• tietoa Avoimessa yliopistossa opiskelus-

ta, oppiaineista ja eri opetusmuodoista
• tukea ja ohjausta oppiaineiden ja kurs-

sien valinnassa
• tukea oman opintosuunnitelman teke-

misessä
• opiskelutaitoja koskevaa neuvontaa
• tietoa jatkomahdollisuuksista

Voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpos-
titse tai voit tulla käymään. Tavoitat meidät 
parhaiten varaamalla ajan etukäteen. 

Opintojen ohjauksen yhteystiedot:
p. (09) 191 23615, 16.5. alk. (09) 191 28321
opintoneuvonta-helsinki@avoin.helsinki.fi
Opintojen ohjaus on suljettu 24.6.–31.7., 
mutta sähköposteihin vastataan myös sil-
loin.
     
8. OPISKELIJAKIRJASTO, KOPIO-
INTI, ATK-LUOKKA

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat käyt-
tää Helsingin yliopiston opiskelijakirjaston 
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. Kopiokortteja voi os-
taa Avoimen yliopiston toimistosta sekä 
mm. Yliopistopainon pikapainoista (Vuo-
rikatu 3).

ATK-luokka 
Avoimen yliopiston opiskelijat voivat käyt-
tää Bulevardi 18:n atk-luokkaa (luokka 320, 
3. krs) seuraavina aikoina:
• pe 20.5.–17.6. klo 12.00–17.00
• pe 5.8.–26.8. klo 12.00–17.00
• tiedustele syksyn aikoja myöhemmin

Atk-luokassa on vapaasti käytettävissä mm. 
tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjel-
mia sekä internet-yhteydet. Luokassa päi-
vystää ATK-neuvoja.

Kesäopetuksen infotilaisuus
to 7.4. klo 17.00 Vuorikatu 20,  
luentosali 1. Tervetuloa!



16 • Tenttipaikat: www.helsinki.fi/avoin, toimiston ilmoitustaulu ja puhelinpalvelu (09)191 28324 (23.5. lähtien)

�����������������
��������������

��������������������
�����������

�������������������
����������������

���������������������
���������������������������

�������������������
�������������������

������������������������

��������������������

�������������������������

�����������������������������������

������������������������������������������������

������������������������������������������

������������������������������������������

���������������������������������������

������������������������������������

���������������������������������������������

������������������������������

�����������������
��������������

������������������������
�������������������������������

���������������������������������

������������������������������

��������������

��������������

�����������������������

���������������������������������



 Tenttipaikat: www.helsinki.fi/avoin, toimiston ilmoitustaulu ja puhelinpalvelu (09)191 28324 (23.5. lähtien) • 17 

Selityksiä ja lyhenteitä

opintojakso: yhtä asiakokonaisuutta kä-
sittelevä kurssi, joka voi sisältää eri osioita 
(esim. luennot ja kirjallisuuskuulustelun)
opintokokonaisuus: opintojaksoista muo-
dostuva kokonaisuus, esim. perusopinnot, 
aineopinnot
opintoviikko (ov): ilmaisee opintojakson 
työmäärän, yksi opintoviikko vastaa keski-
määrin 40 tunnin työpanosta
yleisopinnot: muita opintoja tukevia kurs-
seja, esim. kieli-, viestintä- ja menetelmä-
opintoja
perusopinnot (approbatur, A-oppimää-
rä): 15–20 ov:n laajuinen opintokokonai-
suus, jossa perehdytään oppiaineen perus-
asioihin
aineopinnot (cum laude -opinnot, B- ja 
C-oppimäärä): perusopinnoissa käsiteltyjä 
sisältöjä syventävä opintokokonaisuus, laa-
juudeltaan 15–20 ov
puoliarvosana (10 ov): joissakin huma-
nistisissa oppiaineissa tarjottava perus- tai 
aineopintokokonaisuuden puolikas  
kuulustelu: opintojakson päätteeksi jär-
jestettävä kirjallinen tentti, jossa useimmi-
ten vastataan esseemuotoisesti 

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

Elämän
arkeen ja
yllätyksiin.

Helsinki Espoo Vantaa
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SOMMARUNDERVISNING 2005
Anmälan via den automatiska telefon-
tjänsten
• Anmälan till de svenskspråkiga kurserna 

sker 19.4. kl. 18.00 – 21.4. kl. 17.00
• Telefonanmälan är bindande. Vänligen 

bekanta dig med våra anmälnings- och 
betalningsvillkor innan du anmäler dig.

• Telefonnumret är 0600 – 305 306 (1,17 
euro/min + lna)

• Vid anmälan behöver du den 8-siffriga 
anmälningskoden som du hittar i sam-
band med kursbeskrivningen.

• Under ett samtal kan endast en person 
anmäla sig till en eller flera kurser.

• Om anmälan görs i någon annans stäl-
le skall anmälan göras i kursdeltagarens 
namn

• Du får ett 16-siffrigt anmälningsnum-
mer som bekräftelse för varje studie-
plats du fått. Anmälningsnumret behö-
ver du då du fyller i studieblanketten. 
Numret fungerar som referens då du 
betalar studieavgiften. Om du förläg-
ger ditt anmälningsnummer, kontakta 
vårt kansli.

• Om det inte finns några lediga platser 
kvar i gruppen, så kan du anmäla dig på 
reservplats. Anmälan till reservplats är 
inte bindande. Vi kontaktar Dig senare 
ifall en studieplats blir ledig. 

Fyll i och returnera studieblanketten se-
nast måndagen den 2.5.2005 kl. 17.00
• Fyll i och returnera studieblanketten på 

vår nättjänst (förutsätter avgiftsfri re-
gistrering till vår nättjänst) www.helsin-
ki.fi/avoin/svenska/sommar05.htm

• Du kan även fylla i en studieblankett i 
pappersform, blanketten finns i slutet 
av Sommarundervisning 2005-studie-
guiden. Blanketten kan returneras till 
Öppna universitetets kansli antingen 
per post, fax eller genom att personli-
gen lämna in den till vårt kansli.

• Även Helsingfors universitets grundex-

HUR STUDERAR MAN?

1. ANMÄLNINGAR

Innan du anmäler dig:
Bekanta dig med
• kursbeskrivningen
• tidtabellen
• anmälningsinstruktionerna

Av kursbeskrivningen framgår hur man ge-
nomför kursen, antalet föreläsningstim-
mar samt eventuell litteratur som skall ten-
teras. Då man planerar sina studier är det 
skäl att beakta även den tid som går åt till 
självstudier. 
OBS! Även Helsingfors universitets närvaro-
anmälda grundexamensstuderanden skall 
anmäla sig till undervisningen enligt föl-
jande instruktioner fastän sommarunder-
visningen för dem är avgiftsfri.

Så här sker anmälan till kurserna:
19.–21.4. kan man anmäla sig via telefon-
tjänsten 0600 – 305 306

Fr.o.m. den 25.4. kan man anmäla sig di-
rekt till kansliet per telefon (09) 191 23634 
eller genom att personligen besöka kans-
liet. Obs! Öppna universitetet flyttar till 
nya utrymmen och fr.o.m. den 16.5. finns 
vi på adressen Bulevarden 18, tel. (09) 191 
28320. Vecka 19 är kansliet stängt på grund 
av flyttningen.

Till kurserna kan man anmäla sig ända tills 
undervisningen inleds, förutsatt att det finns 
lediga platser i gruppen.

Inom en månad efter att du returnerat stu-
dieblanketten och betalat studieavgiften 
får du ett brev som innehåller information 
över studier vid Öppna universitetet. 
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ANMÄLNINGS- OCH   
BETALNINGSVILLKOR

Anmälan till Öppna universitetets under-
visning är alltid bindande. Ifall Du däre-
mot hamnat på en reservplats, så gäller in-
te samma bindande anmälan.

Annullering av anmälan
• Ifall du inte kan inleda dina studier bör 

du meddela kansliet så fort som möjligt, 
tel. (09) 191 28320

• Ifall du annullerar din anmälan senast 
14 dygn före kursens början eller ifall 
du inte har möjlighet att delta i studi-
erna på grund av sjukdom (läkarintyg 
bör uppvisas), så kräver Öppna universi-
tetet 20 % av studieavgiften som expe-
ditionsavgift, dock högst 36 euro. Even-
tuella återbetalningar betalas inom en 
månad in på det konto du uppgett.

• Om du annullerar din anmälan senare 
än 14 dygn före kursens början, så krä-
ver Öppna universitetet dig på hela stu-
dieavgiften.

• Om det vid din anmälan till studierna är 
14 dygn eller kortare tid till kursens bör-
jan, så har du rätt till en 20 procentig er-
sättning om du annullerar dina studier 
senast 7 dygn efter din anmälan, dock 
senast föregående vardag innan kursens 
början.

• Ifall vi måste annullera undervisningen 
t.ex. på grund av för få anmälningar så 
ersätter vi 100 % av studieavgiften. Av-
giften återbetalas inom en månad till 
det konto du uppgett.

Betalningsvillkor
• Öppna universitetets avgifter grundar 

sig på undervisningsministeriets beslut 
angående öppen universitetsundervis-
ning (83/1993). I samband med betal-
ningarna tillämpas grunderna för av-
gifter till staten (150/1992) och omänd-
ringen av dessa (961/1998) samt sta-
tens förordning om betalningsgrun-
der (211/1992) och dess omändringar 
(818/1995, 1254/2001).

amensstuderanden skall fylla i regist-
reringsblanketten senast den 2.5. kl. 
17.00.

Betala studieavgiften senast den 
2.5.2005 kl. 17.00
• Om avgiften inbetalas på Öppna univer-

sitetets konto används följande konto-
nummer: 166030-110422.  Som referens-
nummer används det 16-siffriga anmäl-
ningsnummer man får vid anmälan via 
telefontjänsten. Använd ett skilt bank-
giro och referensnummer för varje en-
skild kurs du anmält dig till.

• Studieavgiften kan även betalas direkt 
till vårt kansli fr.o.m. måndagen den 
25.4. kl. 11.00 (kontanter, bankkort, de 
vanligaste kreditkorten).

Anmälan till Öppna universitetets 
kansli fr.o.m. den 25.4.2005
• Fr.o.m. måndagen den 25.4. kl.11.00 kan 

man anmäla sig till alla återstående stu-
dieplatser. Anmälan görs till Öppna uni-
versitetets kansli i Helsingfors antingen 
per telefon (09) 191 23634 eller genom 
att personligen besöka kansliet. Det lö-
nar sig att höra sig för efter lediga plat-
ser, eftersom man kan anmäla sig till 
kurserna ända tills undervisningen in-
leds. Det är även möjligt att anmäla sig 
till en reservplats. Obs! Fr.o.m. månda-
gen den 16.5. finns Öppna universitetet 
på adressen Bulevarden 18. Vecka 19 är 
kansliet delvis stängt på grund av flytt-
ningen.

• Studieblanketten skall fyllas i och retur-
neras senast 7 dygn efter anmälan ifall 
personuppgifterna inte uppgetts redan i 
samband med anmälningen till kansliet.

• Studieavgiften och/eller materialavgif-
ten skall betalas senast 7 dygn efter an-
mälan antingen in på Öppna universite-
tets konto eller direkt till kansliet i Hel-
singfors.
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2. STUDIEAVGIFTER

Studieavgiften samt eventuella material- 
och övriga avgifter nämns i samband med 
läroämnet/kursen. Studieavgiften är i kraft 
under den kurs eller studiehelhet du anmält 
dig till. Tentamina ingår i studieavgiften.

3. HELSINGFORS UNIVERSITETS  
GRUNDEXAMENSSTUDERANDEN

Sommarundervisningen är avgiftsfri för 
Helsingfors universitets närvaroanmälda 
grundexamensstuderanden. Ett undan-
tag utgörs av sådana enskilda litteratur-
tentamina som genomförs från och med 
1.9.2005, för dessa betalar den studerande 
50 % av tentamensavgiften.
Eventuella materialavgifter betalas av den 
studerande.

Obs! Även Helsingfors universitets grund-
examensstuderanden skall anmäla sig till 
studierna enligt de angivna instruktioner-
na. Universitetet och fakulteterna betalar 
grundexamensstuderandenas studieavgif-
ter. Även de studeranden som inte använ-
der sig av sin studieplats eller lämnar som-
marstudierna på hälft, förorsakar kostna-
der för universitetet. Därför ber vi att du 
med eftertanke anmäler dig till kurserna 
och ifall du blir förhindrad att delta i un-
dervisningen så fort som möjligt annullerar 
din anmälan. En annan studerande får då 
din studieplats.

4. TIDTABELLER OCH 
OMÄNDRINGAR

Kurstidtabellerna och undervisningsutrym-
mena finns i kursprogrammet. Informatio-
nen finns även att hämta på våra nätsidor 
www.helsinki.fi/avoin I slutet av studiegui-
den finns en karta över de allmännaste un-
dervisningsplatserna samt förkortningar 
över dem.

• För studieavgiften skickas ingen skild 
faktura, utan avgiften måste betalas se-
nast 7 dygn efter kursanmälan antingen 
till vårt kansli eller i samband med an-
mälningen genom att betala in studie-
avgiften på konto (använd då referens-
numret du fått från telefontjänsten).

• För obetalda studieavgifter skickar vi 
en betalningsuppmaning i vilken det i 
fakturan inberäknats antingen den år-
liga dröjsmålsräntan eller en dröjsmåls-
avgift på 5 euro om dröjsmålsräntan är 
mindre än denna summa (Förordning Nr 
1254/2001, Lag Nr 340/2002). Finlands 
bank rapporterar varje halvår om dröjs-
målsräntans storlek.

• Öppna universitetets avgifter inklusive 
räntor och utgifter är utmätningsbara 
offentligrättsliga fordringar utan straff 
eller utslag (Lag Nr 367/1961).

Förändringar
• Öppna universitetet förbehåller sig rätt-

ten till förändringar i de uppgifter som 
ingår i detta studieprogram.

Hantering av studerandenas person-
uppgifter
Personuppgifterna hos dem som anmält 
sig till Öppna universitetets undervisning 
förs in i Helsingfors universitets Oodi-stu-
dieregistersystemet i vilket även alla stu-
dieprestationer matas in. Tilläggsinforma-
tion över registren och till vilka ändamål 
uppgifterna samlas och ges ut finns i regis-
terredogörelserna. Redogörelserna finns 
på nätadressen www.avoin.helsinki.fi/co-
py.shtml

I ärenden som berör de personliga uppgif-
terna kan man vända sig till Öppna univer-
sitetets kansli. Det är möjligt att per tele-
fon beställa ett studieregisterutdrag från 
Oodi-systemet (se registrering och intyg 
s. 18).
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Tentamenstillfället
• Till tentamenstillfället bör man infinna 

sig senast 30 minuter efter att tillfället 
påbörjats. Man får avlägsna sig från ten-
tamenstillfället tidigast 30 minuter efter 
att tillfället inletts.

• Det är tillåtet att ha med sig plånbok 
och skrivmaterial på tentamenstillfället. 
Lämna din jacka, väska och din avstäng-
da mobiltelefon i bakre delen av salen. 

• Frågorna finns i ett tentamenskuvert 
som får öppnas först då tentamensö-
vervakaren ger lov till det (tentamens-
frågorna i det första tentamenstillfället 
finns inte i kuvert, utan delas ut direkt 
till studerandena).

• Skriv ditt namn och personsignum tyd-
ligt på varje svarspapper. Personsignu-
met behövs då studieprestationerna re-
gistreras, de syns inte i samband med of-
fentliga resultatlistor. 

• Returnera i slutet av tentamen frågor-
na och svarspappren. Visa även upp för 
tentamensövervakaren ett bildförsett 
identitetsbevis samt ditt studiekort eller 
ett kvitto över betald studieavgift (även 
grundexamensstuderandena!). Skriv ditt 
namn på övervakarens namnlista.

Tentamensresultat
På frågepappret står det vanligtvis när ten-
tamensresultaten publiceras. Tentamensre-
sultaten finns till påseende på Öppna uni-
versitetets nättjänst i en månads tid. Med 
anledning av datasekretessen måste man 
registrera sig till nättjänsten. Registrering-
en är avgiftsfri. Om du inte vill att dina ten-
tamensresultat syns på nättjänsten skall du 
meddela det till vår tentamenstjänst, tel. 
(09) 191 28322. 

Resultaten kan även fås per telefon må–to 
kl. 13–15 på numret (09) 191 28322.

Undervisningsutrymmen som fattas då 
sommarguiden gått i tryck hittar du på vår 
nättjänst. 

Över omändringar som gäller undervis-
ningsutrymmen och tidtabeller informeras 
det på Öppna universitetets nätsidor samt 
på anslagstavlan (Bulevarden 18). Informa-
tion över oväntat inhiberad undervisning 
kan finnas att läsa först utanför undervis-
ningsutrymmet. Inom Öppna universite-
tet tillämpas ingen akademisk kvart, utan 
undervisningen inleds den exakta tid som 
uppgetts i kursprogrammet. 

5. TENTAMINA

Anmälning till tentamen
Till alla litteraturtentamina och omtagning-
stentamina skall man anmäla sig senast 10 
dygn före själva tentamen. Du behöver inte 
anmäla dig till det första tentamenstillfäl-
let som anordnas efter kursavslutningen.

Tentamenskuvert fås från Öppna univer-
sitetets kansli. Fyll omsorgsfullt i kuvertet 
och returnera det till kansliet antingen per-
sonligen eller per post. Du kan även faxa 
kuvertet till numret (09) 191 28323.

Till tentamen kan du även anmäla dig  via 
vår nättjänst (www.helsinki.fi/avoin) senast 
10 dygn före tentamen.

Försenade anmälningar observeras ej!

Var anordnas tentamen?
Tentamensutrymmena har inte skrivits 
ut i denna studieguide, utan de finns i 
kursprogrammen i vår nättjänst. Du får även 
information över tentamensutrymmena via 
vår automatiska telefontjänst dygnet runt 
(09) 191 23565 (finskspråkig, inte i bruk  
veckorna 19–20).  Från och med 23.5. är 
numret (09) 191 28324.
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Kopiering
I samband undervisningsplatserna finns ko-
pieringsmaskiner till studerandenas förfo-
gande. Kopieringskort kan köpas från Öpp-
na universitetets kansli samt bl.a. från Ylio-
pistopainos snabbtryckeri (Berggatan 3).

ADB-klassen
Öppna universitetets studeranden kan an-
vända ADB-klassen på Bulevarden 18 
• fre 20.5.–17.6. kl 12.00–17.00
• fre 5.8.–26.8. kl 12.00–17.00
• fråga om höstens tider senare
I ADB-klassen är det möjligt att tillämpa 
bl.a. textbehandlings- och kalkylprogram 
samt Internet uppkoppling. I klassen finns 
en dejourerande ADB-instruktör.

FÖRKLARINGAR OCH 
FÖRKORTNINGAR

Studieavsnitt: en enskild kurs som behand-
lar ett visst ämnesområde och kan omfatta 
flera olika avsnitt (t.ex. föreläsningar och 
litteraturtentamen).
Studiehelhet: en helhet som består av stu-
dieavsnitt, t.ex. grundstudier, ämnesstu-
dier
Studievecka (sv): anger arbetstiden för stu-
dierna, en studievecka består av genom-
snittligen av en 40 timmars arbetsinsats
Allmänna studier: kurser som stöder studi-
erna, t.ex. språk- eller metodstudier.
Tentamen: en skriftlig tentamen som an-
ordnas efter ett studieavsnitt, ofta i essä-
form
sv = studievecka (se ovan)
F = föreläsningsundervisning
G = gruppundervisning/övningar
aud = auditorium
ls = läsesal
sh = seminarierum

6. BEDÖMNING AV 
STUDIEPRESTATIONER, 
REGISTRERING OCH INTYG

Studierna bedöms enligt skalan godkänd/
underkänd eller enligt sifferskalan 1–3 
(1=nöjaktiga, 2=goda, 3=utmärkta insik-
ter). Studieprestationerna registreras i Hel-
singfors universitets studieregister vanligen 
inom en månad efter att tentamensresulta-
ten publicerats. Du kan få ett utdrag över 
dina studieprestationer. Utdraget är av-
giftsbelagt (2,50 €) och det kan hämtas an-
tingen från kansliet eller beställas från ser-
vicenumret 0600-115 77 (1,83 €/min + lna). 
Över en slutförd studiehelhet får du på be-
gäran ett skilt intyg. Intyget är avgiftsfritt 
och postas hem till den studerande.

7. STUDIEHANDLEDNING

Du kan kontakta planerare Jonna Josefsson tel. 
(09) 191 24204, e-post jonna.josefsson@helsinki.
fi om du behöver studiehandledning i samband 
med de svenskspråkiga studierna.

8. STUDERANDEBIBLIOTEKET, 
KOPIERING, ADB-KLASSEN

Studerandebiblioteket
Öppna universitetets studeranden kan 
använda sig av Helsingfors universitets 
studerandebibliotek (Berggatan 7, www.
opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi)
Öppethållningstider:
•  Till och med 31.5. må–fre kl 9–20 och lö 
 klo 10–16
• 1.6.–31.8. må–fre klo 9–18
• Från och med 1.9.  må–fre kl 9–20 och lö 
 kl 10–16
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får du som tecknar en fortlöpande 12 månaders studie-
prenumeration, studerar på heltid för grundexamen, är högst
29 år, bor i eget hushåll och beställer Hbl till studieorten (pris
102 ¤, normalpris 204 ¤).
Erbjudandet är i kraft t.o.m. 30.6.2005.

25 % studierabatt gäller alla prenumerationsperioder upp till
11 månader inklusive weekend- och söndagsprenumerationer
och beviljas heltidsstuderande i alla åldrar t.o.m. 35 år.

OBS! Prenumeranten skall i samband med tecknandet av
prenumerationen ange läroanstalt, numret på sitt studiekort
samt födelsedatum och -år.

NYTTA

HELA 50 %
STUDIERABATT

Kontakta prenumerationer@hbl.fi
www.hbl.fi, tfn (09) 1253 500.
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HISTORIA

Finlands kulturhistoria (1 sv)
 Anmälningskod: 24090250
Pris: 60 € + högst 5 € tillkommer (museibesök)

Under kursens gång behandlas Finlands 
kulturhistoria med betoning på 1800- och 
1900-talen. I kursen ingår ett museibesök.
Slutförhöret avläggs som essäsvar på det 
som behandlats under kursens gång; kur-
sen innehåller ingen tentamenslitteratur.
Kursen ersätter delar av Hhr 120 Grundkurs 
i historia (8 sv).

Examinationsformer: F 20 t + tentamen
Tid: ons och fre 1.-3.6. kl. 18.00-19.45, må, 
ons och fre 6.-10.6. kl. 18.00-19.45, må, ons 
och fre 13.-17.6. kl. 18.00-19.45 samt må 
20.6. kl. 18.00-19.45
Plats: Unionsgatan 40 sal 9
Förhör: ons 22.6. kl. 18.00-19.45 Unionsga-
tan 40 sal 14
Omtagning: må 25.7. kl. 16-20 och må 22.8. 
kl. 17-21
Lärare: FM Kristina Ranki

Medeltida kulturhistoria (1 sv)
 Anmälningskod: 24090150
Pris: 60 euro

Kursen behandlar valda frågor som tids-
uppfattningar, kulturlandskapet, skrivan-
de och symboler, materiell kultur, östersjö-
områdets tidigmedeltida utveckling, kyr-
kan och trons struktur, feodalväsendet i 
funktion samt vår moderna bild av med-
eltiden. Utgångspunkten är att ge stude-
randena en djupare insyn i det medeltida 
samhället och dess föreställningar, och att 
ge åhörarna en viss färdighet att förstå 
medeltiden som en kulturform i sig utan 
de moderna myterna om epoken. 
Kursen ersätter delar av Hhr 120 Grundkurs 
i historia (8 sv).

Examinationsformer: F 20 t + tentamen

Tid: må, ons och fre 16.-20.5. kl. 16.30-19.45 
samt må 23.5. och fre 27.5. kl. 16.30-19.45
Plats: Unionsgatan 40 sal 24
Förhör: Tentamen: må 6.6. kl. 16-19
Omtagning: må 4.7. kl. 16-19 och må 1.8. 
kl. 16.30-19.45
Lärare: FM Derek Fewster

ALLMÄNNA SPRÅKSTUDIER

Suomen kielen (finska) kirjal-
linen ja suullinen taito (2-3 sv)
Pris: 60 euro + skild materialavgift 6 euro 
som betalas till kansliet

 Anmälningskod: 24120150

Tavoitteena on peruskieliopin hallinta, 
oman alan sanavaraston kartuttaminen 
ja puhevalmiuksien kehittäminen. Kurs-
silla opiskelijat saavat tilaisuuden kerrata 
suomen kielioppia ja harjoitella asiateks-
tien kirjoittamista sekä kääntämistä ruot-
sista suomeen. Lisäksi tehdään kirjallisia 
kotitehtäviä. Harjoitellaan myös käytän-
nön puhetilanteita sekä ryhmäkeskustelu-
ja ja neuvotteluja. Kolmannen opintovii-
kon tarvitsevat opiskelijat suorittavat lisä-
opintoja etätyönä. Opetuskieli on suomi.

Kurssi on tarkoitettu ruotsinkielisille opis-
kelijoille, joilla on suoritettuna lukion suo-
men kielen (finska) oppimäärä. Kurssin hy-
väksytty suorittaminen vastaa entistä nk. 
pientä kielikoetta, ts. valtion henkilöstöl-
tä kaksikielisillä alueilla vaadittavaa suo-
men kielen hyvän tai tyydyttävän taidon 
tutkintoa, tämä koskee ainoastaan perus-
tutkinto-opiskelijoita. Suullinen ja kirjalli-
nen taito arvostellaan erikseen.

Examinationsformer: G 48 t (72 t) + 
skriftlig och muntlig tentamen
Tid: ti och to 17.5.-16.6. kl. 16.30-19.45 
samt ti och ons 21.-22.6. kl. 16.30-19.45
Plats: Unionsgatan 40 sal 18. Obs! Den 
17.5. Unionsgatan 40 sal 8

STUDIER PÅ SVENSKA
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Förhör: må 4.7. kl. 16-19, omtagning: må 
1.8. kl. 16-19 och må 29.8. kl. 17-20
Lärare: FM Tuula Marila

Kurslitteratur: Materialet delas ut i samband 
med undervisningen.

Målgrupp: Studeranden vid HU:s alla fa-
kulteter

NORDISK LITTERATUR

Den finlandssvenska 
litteraturen, bakgrund och 
utveckling (2,5 ov)
 Anmälningskod: 24040150
Pris: 60 € + skild materialavgift 6 €, kopior 
på primärlitteraturen finns att köpa i kans-
liet fr.o.m. den 6.6.

Kursen ger en överblick av den finlandss-
venska litteraturen (yngre, äldre, samtida) 
genom att belysa den historiska bakgrun-
den, uppkomsten och utvecklingen av det 
svenska i Finland. Särskild uppmärksamhet 
fästs vid dagdrivarna, modernism och sam-
tidslitteraturen.
Kursen motsvarar Tsv140 Identitet i Fin-
lands svenska litteratur på 1800-talet (2,5 
sv), som ingår i grundstudierna i nordisk lit-
teratur på Nordica.

Examinationsformer: F 20 t + diskussio-
ner, textanalyser samt slutuppgift
Tid: må, ti, ons, to, fre 8.-12.8. kl. 16.30-
19.45
Plats: Huvudbyggnaden (Unionsgatan 34) 
aud XI
Läräre: FM Gaby König-Gahnström

Kurslitteratur:
A. Primärlitteratur:
Diktantologi 1 : dikter av Edith Södergran, Elmer 
Diktonius, Rabbe Enckell, Gunnar Björling
Diktantologi 2 : dikter av Solveig von Schoultz, 
Bo Carpelan, Clas Andersson, Märta Tikkanen, 
Tua Forsström
Text/Novellantologi 1 : Runar Schildt: Ett nytt liv, 
Häxskogen, Rönnbruden
Torsten Helsingius: Dagdrivare (utdrag)

Gustaf Mattsson: I dag (utdrag)
Text/Novellantologi 2 : Susanne Ringell: Det för-
lovade barnet 
Tove Jansson: Berättelsen om det osynliga barnet 
Henrik Tikkanen: Brändövägen 8 (utdrag)
Anders Cleve: Gatstenar (utdrag)
Anders Carpelan: Gårdskan 
Kjell Westö: Utslag
Monika Fagerholm: Den amerikanska flickan (ut-
drag)
B. Sekundärlitteratur:
Mazzarella, Merete: Från Fredrika Runeberg till 
Märta Tikkanen
Finlands Svenska Litteraturhistoria, första och 
andra delen

JURIDIK

Grundkurs i juridik (1 ov)
 Anmälningskod: 24110150
Pris: 60 €

Kursen är en introduktion till juridiken och 
obligatorisk för dem som tänker studera 
juridik inom Öppna universitetet. Kursen 
lämpar sig också för dem som vill lära kän-
na juridisk terminologi på svenska.
Kursen är Öppna universitetets egen studie-
period och det finns ingen motsvarande kurs 
i juridiska fakultetens examensfordringar.
Målsättning:
1. Studerandena får en generell bild om 
rättsvetenskapliga studier och studiernas 
målsättning samt de arbetssätt som an-
vänds i studierna.
2. Studerandena får en generell bild om 
rättsvetenskapens forskningsobjekt, grund-
begrepp och det centrala lagstadgandet 
samt rättsvetenskapens och rättstillämp-
ningens metoder.

Examinationsformer: F 20 t + slutförhör
Tid må 16.5.
kl. 16.30-18.00 Grunderna för Finlands 
rättssystem
kl. 18.15-19.45 Rättskällelära
ti 17.5.
kl. 16.30-18.00 Grundläggande rättigheter



26 • Tenttipaikat: www.helsinki.fi/avoin, toimiston ilmoitustaulu ja puhelinpalvelu (09)191 28324 (23.5. lähtien)

kl. 18.15-19.45 Statsförfattnings- och EG-rätt
to 19.5.
kl. 16.30-18.00 Civilrätt
kl. 18.15-19.45 Sakrätt
må 23.5.
kl. 16.30-18.00 Familjerätt
kl. 18.15-19.45 Rättsfallslösning (privaträtt)
ti 24.5.
kl. 16.30-18.00 Straff- och straffprocessrätt
kl. 18.15-19.45 Rättsfallslösning (straffrätt)
Plats: Huvudbyggnaden (Unionsgatan 34) 
aud II
Förhör: ons 1.6. kl. 17-21
Omtagning: må 4.7. kl. 16-20 och må 1.8. 
kl. 16-20
Lärare: JK Anna Nylund & JK Louise Fro-
mond

Kurslitteratur: Föreläsarnas egna material.

ASTRONOMI

Universum nu (2 sv)
 Anmälningskod: 24100150
Pris: 60 €

Kursen är en populärvetenskaplig introduk-
tionskurs som ger en översikt över den mo-
derna astronomin: Observationsmetoder, 
solsystemet (solen,planeter, asteroider, ko-
meter), stjärnornas struktur och utveckling, 
kompakta stjärnor (bl.a. svarta hål), inters-
tellär materia, galaxer och kosmologi.

Examinationsformer: F 28 t + tentamen
Tid : må, ti och to 15.-18.8. kl. 16.30-19.45, 
må, ti och to 22.-25.8. kl. 16.30-19.45 samt 
må 29.8. kl. 16.30-19.45
Plats: Huvudbyggnaden (Unionsgatan 34) 
aud II
Förhör: to 1.9. kl. 17-21
Omtagning: ons 28.9. kl. 17-21 och må 
24.10. kl. 17-21
Lärare: FM Thomas Hackman

Kurslitteratur: Oja - Palviainen: Maailmankaik-
keus 2005 (Ursa) eller Lagerkvist - Olofsson: Ast-
ronomi - en bok om universum (Bonniers) eller
Karttunen et al.: Tähtitieteen perusteet (Ursa) 
(vissa delar)



TUTKINTOIHIN SISÄLTYVÄT 
KIELIOPINNOT

ENGLANTI

Englannin 
tekstinymmärtäminen (2 ov)
Ilmoittautumiskoodi:23020150
Opintomaksu: 60 € + erillinen materiaali-
maksu 6 €, joka maksetaan toimistoon
Edeltävät opinnot: Lukion englannin kie-
len pitkä oppimäärä tai vastaavat taidot.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija pys-
tyy lukemaan ja ymmärtämään englan-
ninkielistä tieteellistä kirjallisuutta. Kurs-
silla käsitellään humanistisen, käyttäy-
tymistieteellisen ja valtiotieteellisen 
tiedekunnan oppiaineisiin liittyviä teks-
tejä ja pyritään niiden sisältöjen, lause-
rakenteiden ja sananmuodostuksen ym-
märtämiseen.
Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston 
verkkopalvelun opintoja tukevista mate-
riaaleista löytyy englannin kielitesti, jonka 
avulla voit testata oman taitotasosi. Eng-
lannin kielitesti löytyy osoitteesta: http://
www.avoin.helsinki.fi/opetus/materiaalit/
kielitestit/englanti_ohje.asp

Suoritustapa: R 48 t + kuulustelut ja kir-
jalliset työt kurssin aikana
Opetus: ti ja ke 17.–18.5. klo 16.30–19.45,
ti ja to 24.–26.5. klo 16.30–19.45,
ti ja to 31.5.–2.6. klo 16.30–19.45,
ti ja to 7.–9.6. klo 16.30–19.45,
ti ja to 14.–16.6. klo 16.30–19.45
sekä ma ja ke 20.–22.6. klo 16.30–19.45.
Opetuspaikka: U40 sali 26
Kuulustelu: Opetuksen yhteydessä.
Opettaja: FM Satu von Boehm

Kirjallisuus: Opiskelijoille suositellaan kurssille 
seuraavaa materiaalia; Affixes; English Reading 
Comprehension. Kielikeskusmateriaalia n:o 2. So-

veltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yli-
opisto. Materiaalia myydään mm. Yliopistokirja-
kaupassa. Kurssilla jaetaan lisäksi monistemate-
riaalia.

Englannin kielen suullinen 
taito (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23020250
Opintomaksu: 60 €
Edeltävät opinnot: Ehdoton edellytys 
Englannin tekstinymmärtämisen opin-
tojakso

Kurssi vastaa humanistisen ja valtio-
tieteellisen tiedekunnan tutkintovaati-
muksiin kuuluvaa vieraan kielen suullisen 
taidon opintojaksoa. Tavoitteena on an-
taa opiskelijalle sellainen englannin kielen 
taito, että hän ymmärtää puhuttua oman 
alansa sekä yleisluonteista kieltä ja kyke-
nee selviytymään keskustelutilanteista.

Suoritustapa: R 48 t + kuulustelu
Opetus: ma ja ke 16.–25.5. sekä ma 30.5. ja 
ti 31.5. klo 16.30–19.45 sekä ma ja ke 15.–
31.8. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: PR aud X, paitsi 31.5. PR 
aud IX
Kuulustelu: Opetuksen yhteydessä.
Opettaja: M.A. Stephen Stalter

Kirjallisuus: Kurssilla jaettava materiaali.

TOINEN KOTIMAINEN KIELI

Toisen kotimaisen kielen 
kirjallinen ja suullinen taito 
(käytt.) (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23130150
Opintomaksu: 60 €
Edeltävät opinnot: Lukion oppimäärä 
ruotsin kielessä tai vastaavat tiedot.

Kurssi vastaa käyttäytymistieteellisen 
tiedekunnan tutkintovaatimuksiin kuulu-
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vaa toisen kotimaisen kielen opintojaksoa. 
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 
A 442/87). Tavoitteena on antaa opiskeli-
jalle sellainen ruotsin kielen taito, että hän 
pystyy ymmärtämään käyttäytymistieteel-
listen alojen puhuttua ja kirjoitettua ruot-
sin kieltä, keskustelemaan omaan alaansa 
liittyvistä kysymyksistä ja laatimaan kirjal-
lisen esityksen ruotsiksi.
Kurssin tuloksellinen suorittaminen edel-
lyttää kohtalaisen hyviä perustietoja ruot-
sin kielestä (vähintään cl-arvosana ylioppi-
lastutkinnosta tai muulla tavoin hankitut 
vastaavat tiedot).

Suoritustapa: R 48 t + kirjallinen ja suul-
linen kuulustelu
Opetus: ti, ke ja pe 17.5.–3.6. klo 16.30–
19.45 ja ma, ti ja ke 6.–8.6. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: PR sali 16
Kuulustelu: pe 10.6. klo 17–19 PR sali 8
Uusinnat: ke 6.7. klo 16–18 ja ma 1.8. klo 
16–19
Opettaja: FL Jaana Jokinen

Kirjallisuus: Kurssilla jaettava monistemateriaali.

Toisen kotimaisen kielen 
kirjallinen ja suullinen taito 
(oik.) (3 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23130350
Opintomaksu: 80 €

Kurssi vastaa oikeustieteellisen tiede-
kunnan tutkintovaatimuksiin kuuluvaa 
toisen kotimaisen kielen opintojaksoa. Hy-
väksytysti suoritettu koe vastaa korkea-
koulututkintoon vaadittavaa toisen koti-
maisen kielen koetta ja siten myös valtion 
virkamieheltä vaadittavaa kielitutkintoa 
(ks. L 149/22 ja A 442/87).
Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen 
ruotsin kielen taito, että hän pystyy ymmär-
tämään oikeustieteellisen alan puhuttua ja 

kirjoitettua ruotsin kieltä, keskustelemaan 
omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä ja 
laatimaan kirjallisen esityksen ruotsiksi.

Kurssin tuloksellinen suorittaminen edel-
lyttää kohtalaisen hyviä perustietoja ruot-
sin kielestä (vähintään cl-arvosana yliop-
pilastutkinnosta tai muulla tavoin hanki-
tut vastaavat tiedot).

Suoritustapa: R 78 t + kirjallinen ja suul-
linen kuulustelu
Opetus: ma 16.5. klo 16.00–19.30,
ti 17.5. klo 15.00–18.30
to 19.5. klo 16.00–19.30
ma, ke ja to 23.–26.5. klo 16.00–19.30
ma, ti, ke, to, pe 30.5.–3.6. klo 16.00–
19.30
ma, ti, ke, to, pe 6.–10.6. klo 16.00–19.30
ma ja ti 13.–14.6. klo 16.00–19.30
Opetuspaikka: U40 sali 11 paitsi 17.5. U40 
sali 13 sekä 31.5., 7.6. ja 14.6. U40 sali 5
Kuulustelu: ma 20.6. klo 17–19
Uusintakuulustelut: ma 18.7. klo 16–18 ja 
ma 8.8. klo 16–18
Opettaja: FM Katja Hämäläinen

Toisen kotimaisen kielen 
kirjallinen ja suullinen taito 
(hum.) (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23130250
Opintomaksu: 60 € + erillinen materiaali-
maksu 4 € joka maksetaan toimistoon

Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellai-
nen ruotsin kielen taito, että hän pystyy 
ymmärtämään humanististen alojen pu-
huttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä, kes-
kustelemaan omaan alaansa liittyvistä ky-
symyksistä ja laatimaan kirjallisen esityk-
sen ruotsiksi.
Kurssin tuloksellinen suorittaminen edel-
lyttää kohtalaisen hyviä perustietoja ruot-
sin kielestä (vähintään cl-arvosana ylioppi-
lastutkinnosta tai muulla tavoin hankitut 
vastaavat tiedot).
Puutteellisia perustietoja voit paikata esim. 
osallistumalla ruotsin valmennuskurssille, 
joka järjestetään syksyisin Helsingin yliopis-
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ton Avoimen yliopiston Helsingin toimistos-
sa. Myös omatoimisesta lukion kurssin ker-
taamisesta on apua.

Kurssi vastaa humanistisen tiedekun-
nan tutkintovaatimuksiin kuuluvaa toi-
sen kotimaisen kielen opintojaksoa. Hy-
väksytysti suoritettu koe vastaa korkea-
koulututkintoon vaadittavaa toisen koti-
maisen kielen koetta ja korkeakoulutut-
kinnon osana myös valtion virkamiehel-
tä vaadittavaa kielitutkintoa (ks. L 149/22 
ja A 442/87).

Suoritustapa: R 48 t + kirjallinen ja suul-
linen kuulustelu
Opetus: ma, ti, ke ja pe 16.–20.5. klo 
16.30–19.45 ja ma, ti, ke ja to 23.5–2.6. klo 
16.30–19.45
Opetuspaikka:
*ma PR aud III
*ti, ke, to ja pe PR aud XI
Kuulustelu: ma 6.6. klo 17–19 PR sali 7
Uusinnat: ma 4.7. klo 16–18 ja ma 1.8. klo 
16–18
Opettaja: FM Pekka Saaristo

Kirjallisuus: Fiilin & Hakala Fullträff – Ruot-
sin kielioppi ja harjoituskirja. Finnlectura. Lisäksi 
kurssilla jaetaan monistemateriaalia.

ESPANJA

Espanjan peruskurssi I, 
päiväryhmä (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23030150
Opintomaksu: 60 €

Kurssi on erittäin nopeasti etenevä espan-
jan peruskurssi, jonka aikana käsitellään Es-
panol Uno -oppikirjan sisältämä oppimää-
rä (espanjan peruskurssit I ja II). Kurssi sopii 
niille, jotka voivat sitoutua tekemään run-
saasti kotitehtäviä ja olemaan läsnä tun-
neilla. Kurssi painottuu kielen keskeisten 
rakenteiden oppimiseen ja niitä aktivoidaa 
myös erilaisin suullisin harjoituksin.

Suoritustapa: R 52 t + kuulustelu

Opetus: ma, ke ja pe 16.–20.5. klo 12.00–
15.15,
ma ja ke 23.–25.5. klo 12.00–15.15,
ma, ke ja pe 30.5.–3.6. klo 12.00–15.15,
ma ja ke 6.–8.6, klo 12.00–15.15,
ma, ke ja pe 13.–17.6. klo 12.00–15.15
sekä ke 22.6. klo 16.00–18.00
Opetuspaikka: B18 sh 1, paitsi 22.6. PR aud 
XV
Kuulustelu: ma 20.6. klo 16–18 PR sali 5, 
uusinnat: ma 25.7. klo 16–18 ja ma 22.8. 
klo 17–19
Opettaja: Nina Leman

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

Espanjan peruskurssi I, 
iltaryhmä (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23030250
Opintomaksu: 60 €

Kurssi on erittäin nopeasti etenevä espan-
jan peruskurssi, jonka aikana käsitellään 
Espanol Uno -oppikirjan sisältämä oppi-
määrä (espanjan peruskurssit I ja II). Kurs-
si sopii niille, jotka voivat sitoutua teke-
mään runsaasti kotitehtäviä ja olemaan 
läsnä tunneilla. Kurssi painottuu kielen 
keskeisten rakenteiden oppimiseen ja nii-
tä aktivoidaan myös erilaisin suullisin har-
joituksin.

Suoritustapa: R 52 t + kuulustelu
Opetus: ma, ke ja pe 16.–20.5. klo 16.30–
19.45,
ma ja ke 23.–25.5. klo 16.30–19.45,
ma, ke ja pe 30.5.–3.6. klo 16.30–19.45,
ma ja ke 6.–8.6, klo 16.30–19.45,
ma, ke ja pe 13.–17.6. klo 16.30–19.45
sekä ke 22.6. klo 16.00–18.00
Opetuspaikka: B18 sh 1
Kuulustelu: ma 20.6. klo 16–18 PR sali 5, 
uusinnat: ma 25.7. klo 16–18 ja ma 22.8. 
klo 17–19
Opettaja: Nina Leman

Kirjallisuus: Kuokkanen-Kekki, Palmujoki: 
Espanol Uno, 6. uudistettu painos
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Espanjan peruskurssi II, 
päiväryhmä (2 ov)
 Ilmoittautuminen: 23030350
Opintomaksu: 60 €
Edeltävät opinnot: Peruskurssi I tai vas-
taavat tiedot.

Kurssi on erittäin nopeasti etenevä espan-
jan peruskurssi, jonka aikana käsitellään 
Espanol Uno -oppikirjan sisältämä oppi-
määrä (espanjan peruskurssit I ja II). Kurs-
si sopii niille, jotka voivat sitoutua teke-
mään runsaasti kotitehtäviä ja olemaan 
läsnä tunneilla. Kurssi painottuu kielen 
keskeisten rakenteiden oppimiseen ja nii-
tä aktivoidaan myös erilaisin suullisin har-
joituksin.

Suoritustapa: R 52 t + kuulustelu
Opetus: ma, ke ja pe 1.–5.8. klo 12.00–
15.15,
ma ja ke 8.–10.8. klo 12.00–15.15,
ma, ke ja pe 15.–19.8. klo 12.00–15.15,
ma ja ke 22.–24.8. klo 12.00–15.15,
ma, ke ja pe 29.8.–2.9. klo 12.00–15.15
sekä ke 7.9. klo 16.00–18.00
Opetuspaikka: B18 sh 2 (7.9. ks. verkkopal-
velun opetusohjelma)
Kuulustelu: ma 5.9. klo 16–18, uusinnat: 
ke 28.9. klo 17–19 ja ke 19.10. klo 17–19
Opettaja: Nina Leman

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

Espanjan peruskurssi II, 
iltaryhmä (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23030450
Opintomaksu: 60 €
Edeltävät opinnot: Peruskurssi I tai vas-
taavat tiedot.

Kurssi on erittäin nopeasti etenevä espan-
jan peruskurssi, jonka aikana käsitellään 
Espanol Uno -oppikirjan sisältämä oppi-
määrä (espanjan peruskurssit I ja II). Kurs-
si sopii niille, jotka voivat sitoutua teke-
mään runsaasti kotitehtäviä ja olemaan 
läsnä tunneilla. Kurssi painottuu kielen 

keskeisten rakenteiden oppimiseen ja nii-
tä aktivoidaan myös erilaisin suullisin har-
joituksin.

Suoritustapa: R 52 t + kuulustelu
Opetus: ma, ke ja pe 1.–5.8. klo 16.30–
19.45,
ma ja ke 8.–10.8. klo 16.30–19.45,
ma, ke ja pe 15.–19.8. klo 16.30–19.45,
ma ja ke 22.–24.8. klo 16.30–19.45,
ma, ke ja pe 29.8.–2.9. klo 16.30–19.45
sekä ke 7.9. klo 16–18
Opetuspaikka: B18 sh 2 (7.9. ks. verkkopal-
velun opetusohjelma)
Kuulustelu: ma 5.9. klo 16–18, uusinnat: 
ke 28.9. klo 17–19 ja ke 19.10. klo 17–19
Opettaja: Nina Leman

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

Espanjan jatkokurssi I (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23030550
Opintomaksu: 60 €
Edeltävät opinnot: Peruskurssi I ja II tai 
vastaavat tiedot.

Kurssi on erittäin nopeasti etenevä espan-
jan jatkokurssi, jonka aikana espanjan kieli-
oppi käsitellään kokonaisuudessaan. Kurs-
si sopii niille, jotka voivat sitoutua teke-
mään runsaasti kotitehtäviä ja olemaan 
läsnä tunneilla. Rakennetehtävät tehdään 
pääasiallisesti kotitöinä, mutta keskeisem-
piä asioita kerrataan myös oppitunneilla. 
Kurssin tavoitteena on kielen perusasioiden 
syventäminen sekä suullisten taitojen vah-
vistaminen erilaisin aktivointikeinoin.

Suoritustapa: R 52 t + välikokeiden hy-
väksytty suoritus
Opetus: ti ja to 17.–19.5. klo 16.30–19.45,
ti, to ja pe 24.–27.5. klo 16.30–19.45,
ti ja to 31.5.–2.6. klo 16.30–19.45,
ti, to ja pe 7.–10.6. klo 16.30–19.45,
ti ja to 14.–16.6. klo 16.30–19.45,
ti 21.6. klo 16.30–19.45
sekä ke 22.6. klo 18.00–19.00
Opetuspaikka: B18 sh 1



Kuulustelu: Välikokeet kurssin aikana.
Opettaja: Nina Leman

Kirjallisuus: Kuokkanen-Kekki, Palmujoki, Es-
panol Dos

Espanjan jatkokurssi II (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23030650
Opintomaksu: 60 €
Edeltävät opinnot: Jatkokurssi I tai vas-
taavat tiedot.

Kurssi on erittäin nopeasti etenevä espan-
jan jatkokurssi, jonka aikana espanjan kie-
lioppi käsitellään kokonaisuudessaan. Kurs-
si sopii niille, jotka voivat sitoutua teke-
mään runsaasti kotitehtäviä ja olemaan 
läsnä tunneilla. Rakennetehtävät tehdään 
pääasiallisesti kotitöinä, mutta keskeisem-
piä asioita kerrataan myös oppitunneilla. 
Kurssin tavoitteena on kielen perusasioiden 
syventäminen sekä suullisten taitojen vah-
vistaminen erilaisin aktivointikeinoin.

Suoritustapa: R 52 t + välikokeiden hy-
väksytty suoritus
Opetus: ti ja to 2.–4.8. klo 16.30–19.45,
ti, to ja pe 9.–12.8. klo 16.30–19.45,
ti ja to 16.–18.8. klo 16.30–19.45,
ti, to ja pe 23.–26.8. klo 16.30–19.45,
ti ja to 30.8.–1.9. klo 16.30–19.45,
ti 6.9. klo 16.30–19.45
sekä ke 7.9. klo 18.00–19.00
Opetuspaikka: B18 sh 2 (6.–7.9. opetuspai-
kat: ks. verkkopalvelun opetusohjelma)
Kuulustelu: Välikokeet kurssin aikana.
Opettaja: Nina Leman

Kirjallisuus: Kuokkanen-Kekki, Palmujoki, Es-
panol Dos

ITALIA

Italian peruskurssi I (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23050150
Opintomaksu: 60 €

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

Suoritustapa: R 50 t + kuulustelu
Opetus: ma, ke ja pe 30.5.–3.6. klo 16.30–
19.45,
ma ja ke 6.–8.6. klo 16.30–19.45,
ma, ke ja pe 13.–17.6. klo 16.30–19.45,
ma ja ke 20.–22.6. klo 16.30–19.45
sekä ma ja ke 27.–29.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: B18 sh 2, paitsi 27.–29.6. B18 
sh 1)
Kuulustelu: ke 6.7. klo 16.30–19.45 U40 
sali 6, uusinnat: ke 10.8. klo 16–20 ja ke 
7.9. klo 17–21
Opettaja: FM Leena Vainio

Kirjallisuus: Enneli Poli: Ciao

Italian peruskurssi II (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23050250
Opintomaksu: 60 €
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: ma ja ke 25.–27.7. klo 16.30–
19.45,
ma, ke ja pe 1.–5.8. klo 16.30–19.45,
ma ja ke 8.–10.8. klo 16.30–19.45,
ma, ke ja pe 15.–19.8. klo 16.30–19.45,
ma 22.8. kl0 16.30–19.45
sekä ma 29.8. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka:
*25.–27.7. U40 sali 4
*1.8.–29.8. B18 sh 1
Kuulustelu: ke 31.8. klo 16.30–19.45 U40 
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sali 2, uusinnat: ke 28.9. klo 17–21 ja ke 
26.10. klo 17–21
Opettaja: FM Leena Vainio

Kirjallisuus: Enneli Poli: Ciao

Italian jatkokurssi I (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23050350
Opintomaksu: 60 €
Edeltävät opinnot: Italian peruskurssi I ja 
II tai vastaavat tiedot.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka 
jo hallitsevat italian alkeet. Tavoitteena 
on kielen vaativien rakenteiden hallitse-
minen, puheen ja kirjoitetun tekstin ym-
märtäminen ja tuottaminen.

Suoritustapa: R 50 t + kuulustelu
Opetus: ti ja to 31.5.–2.6. klo 16.30–
19.45,
ti, to ja pe 7.–10.6. klo 16.30–19.45,
ti ja to 14.–16.6. klo 16.30–19.45,
ti 21.6. klo 16.30–19.45,
ti ja to 28.–30.6. klo 16.30–19.45
sekä ma ja ti 4.–5.7. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka:
* 31.5.–30.6. B18 sh 2
* 4.7.–5.7. U40 sali 4
Kuulustelu: to 7.7. klo 16.30–19.45 U40 
sali 2, uusinnat: ke 3.8. klo 16–20 ja ke 7.9. 
klo 17–21
Opettaja: FM Leena Vainio

Kirjallisuus: Enneli Poli: Ciao ancora

Italian jatkokurssi II (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23050450
Opintomaksu: 60 €
Edeltävät opinnot: Jatkokurssi I tai vas-
taavat tiedot.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka 
jo hallitsevat italian alkeet. Tavoitteena 
on eri aihepiirejä käsittelevien autenttis-
ten tekstien ja puhutun kielen ymmärtä-
minen sekä monimutkaisten kieliopillisten 
rakenteiden hallitseminen.

Suoritustapa: R 50 t + kuulustelu

Opetus: ti ja to 26.–28.7. klo 16.30–19.45,
ti ja to 2.–4.8. klo 16.30–19.45,
ti, to ja pe 9.–12.8. klo 16.30–19.45,
ti ja to 16.–18.8. klo 16.30–19.45,
ti 23.8. klo 16.30–19.45
sekä ti ja to 30.8.–1.9. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka:
*26.–28.7. U40 sali 12
*2.8.–1.9. B18 sh 1
Kuulustelu: pe 2.9. klo 16.30–19.45 B18 
suuri sali, uusinnat: ma 3.10. klo 17–21 ja 
ma 31.10. klo 17–21
Opettaja: FM Leena Vainio

Kirjallisuus: Enneli Poli: Ciao ancora

RANSKA

Ranskan peruskurssi I (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23090150
Opintomaksu: 60 €

Kurssi on tarkoitettu kaikille ranskan kie-
len opiskelusta kiinnostuneille, eikä vaa-
di aikaisempia ranskan kielen opintoja. 
Tavoitteena on kielen perusteiden oppi-
minen.

Suoritustapa: R 50 t + kuulustelu
Opetus: ti, to ja pe 17.–27.5. klo 16.30–
19.45,
ti 31.5. klo 16.30–19.45,
ma, ti, ke ja to 6.–9.6. klo 16.30–19.45
ma 13.6. klo 16.30–19.45
sekä ke 15.6. klo 16.30–18.00
Opetuspaikka: B18 sh 7
Kuulustelu: ti 14.6. klo 17–19 B18 suuri sa-
li, uusinnat: ma 18.7. klo 16–18 ja ma 15.8. 
klo 17–19
Opettaja: FM Carita Pantzar

Kirjallisuus: Chère Marianne I, kpl 1–8

Ranskan peruskurssi II (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23090250
Opintomaksu: 60 €
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 ja to 1.–18.8. klo 16.30–
19.45 sekä ti 23.8. klo 16.30–18.00
Opetuspaikka: B18 sh 5
Kuulustelu: ma 22.8. klo 17–19 B18 suu-
ri sali, uusinnat: ke 21.9. klo 17–19 ja ke 
19.10. klo 17–19
Opettaja: FM Carita Pantzar

Kirjallisuus: Chère Marianne I, kpl 9–16

Ranskan jatkokurssi I (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23090350
Opintomaksu: 60 €
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, ti, ke ja to 23.5.–9.6. klo 
16.30–19.45 sekä ti 14.6. klo 16.30–18.00
Opetuspaikka: B18 sh 3, 
paitsi 14.6. B18 sh 7
Kuulustelu: ma 13.6. klo 17–19 B18 sh 6, 
uusinnat: ma 18.7. klo 17–19 ja ma 15.8. 
klo 17–19
Opettaja: FK Timo Kuula

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

Ranskan jatkokurssi II (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23090450
Opintomaksu: 60 €
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 ja to 1.–18.8. klo 16.30–
19.45 sekä ti 23.8. klo 16.30–18.00
Opetuspaikka: B18 sh 7
Kuulustelu: ma 22.8. klo 17–19 U40 sali 

4, uusinnat: ke 21.9. klo 17–19 ja ke 19.10. 
klo 17–19
Opettaja: FK Timo Kuula

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

SAKSA

Saksan peruskurssi I (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23100150
Opintomaksu: 60 €

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

Suoritustapa: R 50 t + kuulustelu
Opetus: ti ja ke 17.–18.5. klo 16.30–19.45,
ma, ti ja to 23.–26.5. klo 16.30–19.45,
ma, ti, ke ja to 30.5.–2.6. klo 16.30–19.45,
ma ja ti 6.–7.6. klo 16.30–19.45
sekä to 9.6. klo 16.30–18.00
Opetuspaikka: B18 sh 6
Kuulustelu: ma 8.6. klo 16.30–19.45 PR 
aud XII, uusinnat: ke 6.7. klo 16–20 ja ke 
3.8. klo 16–20
Opettaja: FK Pirjo Takanen–Körperich

Kirjallisuus: Fahrplan 1, kpl 1–7

Saksan peruskurssi II (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23100250
Opintomaksu: 60 € + erillinen materiaali-
maksu 4 € joka maksetaan toimistoon
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 1.8.–7.9. klo 16.45–20.00 
sekä ti 13.9. klo 16.45–18.15
Opetuspaikka:
*ma B18 sh 8
*ke B18 sh 6
* 5.9., 7.9. ja 13.9. opetuspaikat eivät vielä 
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tiedossa, ks. verkkopalvelun opetusohjelma
Kuulustelu: ma 12.9. klo 17–19, uusinnat: 
ma 3.10. klo 17–19 ja ma 31.10. klo 17–19
Opettaja: FK Seija Vuori

Kirjallisuus: Fahrplan 1, kpl 8–14

Saksan jatkokurssi I (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23100350
Opintomaksu: 60 € + erillinen materiaali-
maksu 4 € joka maksetaan toimistoon
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 ja to 16.5.–2.6. klo 
16.45–20.00 sekä ma 6.6. klo 19.00–20.30
Opetuspaikka: HLA sh 735 (Heimola, Yli-
opistonk. 5)
Kuulustelu: ma 6.6. klo 17–19 U40 sali 4, 
uusinnat: ke 6.7. klo 16–20 ja ke 3.8. klo 
16–20
Opettaja: FK Seija Vuori

Kirjallisuus: Fahrplan 2

Saksan jatkokurssi II (2 ov)
 llmoittautumiskoodi: 23100450
Opintomaksu: 60 € + erillinen materiaali-
maksu 4 € joka maksetaan toimistoon
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 2.8.–8.9. klo 16.45–20.00
Opetuspaikka: HLA sh 735 (Heimola, Yliopis-
tonk. 5)(6.–8.9. opetuspaikat eivät vielä tie-
dossa, ks. verkkopalvelun opetusohjelma)
Kuulustelu: ma 12.9. klo 17–19, uusinnat: 
ma 3.10. klo 17–19 ja ma 31.10. klo 17–19
Opettaja: FK Seija Vuori

Kirjallisuus: Fahrplan 2

VENÄJÄ

Venäjän peruskurssi I (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23150150
Opintomaksu: 60 €

Kurssi on tarkoitettu kaikille venäjän kie-
len opiskelusta kiinnostuneille eikä vaa-
di aikaisempia venäjän kielen opintoja. 
Tavoitteena on kielen perusteiden oppi-
minen.

Suoritustapa: R 50 t + kuulustelu

Opetus: ma, ti, to 16.5.–9.6. klo 16.30–
19.45 sekä ma 20.6. klo 16.30–18.00
Opetuspaikka: B18 sh 5
Kuulustelu: to 16.6. klo 17–19 PR sali 12, 
uusinnat: ke 20.7. klo 16–18 ja ke 24.8. klo 
17–19
Opettaja: FM Eeva Antere

Kirjallisuus: Kapusta Master 1

Venäjän peruskurssi II (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23150250
Opintomaksu: 60 €
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 perustei-
den oppiminen.

Suoritustapa: R 50 t + kuulustelu
Opetus: ma, ti, to 1.–25.8. klo 16.30–19.45 
sekä ke 31.8. klo 16.30–18.00
Opetuspaikka: B18 sh 6, paitsi 31.8. B18 sh 5
Kuulustelu: ti 30.8. klo 17–19 F26 ls 1, uusin-
nat: ma 26.9. klo 17–19 ja ma 24.10. 17–19
Opettaja: FM Eeva Antere

Kirjallisuus: Kapusta Master 1
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BIOKEMIA

Biomolekyylit (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 17010150
Opintomaksu: 60 €

Luennoilla perehdytään biologisten 
makromolekyylien, erityisesti proteiinien 
rakenteeseen ja ominaisuuksiin, biomole-
kyylien vuorovaikutusten fysikaalis-kemi-
alliseen luonteeseen, solukalvojen raken-
teeseen ja toimintaan ja tärkeimpiin bio-
kemiallisiin tutkimusmenetelmiin.

Suoritustapa: L 24 t + luentokuulustelu
Opetus: ma, ti ja to 16.–31.5. klo klo 17.00–
19.30
Opetuspaikka: B-talo ls 5 (Latokartanon-
kaari 9 )
Kuulustelu: ke 8.6. klo 17–20, uusinnat ke 
20.7. klo 16–19 ja ke 31.8. klo 17–20
Opettaja: FT Pirjo Nikula-Ijäs, dos. Tuo-
mas Haltia, dos. Esa Kuismanen ja Dos. An-
ne Leppänen

Kirjallisuus: Oheislukemistona esim. Berg, Ty-
moczko, Stryer, Biochemistry, 5. painos.

KASVIBIOLOGIA

Hyötykasvit (1 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 17050250
Opintomaksu: 60 €

Opintojaksolla perehdytään ravinto-, he-
delmä-, nautintoaine- ja maustekasveihin 
sekä teknisesti hyödyksi käytettäviin kas-
veihin. Kasveista esitellään tuntomerkit, 
rakenne, alkuperä, viljelyalue, viljelyn his-
toria ja tuotanto.
Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu
Opetus: ma, ti, ke ja to 8.–11.8. sekä ma 
15.8. ja ma 22.8. klo 16.30–19.45

Opetuspaikka: Biokeskus 3, sali 6602 (Vii-
kinkaari 1) paitsi to 11.8. opetus Kasvitie-
teellisessä puutarhassa, Unioninkatu 44.
Kuulustelu: la 27.8. klo 9–11, uusinnat la 
1.10. klo 9–11 ja la 29.10. klo 9–11
Opettaja: dos. Aulikki Salmia

Kirjallisuus: Koponen T., Jalas J. & Salmia A. 
Ekonominen kasvitiede. Helsingin yliopiston kas-
vitieteen monisteita 181: 1–134.

Ahvenanmaan luonto (1 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 17050150
Opintomaksu: 60 €

Ahvenanmaan luonnonmaantiedettä 
(geologia, ilmasto), Ahvenanmaan asut-
taminen, lehdot ja lehtoniityt, kalliot, ke-
dot, niityt, suot, saaristoluonto ja linnut, 
luonnonsuojelu Ahvenanmaalla sekä mat-
kailu– ja retkikohteita Ahvenanmaalla.

Suoritustapa: L 20 t + kuulustelu
Opetus: ma, ti, ke ja to 1.–4.8. klo 16.00–
20.00
Opetuspaikka: Biokeskus 3, sali 6602 (Vii-
kinkaari 1)
Kuulustelu: la 13.8. klo 9–11, uusinnat la 
17.9. klo 9–11 ja la 22.10. klo 9–11
Opettaja: dos. Aulikki Salmia

Kirjallisuus: Artikkeleita Ahvenanmaan luon-
nosta

PERINNÖLLISYYSTIEDE

Geenitekniikka (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 17060150
Opintomaksu: 60 €

Luennot antavat yleiskuvan yleisimmistä 
geeniteknisistä menetelmistä. Luennoil-
la käsitellään mm. seuraavia teema-aluei-
ta: entsyymit geenitekniikan työvälinei-

BIOTIETEELLISET OPINNOT
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nä, vektorit, geenien kloonaus- ja subk-
loonaustekniikat, geenien identifiointi ja 
eristys, kloonattujen geenien ekspressio-
analyysi, DNA:n sekvensointi, PCR, gee-
ninsiirrot pro- ja eukaryootteihin, ohjat-
tu mutageneesi, geenitekniikan sovellu-
tukset tutkimuksessa ja teollisuudessa se-
kä geenietiikka.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu
Opetus: ma, ke ja to 16.5.–1.6. klo 17.00–
19.30
Opetuspaikka: Infokeskus, sali 4 (Viikinkaa-
ri 11)
Kuulustelu: ke 8.6. klo 17–20, uusinnat ke 
20.7. klo 16–19 ja ma 29.8. klo 17–20
Opettaja: dos. Pekka Heino ja FT Mark-
ku Aalto
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YK:n vuosi tuhat ju l is tuksen tavoi t teena on

Ulottaa

peruskoulutus

kaikille

Ulkoasiainministeriö
Kehityspoliittinen viestintä
Kanavakatu 4a, 00160 Helsinki

Puhelin (09) 1605 6370, 1605 6391 
Faksi (09) 1605 6375
Sähköposti keoinfo@formin.fi

http://global.finland.fi
Mitä ovat vuosituhannen kehitystavoitteet? Miten kauppa ja kehitys nivotaan yhteen?
Uutisia, taustoja, tietopaketteja globaali- ja kehityskysymyksistä.

Mistä Tuvalu saa tulonsa? Mikä on Burkina Fason kansantuote?
Perustiedot kaikista kehitysmaista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Päivitetään vuosittain.

Mitä Suomi tekee Mosambikissa? Autammeko Aasiassa?
Julkiset kehitysyhteistyöhankkeet ja suomalaisten järjestöjen hankkeet.

Miksi Kambodzhan kalastajat tahtovat kuivalle maalle? 
Kuvakertomukset tarjoavat uusia näkökulmia kehityksen teemoihin.

Asiantuntijaksi Andeille, vapaaehtoiseksi Vietnamiin?
Suomen rahoittamat tehtävät kansainvälisissä järjestöissä.

Sähköpostilista pitää ajan tasalla
Global.finlandin uutisviesti ropsahtaa kerran viikossa sähköpostiisi.
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KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

YY11 Yleiskielen normit ja 
asiatyyli (1 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14000350
Opintomaksu: 60 €

Kurssilla perehdytään kielenhuollon suo-
situksiin ja luodaan katsaus kielenhuollon 
periaatteisiin ja historiaan. Lisäksi kurssil-
la analysoidaan ja arvioidaan erityyppisten 
tekstien kieliasua ja luettavuutta.

Suoritustapa: L 21 + harjoitustehtäviä 
+ kuulustelu
Opetus: ma ja ke 16.5.–6.6. klo 17–19.30
Opetuspaikka: PR sali 8
Kuulustelu: ma 20.6. klo 17.00–19.00
Uusintakuulustelut: ma 1.8. klo 16.00–18.00 
ja ma 29.8. klo 17.00–19.00
(Opiskelija voi osallistua vain kahteen kuu-
lusteluun)
Opettaja: FM Kimmo Svinhufvud

Kirjallisuus: Kurssille ei ole määritelty erillistä 
kirjallisuutta

Kielenhuollon kurssi (1 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14000150
Opintomaksu: 60 €

Kurssilla perehdytään kielenhuollon suosi-
tuksiin ja tutustutaan suomalaisen kielen-
huollon periaatteisiin ja historiaan. Lisäksi 
kurssilla tarkastellaan erilaisten asiatyylis-
ten tekstien luettavuutta ja kieliasua.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu
Opetus: ti ja ke 17.5.–1.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: PR aud VI
Kuulustelu: ke 8.6. klo 17–19, uusinnat: 
ma 1.8. klo 16–18 ja ke 31.8. klo 17–19
Opettaja: FM Riitta Juvonen

Tieteellisen kirjoittamisen 
kurssi (1 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14000250
Opintomaksu: 60 €

Kurssi on humanistisen tiedekunnan tut-
kintovaatimusten mukainen opintojak-
so, joka valmentaa opinnäytetöiden kir-
joittamiseen. Kurssilla käsitellään tutkiel-
man kirjoittamisprosessia ja tieteellisen 
kirjoittamisen konventioita. Näihin opiske-
lijat perehtyvät kirjoittamalla oman tekstin 
kurssin aikana. Lisäksi kurssilla tarkastellaan 
tekstejä ja tehdään kielenkäyttöön liittyviä 
harjoituksia pitäen mielessä oikeakielisyy-
teen ja kielenhuoltoon liittyvät suositukset. 
Kurssin hyväksytty suoritus korvaa 1 ov:n 
tutkintovaatimuskohdasta YY11.

Suoritustapa: L 24 t + kurssiin liittyvät 
harjoitustyöt
Opetus: ma, ti, ke ja to 8.–11.8, sekä ti 
16.8. ja to 18.8. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: PR aud X
Opettaja: FM Johanna Komppa

Kirjallisuus: Kinnunen, Merja & Olli Löytty 
(toim.) 2002: Tieteellinen kirjoittaminen. Vasta-
paino, Tampere.

AASIAN JA AFRIKAN 
KULTTUURIT

Kit133 Kiinan  
nykyhistoria (2 ov)

ks. Aasian ja Tyynenmeren alueen tutki-
mus s. 40

HUMANISTISET OPINNOT
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AASIAN JA TYYNENMEREN 
ALUEEN TUTKIMUS

AASIAN JA TYYNENMEREN 
ALUEEN TUTKIMUKSEN 
PERUSOPINTOJA (8 OV)
 Ilmoittautumiskoodi: 14300150 (sisäl-
tää alla olevat oppiaineen kurssit). Käy-
tä tätä ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi 
yhteenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 180 €. Jos ilmoittaudut yksittäi-
selle kurssille, käytä kurssin kohdalla ole-
vaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 180 €

Aps160 Luonnon merkitys Itä-
Aasian estetiikassa (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14300350
Opintomaksu: 60 €

Kurssi käsittelee Itä-Aasian kulttuureille ja 
taiteille ominaisia esteettisiä piirteitä, kes-
kittyen erityisesti luontoon liittyviin arvoi-
hin ja käsitteisiin.

Suoritustapa: L 21 t + luentokuuluste-
lu + essee
Opetus: to, pe 19.5.–16.6. klo 17.00–19.30 
(ei opetusta 2.6., 3.6.)
Opetuspaikka: PR aud III
Essee palautetaan ma 4.7. mennessä Avoi-
men yliopiston toimistoon (Bulevardi 18).
Kuulustelu: pe 17.6. klo 17–20 PR aud XIV
Uusintakuulustelut ma 25.7. klo 16–19 ja la 
20.8. klo 9–12
Opettaja: Dos. Sonja Servomaa

Aps120 Itä- ja Kaakkois-
Aasian aluemaantiede (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14300250
Opintomaksu: 60 €

Kurssi käsittelee Itä- ja Kaakkois-Aasian 
alueellisia eroja, joita aiheuttavat mm. vä-
estö, luonnon ympäristö riskeineen, re-
surssivarannot, teollistuminen, ympäris-

töongelmat, kaupungistuminen, alueen 
sisäiset kauppa-, investointi- ja rahoitus-
virrat sekä kuljetusreitit.

Suoritustapa: L 21 t + luentokuuluste-
lu + essee
Opetus: ti, ke 31.5.–5.7. klo 17.00–19.00
Opetuspaikka: U40 sali 13
Esseet palautetaan pe 15.7. mennessä sähköi-
sesti osoitteella kristiina.korhonen@hkkk.fi
Kuulustelu: ke 6.7. klo 16–18 U40 sali 4
Uusintakuulustelut: ke 20.7. klo 16–18 ja 
ma 5.9. klo 17–19
Opettaja: KTL Kristiina Korhonen

Aps130/140 Kiinan 
nykyhistoria (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14300450
Opintomaksu: 60 €

Kurssilla tutustutaan Kiinan nykyhistoriaan 
kansantasavallan perustamisesta (1949) tä-
hän päivään asti.
Suoritus korvaa 1–2 ov Aasian ja Tyynenme-
ren alueen tutkimuksen kohdasta Aps130 
tai Aps140. Kurssisuorituksella voi vaihto-
ehtoisesti korvata myös 1–2 ov poliittisen 
historian kohdasta 10.9. tai Itä-Aasian tut-
kimuksen kohdasta Kit133.

Suoritustapa: L 21 t + luentokuulustelu 
(1 ov) tai L 21 t + luentokuulustelu + es-
see (2 ov)
Opetus: ma, to 1.–22.8. klo 17.00–19.30
Opetuspaikka: PR aud III
Luennolla ilmoitettavaan kirjallisuuteen 
perustuva essee palautetaan ma 19.9. men-
nessä Avoimen yliopiston toimistoon (Bu-
levardi 18).
Kuulustelu: ma 29.8. klo 17–20 PR aud XIV
Uusintakuulustelut ma 19.9. klo 17–20 ja la 
8.10. klo 9–12
Opettaja: FM Raisa Asikainen

Aps130/170 Länsimaalaisia 
näkökulmia Kiinaan (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14300550
Opintomaksu: 60 €
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Kurssin tarkoituksena on tarkastella länsi-
maalaisten vaikutusvaltaa Kiinassa ja arvi-
oida millaisen mielikuvan he maasta antoi-
vat. Kurssilla analysoidaan länsimaisen im-
perialismin kehitystä Kiinassa 1800-luvul-
ta aina nykypäivään saakka. Näkökulma-
na on imperialismin vaikutus Kiinan poli-
tiikkaan, talouteen ja kulttuuriin.
Suoritus korvaa Aasian ja Tyynenmeren 
alueen tutkimuksen kohdasta APS130 tai 
APS170.

Suoritustapa: L 21 t + luentokuuluste-
lu + essee
Opetus: ti, to 23.8.–13.9. klo 17.00–19.30
Opetuspaikka: PR aud III
Essee palautetaan ma 26.9. mennessä Avoi-
men yliopiston toimistoon (Bulevardi 18).
Kuulustelu: to 15.9. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ke 12.10. klo 17–20 ja 
ma 7.11. klo 17–20
Opettaja: Dr. Tiina H. Airaksinen

ANTIIKIN KULTTUURI

Ay111 Antiikin historia + Ay113 
Antiikin mytologia (3 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14030150
Opintomaksu: 80 €

Antiikin historian osuudessa luodaan ko-
konaiskuva antiikin Kreikan ja Rooman 
historian ja kulttuurin pääpiirteistä kiin-
nittäen huomiota tutkimuksessa ajankoh-
taisiin kiistanalaisiin kysymyksiin.
Antiikin mytologian osuudessa tarkastel-
laan antiikin, erityisesti Kreikan merkittäviä 
myyttejä ja mytologian merkitystä uskon-
nossa, taiteessa ja kirjallisuudessa.
Kurssilla suoritetaan jaksot Ay111 Antiikin 
historia (2 ov) sekä Ay113 Antiikin mytolo-
gia (1 ov). Jos opiskelija suorittaa pelkäs-
tään luennot + luentokuulustelun, on kor-
vaavuus kohdasta Ay111 (1 ov) ja kohdas-
ta Ay113 (1 ov). Jos suorittaa luennot, luen-
tokuulustelun sekä kirjallisuuden, on kor-

vaavuus kohdasta Ay111 (2 ov) ja kohdas-
ta Ay113 (1 ov).

Suoritustapa: L 48 t + luentokuulustelu, 
jossa suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ti, ke, to 2.–25.8. klo 17.00–20.00
Opetuspaikka: B18 sh 3
Kuulustelu: ti 30.8. klo 17–20 B18 suuri sa-
li, uusintakuulustelut: ke 21.9. klo 17–20 ja 
la 15.10. klo 9–12
Opettaja: Dos. Antero Tammisto

Kirjallisuus: Mikäli haluaa suorittaa antiikin his-
toria osuuden 2 ov:n laajuisena, luentokuuluste-
lun yhteydessä tentitään seuraavat osuudet teok-
sesta Freeman, C., Egypt, Greece and Rome: Ci-
vilizations of the Ancient Mediterranean (1996) 
(paperback 1999), s. 1–168 (Kreikan historia per-
sialaissotiin saakka), 257–293 (hellenistisen ajan 
historia) ja 463–563 (Rooman historia tasavallan 
ajan lopulta myöhäisantiikkiin).

Antiikin historia -osuuden oheislukemistona voi 
käyttää A. Tammiston artikkelia ”Antiikin maa-
ilma” teoksessa Maailmanhistorian Pikkujät-
tiläinen (1988; 2. painos 2003), s. 68–173 ja an-
tiikin mytologian oheislukemistona teoksia Lind-
skog, C., Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja ja/
tai Henriksson, A., Antiikin tarinoita sekä histo-
rian ja mytologian osuuksien tukena hakuteosta 
Castrén, P. & Pietilä-Castrén, L. Antiikin käsi-
kirja.

ARKEOLOGIA

Har144.1. Pohjois-Amerikka (1 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14050150
Opintomaksu: 60 €

Kurssin tarkoituksena on antaa opiskeli-
joille yleiskäsitys amerikkalaisen arkeolo-
gian luonteesta ja Pohjois-Amerikan esi-
historiallisista vaiheista.
Koska käsitellään läntistä pallonpuoliskoa, 
huomiota kiinnitetään myös elinympäris-
töön ja sen kehitykseen, jotka eivät välttä-
mättä ole kaikille opiskelijoille tuttuja. Ar-



keologian teoria, arkeologian ja antropolo-
gian läheinen suhde Yhdysvalloissa ja ame-
rikkalaisen arkeologian selitysmallit ovat 
tärkeällä sijalla kurssin sisällössä.

Suoritustapa: L 24 t + essee
Opetus: ti, ke, to 17.5.–1.6. klo 17.00–20.00
Opetuspaikka: PR aud XVI
Essee palautetaan opettajalle pe 24.6. men-
nessä osoitteeseen Isonpellonkuja 6, 02880 
Veikkola.
Opettaja: Dos. Tuija Rankama

Kirjallisuus: Fagan, B.M., Ancient North Ameri-
ca (toinen tai uudempi painos). Kirjan lisäksi lue-
taan opettajan ilmoittamia artikkeleita.

ELOKUVA- JA 
TELEVISIOTUTKIMUS

Tet131 Audiovisuaalisen 
kerronnan teoria (1 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14070150
Opintomaksu: 60 €

Kurssilla perehdytään audiovisuaalisen 
kerronnan keinoihin ja mahdollisuuksiin 
elokuvassa ja televisiossa.

Suoritustapa: L 21 t + oheiskirjallisuus 
+ essee
Essee palautetaan to 30.6. mennessä Avoi-
men yliopiston toimistoon (Bulevardi 18).
Opetus: ma ja ti 16.–17.5.,
ma, ti ja to 23.–26.5. sekä
to ja pe 2.–3.6. klo 17.00–19.30
Opetuspaikka: PR sali 7, paitsi maanantai-
sin PR aud IV
Opettaja: Prof. Henry Bacon

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

Tet122 Pahan kosketus – kau-
huelokuvan historiaa (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14070250
Opintomaksu: 60 €

Luennoilla käsitellään kauhuelokuvan his-
toriallista kehittymistä lajityyppinä sekä 
katsojan emotionaalista suhtautumista 
elokuvaan.

Suoritustapa: L 20 t + oheiskirjallisuus 
+ essee
Essee palautetaan to 28.7. mennessä Avoi-
men yliopiston toimistoon (Bulevardi 18).
Opetus: ma 30.5., ke ja to 1.–2.6. ma ja ti 
6.–7.6. klo 17–19.30 sekä to 16.6. klo 17–
18.30
Opetuspaikka: PR aud II
Opettaja: FL Pasi Nyyssönen

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuudesta sovitaan kurs-
sin aikana.

Tet150 Elokuva ja sävellys (2,5 ov)
ks. musiikkitiede s. 47

ENGLANTILAINEN FILOLOGIA

Veg114a Käännös englannista 
suomeen I (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14310250
Opintomaksu: 60 €

Tavoitteena on harjaantua kääntämään su-
juvalle suomen kielelle tekstianalyysin poh-
jalta. (Trains the student to create fluent 
translations based on linguistic analysis).

Suoritustapa: L 20 t + oppimistehtävät 
ja käännöskoe
Opetus: ma 16.5. klo 16.30–18.00 ja ke 
18.5. klo 16.30–19.45, ma ja ke 23.–25.5. klo 
16.30–19.45, ma ja ke 30.5.–1.6. klo 16.30–
19.45 sekä ma 6.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: U40 sali 7
Kuulustelu: ke 8.6. klo 17–19 U40 sali 14
uusintakuulustelut: ma 4.7. klo 16–18 ja ma 
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1.8. klo 16–18
Opettaja: MA Michael Jääskeläinen

Veg113a Käännös suomesta 
englantiin I (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14310150
Opintomaksu: 60 €

Trains the student to translate into gram-
matically correct English, to use variable 
expressions in translation and to recognise 
and use various styles and registers.

Suoritustapa: L 20 t + oppimistehtävät 
ja käännöskoe
Opetus: to 2.6. klo 16.30–18.00, ti ja to 7.–
9.6. klo 16.30–19.45, ti ja to 14.–16.6. klo 
16.30–19.45 sekä ti ja ke 21.–22.6 klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: U40 sali 9
Kuulustelu: ma 4.7. klo 16–18,
uusintakuulustelut: ma 1.8. klo 16–18 ja ma 
29.8. klo 17–19
Opettaja: FM Silja Kudel

ESTETIIKKA

PUOLIARVOSANA (10 OV)
 Ilmoittautumiskoodi: 14090050 (sisäl-
tää kaikki puoliarvosanan kurssit). Käy-
tä tätä ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi 
yhteenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 180 €. Jos ilmoittaudut yksittäi-
selle kurssille, käytä kurssin kohdalla ole-
vaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, kui-
tenkin enintään 180 €

Tes111 Estetiikan ja taidefilosofian perus-
teet I 2,5 ov
Tes112 Estetiikan ja taidefilosofian perus-

teet II, johdantopraktikum 2,5 ov
Tes131/132 Fenomenologia ja taide 2,5 ov
Tes130/120 Johdatus populaarikulttuurin 

estetiikaan 2,5ov

Tes131/132 Fenomenologia ja 
taide (2,5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14090350
Opintomaksu: 60 €

Kurssilla tutustutaan fenomenologisen fi-
losofian peruskäsitteisiin sekä koulukun-
nan keskeisiin edustajiin ja heidän taide-
käsityksiinsä. Esiteltäviä ajattelijoita ovat 
Edmund Husserl, Martin Heidegger, Mau-
rice-Merleau Ponty, Emmanuel Levinas ja 
Jean-Paul Sartre. Kurssilla käsitellään esi-
merkkejä sekä kuvataiteesta että kirjalli-
suudesta. Osallistuminen ei edellytä en-
nakkotietoja.
Kurssi korvaa vaihtoehtoisesti estetiikan 
opintojaksosta Tes 131 tai Tes 132.

Suoritustapa: L 20 t + kuulustelu, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ma, ke 16.5.–8.6.
ma klo 17.00–19.15, ke klo 17.00–18.30
Opetuspaikka: PR sali 14
Kuulustelu: la 18.6. klo 9–12,
uusintakuulustelut ke 20.7. klo 16–19 ja la 
13.8. klo 9–12
Opettaja: FL Markku Lehtinen

Kirjallisuus: Arto Haapala ja Markku Lehtinen 
(toim.), Elämys, taide, totuus. Kirjoituksia fe-
nomenologisesta estetiikasta.

Tes112 Estetiikan ja taide-
filosofian perusteet II, 
johdantopraktikum (2,5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14090250
Opintomaksu: 60 €

Kurssilla luetaan estetiikan keskeisiä kysy-
myksiä käsitteleviä tekstejä ja keskustellaan 
niistä. Jokainen osallistuja pitää vuorollaan 
suullisen alustuksen sekä kirjoittaa kaksi re-
feraattia tai yhden pidemmän esseen. Lu-
ettelo teksteistä tulee Avoimen yliopiston 
toimistoon toukokuun alussa. Osallistumi-
nen ei edellytä ennakkotietoja.

Suoritustapa: L 20 t + alustus + referaa-
tit tai essee



Opetus: ti 17.5. klo 17.00–18.30 (praktiku-
min järjestäytymisistunto, läsnäolo erittäin 
tärkeää).
ma, ke 13.–29.6. klo 17.00–19.15
Opetuspaikka: PR sali 4
Esseen palautus ti 30.8. mennessä. Palau-
tuksesta sovitaan tarkemmin kurssilla.
Opettaja: FL Markku Lehtinen

Tes111 Estetiikan ja taide-
filosofian perusteet I (2,5 ov)
Opintomaksu: 38 €/kuulustelu

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: la 28.5. klo 9–12, uusintakuu-
lustelut ma 4.7. klo 16–19 ja ma 1.8. klo 
16–19
Opettaja: FL Markku Lehtinen

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

Tes130/120 Johdatus 
populaarikulttuurin 
estetiikkaan (2,5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14090450
Opintomaksu: 60 €
Kurssilla tutustutaan populaarista käydyn 
filosofisen keskustelun taustoihin, histori-
aan ja perusteisiin. Keskeisiä teemoja ovat 
taiteen ja populaarikulttuurin suhde sekä 
filosofian rooli populaarikulttuurista käy-
dyn poikkitieteellisen keskustelun kehityk-
sessä ja myöhemmässä analyysissa. Perintei-
sempien filosofisten lähestymistapojen li-
säksi kurssilla käsitellään erityisesti semio-
tiikkaa, ja sen populaarikulttuurisuhdetta.

Suoritustapa: L 20 t + kuulustelu, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: pe 5.8. ja ma, ke, pe 8.–26.8. klo 
16.30–18.00
Opetuspaikka: PR aud IV
Kuulustelu: ke 31.8. klo 16.30–18.30 PR 
aud XIV, uusintakuulustelut ke 21.9. klo 
17–19 ja la 15.10. klo 9–11

Opettaja: FL Max Ryynänen

Kirjallisuus:  Ilmoitetaan myöhemmin.

FILOSOFIA
Ks. monitieteelliset opinnot s. 110

FOLKLORISTIIKKA

Kkr140 Folkloristiikan eri-
tyisaloja: Muistitieto ja kirjoit-
tamalla kertominen (3 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14110150
Opintomaksu: 80 €

Muistitieto ja kirjoittamalla kertominen 
-kurssilla tutustutaan muistitietoa ja kir-
joittamalla kertomista käsittelevään tut-
kimukseen sekä erilaisiin aineistotyyppei-
hin: omaelämäkertoihin, kilpakeruuaineis-
toihin, kirjeisiin ja päiväkirjoihin. Kurssin 
osanottajat kirjoittavat kolme esseetä, jois-
sa tarkastellaan antologioissa julkaistuja 
tekstejä.

Suoritustapa: L 10 t + R 5 t + 3 esseetä
Opetus: ti 17.5., 31.5., 21.6., 9.8., 23.8. klo 
16.30–19.00
Opetuspaikka: U40 sali 7
Kurssin suoritukseen vaaditaan läsnäoloa 
vähintään kolmella luentokerralla sekä 
kahden suppeamman (2–3 s.) ja yhden laa-
jemman (5–6 s.) esseen kirjoittaminen.
Kaksi suppeampaa esseetä palautetaan pe 
27.5. ja pe 19.8. mennessä ja laajempi es-
see 2.8. mennessä opettajalle sähköisesti 
osoitteeseen kirsti.salminik@kolumbus.fi 
tai postitse osoitteeseen Fagerkullankatu 
9, 03600 Karkkila.
Opettaja: FT Kirsti Salmi-Niklander

Kirjallisuus: Peltonen, U-M., Punakapinan 
muistot (s.5–287); Muistin paikat (s. 9–186); Sal-
mi-Niklander, K., Itsekasvatusta ja kapinaa (s. 
88–124, 284–428).
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HISTORIA

Hss230 Vanhat käsialat (1 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14130450
Opintomaksu: 60 €

Kurssilla luodaan valmiudet lukea ja tulki-
ta nykyaikaisesta poikkeavia, 1800-luvul-
le saakka käytössä olleita kirjoitustapoja 
sekä saada kuva kielestä ja terminologias-
ta. Opetusmuotona on luento, johon liit-
tyy harjoitustehtäviä. Kurssille osallistu-
minen edellyttää ruotsin kielen tekstin-
ymmärtämistä.

Suoritustapa: L 24 t + harjoitustehtäviä 
+ kuulustelu
Opetus: ma, ti, to 16.–31.5. klo 16.30–19.00
Opetuspaikka: U40 sali 12, paitsi 19.5. U40 
sali 8
Kuulustelu: ma 13.6. klo 17–19
uusintakuulustelut ke 20.7. klo 16–18 ja ke 
17.8. klo 17–19
Opettaja: Dos. Anneli Mäkelä-Alitalo

Hhs123 Kansainväliset suhteet 
ja poliittinen historia (4 ov)
Opintomaksu: 38 €/kuulustelu

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ke 8.6. klo 17–21,
uusintakuulustelut ma 5.9. klo 17–21, ma 
3.10. klo 17–21
Opettaja: FL Vesa Lehtola

Kirjallisuus: 1. joko P. Kennedy, The Rise and 
Fall of the Great Powers (s. 1–444) tai E. Hobs-
bawn, Äärimmäisyyksien aika. 1900-luvun lyhyt 
historia.
2. H. Schulze, States, Nations and Nationalism: 
from the Middle Ages to the Present.
3. O. Jussila – S. Hentilä – J. Nevakivi, Suomen 
poliittinen historia 1809–1995.
Luentokurssi korvaa vaatimuksista kohdan 2.

Hhs122 Talous- ja 
sosiaalihistoria (4 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14130250
Opintomaksu: 80 € tai kirjallisuuskuulus-
telu 38 €/kuulustelu

Suoritustapa: joko a) L 24 t + luentokuu-
lustelu (1 ov) + kirjallisuuskuulustelu (3 ov) 
tai b) pelkkä kirjallisuuskuulustelu (4 ov)
Opetus: ma, to 1.–25.8. klo 17.00–19.30
Opetuspaikka: U40 sali 2
Kuulustelu: Luentokuulustelu ma 29.8. klo 
17–19, uusintakuulustelut ke 28.9. klo 17–
19, ma 24.10. klo 17–19.
Kirjallisuuskuulustelu ke 21.9. klo 17–21, 
uusintakuulustelut ma 17.10. klo 17–21, la 
12.11. klo 9–13.
Opettaja: FM Jari Aalto

Kirjallisuus: Luentokurssin yhteydessä :
1. Livi-Bacci, M., A Concise History of World Po-
pulation (2. painos)
2. joko Suomen taloushistoria II tai Kuisma, 
M., Metsäteollisuuden maa
Jos koko jakso suoritetaan kirjallisuuskuulustelu-
na, tentitään edellisten lisäksi:
3. Cameron, R., Maailman taloushistoria.
Huom! Varaudu ajoissa kirjojen hankintaan, sillä 
saatavuus voi olla hankalaa.

KOTIMAINEN KIRJALLISUUS

PUOLIARVOSANA (10 OV)
 Ilmoittautumiskoodi: 14180050 (sisäl-
tää kaikki puoliarvosanan kurssit). Käy-
tä tätä ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi 
yhteenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 180 €. Jos ilmoittaudut yksittäi-
selle kurssille, käytä kurssin kohdalla ole-
vaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, kui-
tenkin enintään 180 €

Haluatko syventää suomalaisen kulttuu-
rin tuntemustasi kirjallisuuden ja sen his-
torian kautta? Kotimaisen kirjallisuuden 
opinnoissa luetaan klassikoita Kalevalasta 
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Juhannustansseihin ja tutustutaan kirjal-
lisuudentutkimuksen menetelmiin ja tut-
kimussuuntauksiin. Kirjallisuusanalyysiin 
perehdytään niin lyriikan, proosan kuin 
draamankin parissa.
Perusopintojen tavoitteena on tutustumi-
nen oppiaineen käsitteistöön, sisältöihin, 
teorioihin, menetelmiin niin, että opiske-
lija saa sekä käsityksen tieteenalan luon-
teesta.

Perusopintojen puoliarvosana 10 ov sisäl-
tää opintojaksot:
– Tko122 Johdatus kirjallisuuden tutkimuk-

seen (1 ov)
– Tko121 Peruskurssi (4 ov)
– Tko111 Johdatus Suomen kirjallisuuden 

historiaan (1 ov)
– Tko112 Klassikot (4 ov)

Tko121 Peruskurssi (4 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14180150
Opintomaksu: 80 €

Kurssilla perehdytään kirjallisuuden analyy-
sin käsitteisiin ja opetellaan soveltamaan nii-
tä. Kurssin aikana kirjoitetaan kaksi laajaa 
(n. 10 sivua) harjoitustehtävää, toinen lyrii-
kan ja toinen proosan alalta.

Suoritustapa: L 27 + 2 esseetä
Opetus: ma 16.5., ti 17.5., to 19.5, ti 24.5. 
klo 17.15–19.45 (lyriikkatehtävä annetaan, 
palautus seuraavalle luennolle) ,
ti 31.5. (lyriikkatehtävä mukaan luennol-
le), to 2.6., ti 7.6. klo 17.15–19, to 9.6. klo 
17.15–19 (proosatehtävä annetaan, pa-
lautus toimistoon viim. 22.6.), ti 14.6. klo 
17.15–19 (luento & palaute lyriikkatehtä-
västä), ma 4.7. klo 17.15–19 (palaute proo-
satehtävästä)
Opetuspaikka: PR sali 15, paitsi ma 4.7. U40 
sali 8
Opettaja: FL Irma Perttula

Kirjallisuus: Kantokorpi–Lyytikäinen–Viika-
ri, Runousopin perusteet; Tuula Hökän artikke-
li ”Lyyrinen minä” teoksessa Lyytikäinen (toim.), 
Subjekti.Minä.Itse.; artikkelit Lyytikäinen ”Pa-

limpsestit ja kynnystekstit” ja Tammi ”Tekstistä, 
subtekstistä ja intertekstuaalisista kytkennöistä” 
teoksessa Intertekstuaalisuus (toim. Viikari) ja 
Alanko–Käkelä–Puumala, Kirjallisuudentutki-
muksen peruskäsitteitä (osin).

Tko122 Johdatus kirjallisuu-
den tutkimukseen (1 ov)
Opintomaksu: 38 €/kuulustelu

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ma 23.5. klo 17–21
uusintakuulustelut ke 22.6. klo 17–21, ma 
15.8. klo 17–21
Opettaja: FL Irma Perttula

Kirjallisuus: Koskela-Rojola, Lukijan ABC-kirja.

Tko111 Johdatus Suomen kir-
jallisuuden historiaan (1 ov)
Opintomaksu: 38 €/kuulustelu

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: Kuulustelu ma 25.7. klo 16–
19, uusintakuulustelut ma 29.8. klo 17–20 
ja ma 26.9. klo 17–20
Opettaja: FL Päivi Molarius

Kirjallisuus: Laitinen, Suomen kirjallisuuden 
historia

Tko112 Klassikot (4 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14180450
Opintomaksu: 80 €

Laajaan klassikkokirjallisuuteen suositel-
laan perehtymistä kesällä ennen luentojen 
alkua opetusmonisteen tukemana.

Suoritustapa: L 24 + 2 kuulustelua
Opetus: Osa I: ti, to 28.7.–9.8. klo 17.15–
19.45
Osa II: ti, to 25.8.–6.9. klo 17.15–19.45
Opetuspaikka: U40 sali 15, paitsi 6.9.  ks. 
verkkopalvelun opetusohjelma
Kuulustelu: Osa I: kuulustelu ti 23.8. klo 
17–21, uusintakuulustelut la 10.9., la 1.10. 
klo 9–13
Osa II: kuulustelu to 15.9. klo 17–21, uusin-
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takuulustelut ma 10.10., ke 2.11. klo 17–21
Opettaja: FL Irma Perttula

Kirjallisuus: Seuraavat 32 teosta:
I osa (14 teosta): Kalevala, Kanteletar, Rune-
berg, Elgskyttarne (Hirvenhiihtäjät), Fänrik Ståls 
sägner (Vänrikki Stoolin tarinat); Kivi, Nummi-
suutarit, Seitsemän veljestä; Canth, Työmiehen 
vaimo, Hanna; Pakkala, Vaaralla; Aho, Papin 
rouva; Järnefelt, Isänmaa; Kilpi, Batsheba; Lei-
no, HelkavirsiäI; Manninen, Säkeitä I;

Osa II (18 teosta): Jotuni, Kun on tunteet; Sö-
dergran, Dikter (runoja); Lehtonen, Putkinotko; 
Sillanpää, Hurskas kurjuus; Kallas, Sudenmorsi-
an; Hellaakoski, Jääpeili; Diktonius, Janne Ku-
bik (Janne Kuutio); Waltari, Sinuhe egyptiläinen; 
Linna, Tuntematon sotilas; Haanpää, Noitaym-
pyrä; Manner, Tämä matka; Meri, Manillaköysi; 
Haavikko, Talvipalatsi; Salama, Juhannustanssit; 
Mukka, Maa on syntinen laulu; Vartio, Hänen oli-
vat linnut; Jansson, Sent i november (Muumilaak-
son marraskuu); Saarikoski, Hämärän tanssit.

Kotimaisen kirjallisuuden 
opintojen jatkaminen 
lukuvuonna 2005–2006
Kaikille kesän kotimaisen kirjallisuuden 
opintojaksoille ilmoittautuneet opiskelijat 
voivat täydentää opinnot kotimaisen kir-
jallisuuden 20 ov:n opintokokonaisuudeksi 
suorittamalla seuraavat lukuvuonna 2005–
2006 järjestettävät opintojaksot:  

– Tko131 Nykykirjallisuus (2,5 ov)
– Tko132 Tutkimuksen nykysuuntia (2,5 ov)
– Tko141 Antiikin myytit ja mimesis (2,5 ov)
– Tko142 Raamattu ja maailmankirjallisuu-

den klassikot (2,5 ov)

Jatko-ohjelma on 4.7. alkaen noudettavissa 
Avoimen yliopiston toimistosta sekä näh-
tävissä Avoimen yliopiston www-sivuilla. 
Opintojaan jatkavien on ilmoittaudutta-
va Avoimen yliopiston toimipisteeseen 1. - 
18.8. välisenä aikana. Kesäopetuksen opin-
tomaksuna suoritettu 180 € hyvitetään jat-
koilmoittautumisen yhteydessä.

MUSIIKKITIEDE

PERUSOPINTOJA (10 OV)
 Ilmoittautumiskoodi: 14200050 (sisältää 
kaikki alla olevat oppiaineen kurssit). Käy-
tä tätä ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi 
yhteenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 180 €. Jos ilmoittaudut yksittäi-
selle kurssille, käytä kurssin kohdalla ole-
vaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 180 €

Tmu132 Suomalaisen populaa-
rimusiikin historia (2,5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14200250
Opintomaksu: 60 €

Kurssilla tutustutaan suomalaisen popu-
laarimusiikin 1900-luvun historiaan ja mu-
siikin lajin kehitykseen sekä ajanjakson 
keskeisimpiin kotimaisen populaarimu-
siikin tekijöihin ja esiintyjiin, joista esitel-
lään muun muassa J.Alfred Tanner, Georg 
Malmstén, Olavi Virta, Toivo Kärki ja Lai-
la Kinnunen.
Kurssilla käsitellään populaarimusiikin his-
toriaa vuosikymmen kerrallaan, joten luen-
noilla edetään 1900-luvun alkupuolen kup-
leteista sadan vuoden taival kohti nykypäi-
vän suomalaista populaarimusiikkia. Kurs-
silla kuunnellaan runsaasti ääni- ja video-
näytteitä.

Suoritustapa: L 20 t + kuulustelu
Opetus: ma, ke, pe 16.–30.5. klo 16.30–
19.00, Huom! ma 30.5. klo 16.30–18.15
Opetuspaikka: M11 ls 10
Kuulustelu: ke 1.6. klo 17–19,
uusintakuulustelut: ma 20.6. klo 17–19 ja 
ma 1.8. klo 16–18
Opettaja: FM Laura Henriksson

Kirjallisuus: Gronow, Pekka & Lindfors, Jukka & 
Nyman, Jake (toim.), Suomi soi 1. Tanssilavoil-
ta tangomarkkinoille; von Bagh, Peter & Ha-
kasalo, Ilpo, Iskelmän kultainen kirja.
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Tmu214A/313A Oopperakurssi 
(2,5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14200350
Opintomaksu: 60 €

ma 6.6. Oopperan historia: barokki
ti 7.6. Oopperan historia: romantiikka
ke 8.6. Richard Wagner: Parsifal
to 9.6. Oopperan historia: 1900-luku
pe 10.6. Kaija Saariaho: Kaukainen rakkaus
ma 13.6. Metodologiaa: feministinen oop-
peratutkimus
ti 14.6. Orientalismia oopperassa
ke 15.6. Librettotutkimuksesta
to 16.6. Psykoanalyyttinen oopperatutkimus
pe 17.6. Suomalaisesta oopperatutkimuksesta
Kurssin historiaosuus (1. viikko) suoritetaan 
kirjoittamalla 5-sivuinen essee. Teoreettinen 
osuus (2.viikko) suoritetaan kuulustelussa, 
joka koostuu luennoista sekä esseestä.
Kurssi korvaa tutkintovaatimusten kohdas-
ta Tmu214A tai Tmu313A.

Suoritustapa: L 20 t + esseet + kuulustelu
Opetus: ma, ti, ke, to, pe 6.–17.6. klo 
16.30–18.00
Historiaosuuden essee palautetaan to 30.6. 
mennessä opettajalle sähköpostilla osoit-
teeseen liisamaija.hautsalo@helsinki.fi.
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Kuulustelu: ke 22.6. klo 17–19,
uusintakuulustelut ma 18.7. klo 16–18 ja la 
13.8. klo 9–11
Opettaja: FM Liisamaija Hautsalo

Kirjallisuus: Heiniö, M. Lähtökohtia ooppera-
tutkimukseen. Musiikkitiede 2/89 (s. 66–94).

Tmu226 Elokuva ja sävellys 
(2,5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14200450
Opintomaksu: 60 €
Kurssin tavoitteena on tunneilla käsiteltä-
vien elokuva- ja elokuvamusiikkiesimerkki-
en avulla tutkia ja osoittaa, miten ideasta 
kasvaa ja rakentuu teos sekä oppia ymmär-
tämään mm. elokuvan muodon ja raken-
teen perusteita ja musiikin erilaisia merki-
tyksiä elokuvassa. Opiskelijat johdatetaan 

kokonaisuuksien muodon, rakenteen, dra-
maturgian ja sisällön ymmärtämiseen ja si-
säistämiseen havainnoimalla ja analysoi-
malla elokuvia ja elokuvamusiikkia.
Kurssin suoritus korvaa kohdasta Tmu226 
tai sopimuksen mukaan tai elokuva- ja te-
levisiotutkimuksen kohdasta Tet150.

Suoritustapa: L 28 t + kuulustelu, jossa suo-
ritetaan luentojen lisäksi monistemateriaali
Opetus: ti, ke, pe 9.–26.8. klo 16.30–19.00
Huom! ke 17.8. klo 16.30–20.00, pe 19.8. 
klo 16.30–18.00 ja ti 23.8. klo 16.30–20.00
Opetuspaikka: M11 ls 10
Kuulustelu: ke 31.8. klo 17–20, uusintakuu-
lustelut la 1.10. klo 9–12 ja ke 2.11. klo 17–20
Opettaja: Säveltäjä Olli Koskelin

Kirjallisuus: Monistemateriaali, joka kopioitavis-
sa Avoimen yliopiston toimistossa (Bulevardi 18).

Tmu131 Maailman musiikit 
(2,5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14200150
Opintomaksu: 60 €
Kurssilla tutustutaan maailman musiikki-
kulttuureihin ja niiden tutkimukseen kä-
sittelemällä esimerkkitapauksina erilaisia 
musiikkiperinteitä eri puolilta maailmaa, 
lähinnä Euroopan ulkopuolelta. Luentoja 
täydentää oheismateriaali, josta tiedote-
taan tarkemmin kurssin alussa. Lisäksi jo-
kainen syventyy valitsemaansa musiikki-
kulttuuriin kirjoittamalla siitä esseen.

Suoritustapa: L 28 t + kuulustelu + essee
Opetus: to 11.8. ja ma, to 15.8.–1.9. klo 
16.30–20.00
Essee palautetaan pe 30.9. mennessä opet-
tajalle osoitteeseen Musiikkitiede, PL 35, 
00014 Helsingin yliopisto tai käyntiosoit-
teeseen Vironkatu 1, sisäpiha, Elina Pauk-
kusen lokeroon.
Kuulustelu: to 8.9. klo 17–19
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Uusintakuulustelut: ma 3.10. ja ma 31.10. 
klo 17–19
Opettaja: FM Elina Paukkunen
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SEMIOTIIKKA

Sem170/270q/270x Sodan ja 
rauhan semiotiikka (2,5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14220150
Opintomaksu: 60 €
Kurssilla tutustutaan sodan ja rauhan kysy-
myksiin ennen kaikkea semioottisesta nä-
kökulmasta eli korostaen merkkien, merk-
kijärjestelmien ja merkitysten osuutta niis-
sä. Sodankäyntiä ja väkivaltaa yleensä voi-
daan tarkastella visuaalisten representaa-
tioiden ja spektaakkelin viitekehyksessä sa-
moin kuin muita kulttuurimme osa-alueita. 
Lähestyttäessä informaatioajan sodan ja vä-
kivallan kuvaa näkökulmaksi voidaan valita 
sodan ja väkivallan hallinta ja se, miten soti-
laallinen toiminta tuottaa julkisia mielikuvia 
sodasta ja pyrkii hallitsemaan julkisuuden 
kenttää. Sota ja sotilaallinen diskurssi näkyy 
ja on tuotettu meille osana median käyttä-
mää kieltä osaksi länsimaista aikalaisymmär-
rystä mm. sellaisilla iskulauseilla kuin ”enna-
koiva sota on rauhaa”, ”olet meidän puolel-
lamme tai meitä vastaan” tai ”demokratia 
on voitto pahan akselista”. Sodan ja sodan-
käynnin totutut symbolit voidaan median 
avulla liittää yhä enemmän uusiin konteks-
teihin, kuten muotiin, musiikkiin, urheiluun 
ja arkikulttuuriin.
Ke 1.6. Merkit ja niiden merkitys sotilaan 
elämässä, Komentajakapteeni Tapani Ta-
lari (evp)
Ti 7.6. Sodan ja rauhan metaforat arkiajat-
telussa ja arkikielessä, FM Jussi Tuovinen
Ke 8.6. Miten sota soi? Sotaelokuvan musii-
kin ideologioita Rautarististä Ryaniin, Tun-
temattomasta Rukajärveen, FL Susanna Vä-
limäki
Ti 14.6. Sotaisia naisia onko heitä? Nais-
ten aggressiivisuus kulttuurissa, TaM Ka-
roliina Kiil
Ke 15.6. Strateginen ajattelu ja semiotiik-
ka, Dos. Emer. Kari Salosaari
Ti 21.6. Sotilaskulttuurista ja informaatio-
sodasta, Prof. Aki-Mauri Huhtinen
Ke 22.6. Katsomo, väki, valta – Jokeriarmeija 

haluaa juuri sinut, KM Pirkko-Lena Salmi

Kurssin suorituksella voi korvata perus-
opintojen kohdasta Sem170 tai aineopin-
tojen kohdasta Sem270q. Mikäli opiskelija 
on suorittanut mainitut jaksot, suorituksel-
la voi korvata myös kohdasta Sem270x.
Esseen pituus n. 15 liuskaa. Luentopäivä-
kirjan vaatimuksena on n. 1–2 liuskaa per 
luento (yhteensä 10 liuskaa). Luentopäivä-
kirja on kirjoitustehtävä, jossa opiskelija 
kirjoittaa pohdiskelevasti ja kantaa otta-
vasti jokaisen luennon keskeisistä asioista. 
Päiväkirjan tulee perustua luennolla kuul-
tuun sekä opiskelijan aiempiin tietoihin ja 
näkemyksiin. Tarkoituksena ei ole kirjoit-
taa luentoreferaattia tai käyttää ranskalai-
sia viivoja.

Suoritustapa: L 21 t + luentokuuluste-
lu tai luentopäiväkirja (1 ov) tai L 21 t + 
luentokuulustelu tai luentopäiväkirja + 
oheiskirjallisuus, joka tentitään luento-
kuulustelun yhteydessä tai suoritetaan es-
seenä (2,5 ov).
Opetus: ke 1.6. ja ti, ke 7.–22.6. klo 17.00–
19.30
Opetuspaikka: PR sali 7
Luentopäiväkirjat palautetaan ke 20.7. 
mennessä Jussi Tuoviselle sähköpostitse 
osoitteeseen jussi.m.tuovinen@helsinki.fi.
Esseet palautetaan to 7.7. mennessä Aki-
Mauri Huhtiselle sähköpostitse osoittee-
seen aki-mauri.huhtinen@mil.fi.
Kuulustelu: ke 6.7. klo 16–19,
uusintakuulustelut ke 3.8. klo 16–19 ja la 
3.9. klo 9–12
Opettaja: FM Jussi Tuovinen (luentokuu-
lustelut ja luentopäiväkirjat)
Professori Aki-Mauri Huhtinen (oheiskirjal-
lisuuden kuulusteluosuus ja esseet)

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuus: Huhtinen, A., 
Keinosota – taistelu vastaanottajista. Informaa-
tiosodan strategiset rajat. Sotilasjohtamisen eetti-
nen tarkastelu; Huhtinen, A., Näkyvä ja näkymä-
tön kuri. Tieto, valta ja vaikuttaminen sotilasdis-
kurssissa; Huhtinen, A., Rantapelkonen, J. Ima-
gewars: Beyond the Mask of Information Warfa-
re (second edition).
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Muu kirjallisuus (muu kirjallisuus toimii esseen kir-
joittamisen tukena ja sisältää aiheita luennoista. 
Opiskelija voi valita ehdotuksista mielenkiintonsa 
mukaan): Baudrillard, J., The Spirit of Terrorism 
and Requiem for the Twin Towers;Borradori, G., 
Philosophy in a Time of Terror. Dialogues with Jür-
gen Habermas and Jacques Derrida; Chomsky, N., 
Valta ja terrori; Coker, C., Waging War Without 
Warriors? The Changing Culture of Military Con-
flict. IISS Studies in International Security; Ewen, 
S. PR! A social history of Spin; Jakonen, M., ”So-
dan tila ja aika”. Nuori Voima 3/04 (s. 3–6); Kal-
dor, M., New and Old Wars: Organized Violence 
in a Global Era; Lerner, D.(ed.), Propaganda in 
War and Crisis; Luostarinen, H., “Sodan vies-
tit”. Teoksessa Miksi soditaan, toim. Anssi Männis-
tö (s. 17–31); Nousiainen, A., “Irakista tuli journa-
listien painajainen” Helsingin Sanomat, 16.1.2005; 
O’Donnell, V., Jowett, Garth S., Propaganda 
and Persuasion (third edition); Rampton, Shel-
don & Stauber, J., Weapons of Mass Deception. 
The Uses of Propaganda in Bush’s War on Iraq; So-
ros, G., The Bubble of American Supremacy. Cor-
recting the Misuse of American Power.

Sem270u Johdatus populaari-
kulttuurin estetiikkaan (2,5 ov)
ks. estetiikka s. 43

SUOMEN KIELI

Ssu205 Kirjoittamisen kurssi 
(2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14240150
Opintomaksu: 60 €

Kurssilla kirjoitetaan eri tekstilajien teks-
tejä ja työstetään niitä julkaisukelpoisik-
si. Lisäksi opiskelijat tutustuvat alan kir-
jallisuuteen ja harjoittelevat tekstin ar-
viointia.

Suoritustapa: L 20 t + harjoitustehtäviä 
+ oppimispäiväkirja
Opetus: ti 17.5., 31.5., 14.6., 28.6. ja 5.7. 
klo 16.30–19.45

Opetuspaikka: PR aud X, paitsi 5.7. U40 sali 5
Opettaja: FM Kimmo Svinhufvud

TAIDEHISTORIA

TAIDEHISTORIAN 
PERUSOPINNOT, 
PUOLIARVOSANA (10 OV)

Tta110 Yleisen taidehistorian perustun-
temus 5 ov
Tta130 Suomen taidehistorian perustun-
temus 5 ov

Tta110 Yleisen taidehistorian 
perustuntemus (5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 14250150
Opintomaksu: 80 €

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: ke 18.5., to 19.5., la 21.5., ti 24.5., 
ke 25.5., to 26.5., la 28.5. sekä ma, ti, ke, 
to 30.5.–13.6. klo 17.00–19.30, lauantaisin 
klo 9.00–13.45
Opetuspaikka: PR aud XV, paitsi 2.6. M11 ls 
10, 6.6., 9.6. ja 13.6. U40 sali 6, 7.6. HKKK 
sali E–107
Kuulustelu: (kuvat ja kirjallisuus)
ma 20.6. klo 17–20 Pr sali 13
uusintakuulustelut to 4.8. klo 17–20 PR aud 
XV ja to 1.9. klo 17–20  PR aud XV
Opettaja: FM Tiina Ottela 
arkkitehti Mikko Lindqvist 
FT Minna Törmä (to 19.5.Kiinan taide) 
FT Anna Kortelainen (ti 24.5.Japanin taide)

Kirjallisuus: Honour, H. – Fleming, J., Maail-
man taiteen historia (engl. 1991 tai uudempi pai-
nos) ja Summerson, J., The Classical Language 
of Architecture.
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Tta130 Suomen taidehistorian 
perustuntemus (5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 14250250
Opintomaksu: 80 €

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

Suoritustapa: L 51 t + kuulustelut (ku-
vat ja kirjallisuus)
Opetus: ma, ti, ke, to 1.8.–30.8. klo 17.00–
19.30 (ei to 4.8.)
Opetuspaikka: PR aud XV, paitsi 23.8. aud 
XIV
Kuulustelu: ma 5.9. klo 17–20
Uusintakuulustelut la 8.10. ja la 12.11. klo 
9–12
Opettaja: FM Tiina Ottela 
arkkitehti Mikko Lindqvist 
Dos. Markus Hiekkanen (ti 2.8. ja ke 3.8.)

Kirjallisuus: ARS Suomen taide 1–6.

USKONTOTIEDE

Uskontotieteen perusopintoja 
(10 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14270050 (sisältää 
seuraavat oppiaineen kurssit). Käytä tätä il-
moittautumiskoodia, jos kurssiesi yhteenlas-
kettu opintomaksu ylittää enimmäishinnan 
180 €. Jos ilmoittaudut yksittäiselle kurssil-
le, käytä kurssin kohdalla olevaa ilmoittau-
tumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 180 €

Kut121 Uskontotieteen 
oppihistoria (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14270350
Opintomaksu: 60 €

Luentokurssin tarkoituksena on luoda kat-
saus uskontotieteen varhaishistoriaan ja sen 
teoreettisiin suuntauksiin niin yleiseuroop-
palaisella kuin suomalaisellakin tasolla.
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Suoritustapa: L 24 t + luentopäiväkirja
Opetus: la 21.5. klo 9.00–12.30, la 28.5. 
klo 9.00–13.15 ja ti 31.5.–28.6. klo 16.30–
19.00
Opetuspaikka: U40 sali 13
Luentopäiväkirja palautetaan ti 5.7. men-
nessä Avoimen yliopiston toimistoon (Bu-
levardi 18).
Opettaja: FT Ilona Salomaa

Kirjallisuus: Morris, B., Anthropological studies 
of Religion: An Introductory Text; Preus, J. S., Ex-
plaining Religion tai Anttonen, V., Uno Harva ja 
suomalainen uskontotiede.

Kut131 Suomalaisuus, suo-
malainen kansanusko ja urali-
lainen uskontoperinne (3 ov)
Opintomaksu: 38 €/kuulustelu

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ma 4.7. klo 16–19
uusintakuulustelut: la 13.8. klo 9–12 ja la 
10.9. klo 9–12
Opettaja: TT Risto Pulkkinen

Kirjallisuus: Ganader, C., Mythologia fennica 
(mikä tahansa painos joko ruotsiksi tai suomen-
noksena); Siikala, A-L., Suomalainen samanismi; 
Pentikäinen, J., Kalevalan maailma.

Kut111 Uskontotieteen 
perusteet (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14270150
Opintomaksu: 60 €

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

Suoritustapa: L 32 t + essee
Opetus: ma, ti, ke, to 18.7.–3.8. klo 17.00–
19.30 (ke 3.8. klo 17.00–18.30)
Opetuspaikka: U40 sali 13

Essee palautetaan ke 31.8. mennessä jo-
ko sähköpostin liitetiedostona opettajal-
le osoitteeseen risto.pulkkinen@helsinki.fi 
tai paperiversiona Avoimen yliopiston toi-
mistoon (Bulevardi 18).
Opettaja: TT Risto Pulkkinen

Kirjallisuus: Sjöblom et al.,Mikä ihmeen us-
konto?

Kut112 Maailman uskonnot 
(3 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14270250
Opintomaksu: 80 €

Opintojakson tavoitteena on maailmanus-
kontojen synnyn, historian ja opin keskeis-
ten kohtien tuntemus.

Suoritustapa: L 36 t + kuulustelu, jossa 
tentitään myös kirjallisuus
Opetus: ma, ti, ke, to 8.–25.8. klo 16.30–
19.00
Opetuspaikka: U40 sali 13
Kuulustelu: to 1.9. klo 17–20 U38 F 211,
uusintakuulustelut: ke 28.9. klo 17–20 ja ke 
26.10. klo 17–20
Opettaja: FM Tuula Juurikka

Kirjallisuus: Pentikäinen, J. & Hyry, K. (toim.), 
Uskonnot maailmassa. (uud. painos 1999).

YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE

PUOLIARVOSANA (10 OV)
 Ilmoittautumiskoodi: 14290050 (sisäl-
tää kaikki puoliarvosanan kurssit). Käy-
tä tätä ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi 
yhteenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 180 €. Jos ilmoittaudut yksittäi-
selle kurssille, käytä kurssin kohdalla ole-
vaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, kui-
tenkin enintään 180 €
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Tyy142 Lyriikka (2,5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14290350
Opintomaksu: 60 €

Lyriikkapraktikumissa perehdytään runou-
teen kirjallisuudenlajina. Esimerkkien avul-
la tutustutaan eri aikakausien länsimaiseen 
runouteen ja harjaannutaan analysoimaan 
ja tulkitsemaan runoutta kirjallisuustieteen 
keinoin. Praktikumissa käydään läpi runou-
dentutkimuksen käsitteitä sekä tutustutaan 
keskeisiin runoudentutkimuksen suuntauk-
siin ja teorioihin. Keskustellaan myös siitä, 
miten lukijan omia havaintoja sekä tulkin-
toja voidaan ilmaista selkeästi ja perustel-
len. Opetus rakentuu luennoista, analyysi-
harjoituksista ja keskustelusta. Luennoilla 
käsiteltävät runot jaetaan kurssin alussa 
opetusmonisteena. Praktikum suoritetaan 
tentillä ja kotona kirjoittavalla analyysiteh-
tävällä yhdestä runoteoksesta. Lista mah-
dollisista teoksista jaetaan kurssilla.

Suoritustapa: L 24 t + oheiskirjallisuus + 
kuulustelu + essee tai analyysitehtävä (es-
see palautetaan kuulustelun yhteydessä)
Opetus: ma, ti ja ke 23.5.–7.6. klo 17.00–
19.30
Opetuspaikka: U40 sali 8
Kuulustelu: la 18.6. klo 9–11,
uusintakuulustelut ke 20.7. klo 16–18 ja ma 
15.8. klo 17–19
Opettaja: FT Johanna Pentikäinen

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

Tyy131 Valistus, romantiikka 
ja 1800-luku (2,5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14290250
Opintomaksu: 60 €

Luennoilla tutustutaan erityisesti ranskan-, 
saksan- ja englanninkielisten kielialueiden 
kirjallisuuteen 1700-luvun alusta 1800-luvun 
loppupuolelle. Kurssia voi jäsentää kaksija-

koisen otsikon avulla: ”Valistuksen käsite / 
Romantiikan aika”. Kysymme: Miten ja mil-
laisin perustein sellaiset periodit kuin ”valis-
tus” ja ”romantiikka” rajataan kirjallisuus- 
ja aatehistoriassa? Millä tavalla nämä perio-
dit saavat alkunsa ja loppunsa? Minkä vuok-
si ”valistuksen käsite” ja ”romantiikan aika” 
kuitenkin myös ylittävät määrättyjen histo-
riallisten aikakausiensa rajat? Miten ja mik-
si ne voivat edelleen säilyttää tai uudelleen 
saavuttaa ajankohtaisuutensa?
Opiskelijoiden toivotaan tutustuvan oheis-
kirjallisuuteen jo ennen kurssin alkua. Lu-
ento- ja kirjallisuuskuulustelun vaihtoehto-
na kurssi on mahdollista suorittaa myös kir-
joittamalla essee.

Suoritustapa: L 20 t + oheiskirjallisuus + 
kuulustelu tai essee(esseen palautuksesta 
sovitaan opettajan kanssa).
Opetus: ma, ti ja to 13.–21.6. klo 17.15–
19.45 sekä ma 4.7. klo 17.15–19.45 ja ti 5.7. 
klo 17.15–18.45
Opetuspaikka: U40 sali 14
Kuulustelu: pe 22.7. klo 16–20 U40 sali 4,
uusintakuulustelut la 20.8. ja la 17.9. klo 
9–13
Opettaja: FM Pajari Räsänen
Esseet palautetaan pe 16.9. mennessä opet-
tajalle sähköpostitse osoitteeseen pajari.
rasanen@helsinki.fi tai postitse osoittee-
seen: Pajari Räsänen, Taiteidentutkimuk-
sen laitos, Yleinen kirjallisuustiede, PL 4 
(Vuorikatu 3 A), h. 406, 00014 Helsingin 
yliopisto.

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, Ri-
kos ja rangaistus.

II. Valinnaiset teokset (3–5 ja 6):
3. 1700-luvun kertomakirjallisuus (valitse vaihto-
ehdoista yksi): Montesquieu, Persialaisia kirjei-
tä TAI Voltaire, Candide ja Sallimus TAI Swift, 
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Gulliverin retket (1. ja 4. osa) ja Defoe, Robin-
son Crusoe TAI Sterne, Tristram Shandy TAI Lac-
los, Vaarallisia suhteita ja Rousseau, Tunnustuk-
sia, 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 vaihtoehdois-
ta yksi): Brontë, Humiseva harju TAI Austen, Yl-
peys 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 (2,5 ov)
Opintomaksu: 38 €/kuulustelu

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ke 22.6. klo 17–20,
uusintakuulustelut ma 25.7. klo 16–19 ja 
ma 22.8. klo 17–20
Opettaja: FT Klaus Brax

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

Tyy122 Keskiaika, renessanssi 
ja klassismi (2,5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 14290150
Opintomaksu: 60 €

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: ke, to ja pe 24.–26.8.
ma,ti ja ke 29.–31.8. sekä
ma 5.9. ja ti 6.9. klo 16.30–19.00
Opetuspaikka: PR sali 7, paitsi 5. ja 6.9. ks. 
verkkopalvelun opetusohjelma
Kuulustelu: ti 20.9. klo 17–20,
uusintakuulustelut: ke 12.10. ja ke 2.11. klo 
17–20
Opettaja: FM Susanna Suomela

Kirjallisuus: Oheislukemistona luennoilla jaet-
tava materiaali sekä seuraavat teokset: Dante, 
Jumalainen näytelmä (1.osa Helvetti); Boccac-
cio, Decamerone (kehyskertomus ja IX päivä); 
Erasmus Rotterdamilainen, Tyhmyyden ylistys 
TAI More, Utopia; Rabelais, Pantagruel; Shake-
speare, Hamlet TAI Kesäyön unelma; Cervantes, 
Don Quiote (luvut I–XXIII); Racine, Faidra.

Puuttuuko
elämästäsi suola?

k e i t t i ö

www.vanha.f i

11-14l o u n a s
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www.sato.fi

Etsitkö kotia?

 www.sato.fi
 Vuokra-, osaomistus- ja omistusasunnot
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YLEISOPINNOT

Tieteellinen  
kirjoittaminen (2 ov)
 ilmoittautumiskoodi 18000250
Opintomaksu: 60 €

Kurssi on käyttäytymistieteellisen tie-
dekunnan tutkintovaatimusten mukai-
nen opintojakso. Kurssin tavoitteena on 
parantaa opiskelijan asiatyylisen, etenkin 
tieteellisen kirjallisen ilmaisun valmiuk-
sia. Opintojakso antaa perustiedot taval-
lisimpien opiskeluun liittyvien kirjallisten 
töiden laadinnasta. Jaksossa perehdytään 
myös kirjoittamiseen yleensä, kirjoittamis-
prosessiin ja omiin kirjoittamistapoihin se-
kä pyritään ratkaisemaan tavallisimpia kir-
joittamisen esteitä.

Suoritustapa: L 20 t + R 20 t + kuuluste-
lu ja harjoitustyö
Opetus: ma, ti ja to 16.5.–26.5. klo 16.30–
19.45 (paitsi to 26.5. klo 16.30–19.00), ma, 
ti, ke ja to 30.5.–2.6. klo 16.30–19.00, ti 7.6. 
klo 16.30–19.00 sekä ke 22.6. klo 16.30–
18.00
Opetuspaikka: PR sali 12
Kirjallisen harjoitustyön palautus viimeis-
tään ma 13.6. Avoimen yliopiston Helsingin 
toimistoon. Kurssin palautetilaisuus ja har-
joitustehtävien palautus pidetään ke 22.6. 
opetuskerralla
Kuulustelu: Kuulustelu järjestetään luen-
tojen yhteydessä tiistaina 7.6. klo 16.30–
19.00
Uusintakuulustelut: ma 8.8. klo 16–20 ja ke 
7.9. 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 kirjoittaja. 
Opiskelijan opas.

Esiintymisvarmuuden 
kehittäminen (1 ov)
 ilmoittautumiskoodi 18000150
Opintomaksu: 60 €

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskeli-
jan esiintymisvarmuutta. Kurssilla harjoi-
tellaan esilläoloa ja esiintymisen puhevies-
tintätaitoja, käydään läpi esiintymisjänni-
tyksen ilmenemismuodot, syyt ja lievitys-
keinot sekä kartoitetaan oman esiintymi-
sen vahvuuksia ja kehittämiskohteita.
Kurssi on tarkoitettu erityisesti käyttäyty-
mistieteellisen tiedekunnan opiskelijoil-
le, jotka jännittävät esiintymistä paljon tai 
tuntevat itsensä ujoiksi.

Suoritustapa: L 10 t + R 10 t
Opetus: tiistaisin 17.5.–14.6. klo 16.30–
19.45.
Opetuspaikka: U40 sali 11
Opettaja: FM Helena Vatanen

Tilastollisen kuvauksen 
perusteet (1 ov)
 ilmoittautumiskoodi 18000350
Opintomaksu: 60 €

Kurssi on kasvatustieteellisen tiedekun-
nan tutkintovaatimusten mukainen opin-
tojakso. Kurssilla annetaan perustiedot ti-
lastollisesta kuvaamisesta.
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi en-
nen aineopintojen menetelmäopintoja.

Suoritustapa: L 10 t + harjoitustyö + kuu-
lustelu
Opetus: ma, ti ja ke 20.–22.6. klo 16.30–
19.15
Opetuspaikka: B18 sh 8
Harjoitustehtävät on palautettava Avoimen 
yliopiston toimistoon viimeistään ma 1.8.
Opettajan kommentoiman tehtävän voi 
noutaa ma 22.8. klo 15.00 alkaen Avoimen 
yliopiston toimistosta.
Kuulustelu: ke 31.8. klo 17–20

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISET OPINNOT
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Uusintakuulustelut: ke 21.9. ja ma 17.10. 
klo 17–20.
Opettaja: VTL Taina Lehtinen

Kirjallisuus: Komulainen, E. & Karma, K. Tilas-
tollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä

AIKUISKASVATUSTIEDE

AIKUISKASVATUSTIETEEN 
PERUSOPINNOT (15 OV)
 Ilmoittautumiskoodi 18010050 (sisäl-
tää kaikki perusopintojen kurssit). Käy-
tä tätä ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi 
yhteenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 180 € (ilman materiaalimaksu-
ja). Jos ilmoittaudut yksittäiselle kurssille, 
käytä kurssin kohdalla olevaa ilmoittautu-
miskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 180 €
Lisäksi opintojaksoon PA 7 liittyy mate-
riaalimaksu, josta on tarkempi tieto jak-
son yhteydessä.

Aikuiskasvatustiede tutkii kaikkea aikui-
siin suuntautuvaa tavoitteellista vaikut-
tamistoimintaa: ammatillista peruskou-
lutusta, henkilöstökoulutusta, yleissivis-
tävää ja harrastetavoitteista koulutusta. 

PA 1. Johdatus aikuiskasvatustieteeseen 
(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 aikuiskasvatus-
tieteeseen (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 18010150
Opintomaksu: 60 €

Opiskelija tutustuu aikuiskasvatustieteen 
peruskäsitteistöön, tutkimuskohteisiin ja 
ajankohtaiseen tutkimukseen.

Suoritustapa: L 12 t + kuulustelu + op-
pimistehtävät
Opetus: ma, ti ja ke 16.–18.5. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: PR sali 5
Oppimistehtävät palautetaan kuulustelu-
jen yhteydessä ensisijaisesti 28.5. tai vii-
meistään 29.6. Tehtävät voi myös palaut-
taa em. kuulustelupäiviin mennessä Avoi-
men yliopiston Helsingin toimistoon.
Kuulustelu: la 28.5. klo 9–12
Uusintakuulustelut: ke 29.6. klo 16–19 ja ke 
27.7. klo 16–19
Opettaja: KM Erja Kolari

Kirjallisuus: Tuomisto, J. Aikuiskasvatuksen pe-
rusaineksia.
Oheiskirjallisuus: Aikuiskasvatus: aikuiskasva-
tustieteellinen aikakauslehti. Aikuiskasvatuk-
sen tutkimusseura (vuosikerta 2004); Kasvava 
aikuinen, TV–kurssin videotallenne ja kurssiin 
liittyvä teos Kasvava aikuinen, toim. R. Grön-
strand. YLE-opetuspalvelut; Erikseen ilmoitet-
tavat koulutuspoliittiset asiakirjat.  
Aikuiskasvatus-lehden artikkelit on koottu kopi-
ointikansioihin, joihin voi tutustua luentokerroil-
la ja joista artikkelit ovat kopioitavissa omatoimi-
sesti. Artikkelikansiot ovat opetuksen päätyttyä 
toimistossa 29.6. saakka.

PA 4. Oppimisen psykologiset 
perusteet (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 18010250
Opintomaksu: 60 €
Opiskelija tutustuu oppimisen ja persoonal-
lisuuden kehityksen lainalaisuuksiin elin-
ikäisen kehityksen näkökulmasta.

Suoritustapa: Joko a) L 12 t + oppimisteh-
tävä (luennot) + kirjallisuuskuulustelu
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tai b) kirjallisuuskuulustelu, jossa suorite-
taan myös opetuksen korvaava kirjallisuus
Suoritustapa a) edellyttää aktiivista osallis-
tumista opetukseen.
Opetus: ma, ti ja ke 30.5.–1.6. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: 30.5. ja 31.5. PR sali 5, 1.6. 
PR aud XIII
Oppimistehtävät palautetaan kuulustelu-
jen yhteydessä ensisijaisesti 20.6. tai vii-
meistään 20.7. Tehtävät voi myös palaut-
taa em. kuulustelupäiviin mennessä Avoi-
men yliopiston Helsingin toimistoon.
Kuulustelu: ma 20.6. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ke 20.7. klo 16–19 ja la 
20.8. klo 9–12
Opettaja: Prof. Merja Ikonen-Varila

Kirjallisuus: Näkökulmia kehityspsykolo-
giaan. Kehitys kontekstissaan, toim. P. Lyyti-
nen, M. Korkiakangas & H. Lyytinen (opettajan 
ilmoittamat luvut); Rauste-von Wright, M. & 
von Wright, J. Oppiminen ja koulutus.

Opetuksen korvaava kirjallisuus: Säljö, R. Oppi-
miskäytännöt – sosiokulttuurinen näkökulma

PA 2. Kasvatus ja yhteiskunta 
(2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 18010350
Opintomaksu: 60 €

Opiskelija tutustuu Suomen koulutusjär-
jestelmän kehitykseen ja koulutuspoli-
tiikkaan.

Suoritustapa: Joko a) L 12 t + oppimisteh-
tävä (luennot) + kirjallisuuskuulustelu
tai b) kirjallisuuskuulustelu, jossa suorite-
taan myös opetuksen korvaava kirjallisuus
Suoritustapa a) edellyttää aktiivista osallis-
tumista opetukseen.
Opetus: ma, ti ja ke 6.–8.6. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Oppimistehtävät palautetaan kuulustelujen 
yhteydessä ensisijaisesti 6.7. tai viimeistään 
17.8. Tehtävät voi myös palauttaa em. kuu-

lustelupäiviin mennessä Avoimen yliopiston 
Helsingin toimistoon.
Kuulustelu: ke 6.7. klo 16–19
Uusintakuulustelut: ke 17.8. klo 17–20 ja la 
17.9. klo 9–12.
Opettaja: Dos. Juha Varila

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

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

PA 7. Kohti tutkivaa työtapaa 
(3 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 18010450
Opintomaksu: 80 € + erillinen materiaali-
maksu 4 €, joka maksetaan toimistoon (ks. 
kohdasta Kirjallisuus) 

Opintojakson aikana opiskelijat tutustu-
vat aikuiskasvatustieteellisen tutkimuk-
sen erilaisiin kohteisiin, lähestymistapoi-
hin ja menetelmiin.

Suoritustapa: L 12 + oppimistehtävä.
Opetus: ma, ke ja to 13., 15. ja 16.6. klo 
16.30–19.45
Opetuspaikka: DIA Auditorion yläosa
Oppimistehtävät palautetaan ensisijaises-
ti 28.7. mennessä Avoimen yliopiston Hel-
singin toimistoon. Ehdottomasti viimeinen 
oppimistehtävien palautuspäivä on 8.9., 
jonka jälkeen palautettuja tehtäviä ei ote-
ta vastaan.
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.

Tulosta ennen opetuksen alkua jaksoon kuulu-
va luentomateriaali ja tehtävä suoritusohjeineen 
verkosta (osoite: www.honeybee.helsinki.fi/
users/niskanen/kotu/kotutapa.htm). Voit myös 
ostaa materiaalin Avoimen yliopiston Helsingin 
toimistosta viikkoa ennen opetuksen alkua.
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PA 5. Aikuisdidaktiikan 
perusteet (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 18010550
Opintomaksu: 60 €

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

Suoritustapa: L 12 + kuulustelu + har-
joitustehtävä
Opintojakson suoritus edellyttää aktiivista 
osallistumista luennoille.
Opetus: ma, ti ja to 8., 9. ja 11.8. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: PR sali 5
Harjoitustehtävät palautetaan kuuluste-
lujen yhteydessä ensisijaisesti 24.9. tai vii-
meistään 26.10. Tehtävät voi myös palaut-
taa em. kuulustelupäiviin mennessä Avoi-
men yliopiston Helsingin toimistoon.
Kuulustelu: la 27.8. klo 9–12
Uusintakuulustelut: la 24.9. klo 9–12 ja ke 
26.10. klo 17–20
Opettaja: KT, Dos. Jyri Manninen

Kirjallisuus: Engeström, Y. Perustietoa ope-
tuksesta.
Oheiskirjallisuus: Aikuiskoulutus verkossa: 
verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa 
ja käytäntöä, toim. J. Matikainen & J. Manninen 
(luennolla ilmoitettavat artikkelit).

PA 6. Työ ja oppiminen (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 18010650
Opintomaksu: 60 €
Opiskelija tutustuu työhön liittyvän koulu-
tuksen ja oppimisen historialliseen kehityk-
seen ja ajankohtaisiin haasteisiin.

Suoritustapa: Joko a) L 12 t + oppimis-
tehtävä (luennot) + kirjallisuuskuuluste-
lu
tai b) kirjallisuuskuulustelu, jossa suorite-
taan myös opetuksen korvaava kirjallisuus
Suoritustapa a) edellyttää aktiivista osallis-
tumista opetukseen.
Opetus: ma, ti ja ke 22.–24.8. klo 16.30–
19.45

Opetuspaikka: PR sali 5
Oppimistehtävät palautetaan kuulustelu-
jen yhteydessä ensisijaisesti 12.9. tai vii-
meistään 19.10. Tehtävät voi myös palaut-
taa em. kuulustelupäiviin mennessä Avoi-
men yliopiston Helsingin toimistoon.
Kuulustelu: ma 12.9. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ke 19.10. ja ke 16.11. 
klo 17–20
Opettaja: Dos. Juha Varila

Kirjallisuus: Järvinen, A. , Koivisto, T. & Poi-
kela, E. Oppiminen työssä ja työyhteisössä.

Opetuksen korvaava kirjallisuus: Sarala, U. & Sa-
rala, A. Oppiva organisaatio – oppimisen, laadun 
ja tuottavuuden yhdistäminen.

PA 3. Aikuiskoulutuksen 
toimintakentät (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 18010750
Opintomaksu: 60 €

Opiskelija saa yleiskuvan aikuiskoulutuk-
sen toimintakentistä sekä tutustuu valit-
semaansa aikuiskoulutuksen kenttään ja 
sitä koskevaan tutkimukseen.

Suoritustapa: L 12 + essee. Essee perus-
tuu tutustumiskäyntiin ja kenttää koske-
vaan ajankohtaiseen tutkimukseen.
Opetus: ma, ti ja ke 29.–31.8. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: PR sali 13
Esseet palautetaan Avoimen yliopiston Hel-
singin toimistoon 29.9. mennessä tai vii-
meistään 27.10. mennessä.
Opettaja: KM Pia Erkinheimo-Mennan-
der

Kirjallisuus: Sovitaan opetuksen yhteydessä.
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ERITYISPEDAGOGIIKKA

ERITYISPEDAGOGIIKAN 
PERUSOPINNOT (15 OV)
 Ilmoittautumiskoodi on 18020050 (si-
sältää kaikki perusopintojen kurssit). Käy-
tä tätä ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi 
yhteenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 180 € (ilman materiaalimaksu-
ja). Jos ilmoittaudut yksittäiselle kurssille, 
käytä kurssin kohdalla olevaa ilmoittautu-
miskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 180 €
Opintojaksoon EP 2.1. liittyy materiaali-
maksu, tarkempi tieto jakson yhteydessä.

Erityispedagogiikka on kasvatustieteelli-
nen oppiaine, joka tutkii koulutusta, per-
hettä ja työelämää erityisiä ratkaisuja vaa-
tivien ryhmien näkökulmasta sekä yleis-
ten lainalaisuuksien yksilöllistä toteutu-
mista kielen, kommunikaation, matema-
tiikan ja ajattelun omaksumisessa silloin, 
kun kehitystilanne poikkeaa tavanomai-
sesta tai on häiriintynyt.
Erityispedagogiikan tavoitteena on antaa 
pedagogisia valmiuksia kasvatus- tai opas-
tustehtäviin erityistukea tarvitsevien hen-
kilöiden kanssa työskenteleville (mm. opet-
tajille ja lastentarhanopettajille) sekä niille, 
jotka ovat kiinnostuneet poikkeavia ope-
tusjärjestelyjä, -menetelmiä ja välineitä tar-
vitsevien erityisryhmien kasvatuksesta, ope-
tuksesta 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 18020150
Opintomaksu: 80 €

Tavoitteena on antaa opiskelijalle yleis-
kuva erityispedagogiikasta tieteenalana 

ja käytännön toimintana sekä perehdyt-
tää opiskelija erityiskasvatuksen ja -huol-
lon osa-alueisiin opintokäyntien sekä ope-
tus- ja oppimateriaalin avulla.

Suoritustapa: L 30 t + R 20 t, joihin sisäl-
tyy vierailukäyntejä + kuulustelu
Opetus: ke, to, pe ja la 18.–21.5. ja ke, to 
ja pe 25.–27.5. arkisin klo 16.30–19.45 ja 
lauantaina klo 9–13.45
Opetuspaikka: 18.–20.5. TK23 D113, 21.5. 
PR sali 10, 25.5. TK23 D113, 26.5. TK23 
A217, 27.5. TK23 D113
Lakikirjan suorittaminen:
– Ryhmä I: ke 1.6. klo 16.30–19 TK23 A 217
– Ryhmä II: to 2.6. klo 16.30–19 TK23 A 216
Ryhmiin ilmoittaudutaan luentojen yhtey-
dessä.
Vierailukäynnit: touko–elokuun aikana. 
Vierailukäyntiraportit palautetaan kuulus-
telujen yhteydessä. Ne voi myös palauttaa 
Avoimen yliopiston Helsingin toimistoon 
kuulustelupäiviin mennessä.
Kuulustelu: ke 8.6. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ke 6.7. klo 16–19 ja ma 
5.9. klo 17–20
Opettaja: FT Elina Kontu
Lakikirjaryhmät: KM Minna Rouste

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

Suoritetaan pienryhmässä:
Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö 
2002 tai 2003, toim. E. Onikki & H. Ranta. (Laki-
kirjan voi myös tenttiä kuulustelussa.)

EP 3.1. Kirjallisuus I (3 ov)
Opintomaksu: 38 €/kuulustelu
Kuulustelu: la 18.6. klo 9–12
Uusintakuulustelut: ma 15.8. ja ke 5.10. klo 
17–20
Opettaja: KT Raija Pirttimaa

Kirjallisuus: Saloviita T. Kaikille avoimeen kou-
luun. Erilaiset oppilaat tavallisella luokalla; Ah-
venainen O. & Holopainen E. Lukemis- ja kir-
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joittamisvaikeudet: teoreettista taustaa ja ope-
tuksen perusteita; Lasten- ja nuorisopsykiat-
ria, toim. E. Räsänen & al.; Salmivalli, C. Koulu-
kiusaaminen ryhmäilmiönä.

EP 3.2. Kirjallisuus II (3 ov)
Opintomaksu: 38 €/kuulustelu
Kuulustelu: ma 4.7. klo 16–19
Uusintakuulustelut: ke 31.8. klo 17–20 ja la 
22.10. klo 9–12
Opettaja: KT Raija Pirttimaa

Kirjallisuus: Erityispedagogiikka ja aikui-
suus, toim. T. Ladonlahti & R. Pirttimaa; Laine, 
M. Johdatus kriminologiaan ja poikkeavuuden 
sosiologiaan; Uusikylä, K. Lahjakkaiden kasva-
tus; Ziehe, T. Uusi nuoriso. Epätavanomaisen op-
pimisen puolustus.

EP 3.3. Kirjallisuus III (3 ov)
Opintomaksu: 38 €/kuulustelu
Kuulustelu: ke 27.7. klo 16–19
Uusintakuulustelut: la 17.9. klo 9–12 ja ke 
9.11. klo 17–20
Opettaja: KT Raija Pirttimaa

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

EP 2.1. Kohti tutkivaa 
työtapaa (3 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 18020250
Opintomaksu: 80 € + erillinen materiaali-
maksu 4 € joka maksetaan toimistoon (ks. 
kohdasta kirjallisuus)

Opiskelija tutustuu kasvatustieteellisen 
tutkimuksen erilaisiin kohteisiin, lähesty-
mistapoihin ja menetelmiin. Opintojakso 
vastaa kasvatustieteen laitoksen lukuvuo-
den 2004–2005 tutkintovaatimuksia.

Suoritustapa: L 20 t + oppimistehtävä
Opetus: ti 4.8., ti ja to 9.–18.8. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelmat
Oppimistehtävät palautetaan Avoimen yli-
opiston Helsingin toimistoon ensisijaises-
ti 21.9. mennessä. Ehdottomasti viimeinen 
palautuspäivä on 20.10. Tämän jälkeen pa-
lautettuja tehtäviä ei oteta vastaan.
Opettaja: Dos. Vesa Niskanen

Kirjallisuus: Argumentti ja kritiikki: lukemisen, 
keskustelun ja vakuuttamisen taidot, toim. M.-L. 
Kakkuri-Knuuttila (luvut 1–3 ja 8–11). Muusta kir-
jallisuudesta sovitaan luentojen yhteydessä.

Tulosta ennen opetuksen alkua jaksoon kuulu-
va luentomateriaali ja tehtävä suoritusohjeineen 
verkosta (osoite: www.honeybee.helsinki.fi/
users/niskanen/kotu/kotutapa.htm). Voit myös 
ostaa materiaalin Avoimen yliopiston Helsingin 
toimistosta viikkoa ennen opetuksen alkua.

KASVATUSTIEDE

KASVATUSTIETEEN 
PERUSOPINNOT (15 OV)
 Ilmoittautumiskoodi 18030050 (sisäl-
tää kaikki perusopintojen kurssit). Käy-
tä tätä ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi 
yhteenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 180 € (ilman materiaalimaksu-
ja). Jos ilmoittaudut yksittäiselle kurssille, 
käytä kurssin kohdalla olevaa ilmoittautu-
miskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 180 €, lisäksi jaksoihin PK 
3. Oppimisen psykologiset perusteet ja PK 
5. Kohti tutkivaa työtapaa kuuluu materi-
aalimaksu joka maksetaan toimistoon

Kasvatustieteen perusopinnoissa opiske-
lija perehtyy kasvatustieteen keskeisiin 
kysymyksiin ja teorianmuodostukseen, 
yhteiskunnan koulutusjärjestelmän ke-
hittämiseen yksilön ja yhteisön näkökul-
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masta sekä saa aineksia oman kasvatustie-
teellisen 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)

Orientaatiojakso (– ov)
Orientaatiojaksolla tutustutaan alkamassa 
olevaan opintokokonaisuuteen ja avoimen 
yliopiston käytäntöihin.

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely Kas-
vatustieteen orientaatiojakso -verkkoma-
teriaalin avulla + orientaatiotilaisuus
Kasvatustieteen orientaatiojakso -verkko-
materiaali (www.helsinki.fi/~lehtinen/
orientaatio.html) on itsenäisesti opis-
keltava materiaali, josta on apua opinto-
jen aloittamisessa. Eri teemoihin liittyvien 
tehtävien avulla tutustutaan kasvatustie-
teen opintojen ja yliopisto-opiskelun kes-
keisiin asioihin.
Opetus: Orientaatio: ma 16.5. klo 16.30–
19.00
Opetuspaikka: S20 C sali 2
Opettaja: KM Mervi Salonen

PK 4. Didaktiikan perusteet 
(2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 18030150
Opintomaksu: 60 €
Opiskelija tutustuu didaktiikan peruskäsit-
teistöön ja opetuksen suunnittelun vaihei-
siin opetuksen kehittämisen näkökulmasta.

Suoritustapa: joko a)L 12 t + luentokuu-
lustelu tai
b)kirjallisuuskuulustelu, jossa tentitään 
opetuksen korvaava kirjallisuus
Opetus: ke 18.5., ma 23.5. ja ke 25.5. klo 
16.30–19.45
Opetuspaikka: S20 C sali 2

Kuulustelu: ma 30.5. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ma 25.7. klo 16–19 ja 
ma 5.9. klo 17–20.
Opettaja: KT Erja Rusanen
Opintojaksoon kuuluvan materiaalin voi nou-
taa toimistosta tai tulostaa verkosta (osoite 
ilmoitetaan myöhemmin) ke 18.5. alkaen.

Kirjallisuus: Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lip-
ponen, L. Tutkiva oppiminen: älykkään toimin-
nan rajat ja niiden ylittäminen (1.–5. painos) tai 
6. painos Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lippo-
nen, L. Tutkiva oppiminen: järki, tunteet ja kult-
tuuri oppimisen sytyttäjinä.

Opetuksen korvaava kirjallisuus: Uusikylä, K. & 
Atjonen, P. Didaktiikan perusteet.

PK 3. Oppimisen psykologiset 
perusteet (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 18030250
Opintomaksu: 60 € + erillinen materiaali-
maksu 4 € joka maksetaan toimistoon

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

Suoritustapa: joko a)L 12 t + kuulustelu 
+ harjoitustehtävä tai
b)kirjallisuuskuulustelu, jossa tentitään 
myös opetuksen korvaava kirjallisuus
Opetus: ke 1.6., ma 6.6. ja ke 8.6. klo 
16.30–19.45
Opetuspaikka: 1.6. ja 6.6. M11 ls 10, 8.6. 
DIA Auditorion yläosa
Opintojaksoon kuuluvan materiaalin voi 
noutaa avoimen yliopiston toimistosta 4 
euron maksua vastaan tai sen voi tulostaa 
verkosta (osoite ilmoitetaan myöhemmin). 
Materiaali on noudettavissa/saatavilla ke 
18.5. alkaen.
Harjoitustehtävät palautetaan viimeistään 
to 28.7. Avoimen yliopiston toimistoon. 
Tehtävän palauttamiseen ei voi saada li-
säaikaa.
Kuulustelu: ke 15.6. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ke 27.7. klo 16–19 ja 
ma 26.9. klo 17–20.
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Opettaja: KT Erja Rusanen

Kirjallisuus: Näkökulmia kehityspsykologi-
aan. 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. Kasvatuspsy-
kologian kysymyksiä. 2. uud. p. tai uud. p.

PK 1. Kasvatusfilosofian 
perusteet (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 18030350
Opintomaksu: 60 €

Opiskelija tutustuu kasvatuksen ilmiöiden 
filosofiseen käsitteellistämiseen.

Suoritustapa: a)L 12 t + kuulustelu tai
b)kirjallisuuskuulustelu, jossa tentitään 
myös opetuksen korvaava kirjallisuus
Opetus: to 16.6., ma 20.6. ja ke 22.6. klo 
16.30–19.45
Opetuspaikka: B18 suuri sali
Kuulustelu: ke 6.7. klo 16.00
Uusintakuulustelut: ke 10.8. klo 16.00 ja ma 
19.9. klo 17–20
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.

PK 2. Kasvatus ja yhteiskunta 
(2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 18030450
Opintomaksu: 60 €
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: ti 2.8., t 4.8. ja pe 5.8. klo 16.30–
19.45

Opetuspaikka: B18 suuri sali
Kuulustelu: ma 15.8. klo 17–20
Uusintakuulustelut: la 24.9. klo 9–12 ja ma 
31.10. klo 17–20
Opettaja: Prof. Martti T. Kuikka

Kirjallisuus: Antikainen, A., Rinne, R. & Kos-
ki, L. Kasvatussosiologia. WSOY; ja Kuikka, M. 
T. Suomalaisen koulutuksen vaiheet.

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

PK 5. Kohti tutkivaa työtapaa 
(3 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 18030550
Opintomaksu: 80 € + erillinen materiaali-
maksu 6 € joka maksetaan toimistoon

Opiskelija tutustuu kasvatustieteellisen 
tutkimuksen erilaisiin kohteisiin, lähesty-
mistapoihin ja menetelmiin.
Opintojaksoon kuuluvan luentomateriaa-
lin ja oppimistehtävän saa haettua verkos-
ta (www.helsinki.fi/~lehtinen/KTTmateriaa-
li.html) tai voi noutaa avoimen yliopiston 
toimistosta 6 euron maksua vastaan. Mate-
riaalit ovat saatavilla toimistosta ja verkos-
ta viikkoa ennen kurssin alkua.

Suoritustapa: L 20 t + oppimistehtävät
Suoritustapa niille, jotka ovat jo suoritta-
neet opintojakson aikuiskasvatustieteen tai 
erityispedagogiikan perusopinnoissa:
– opintojakso korvataan tentillä.
– tenttipäivä on ma 29.8. klo 17–20
– uusintakuulustelut ke 28.9. ja la 29.10. 
klo 9–12 (tämän jälkeen uusintoja ei jär-
jestetä).
– Tentteihin on ilmoittauduttava

Tarkemma t ohjeet korvaavasta suorituk-
sesta löytyvät osoitteesta www.helsinki.fi/
~lehtinen/KTTmateriaali.html viikkoa en-
nen opetuksen alkua
Opetus: ti ja ke 16.–24.8. sekä ma ja ti 29.–
30.8. klo 16.30–19.30.
Opetuspaikka: PR sali 1
Oppimistehtävät palautetaan Avoimen 
yliopiston toimistoon ensisijaisesti ma 19.9. 
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mennessä. Oppimistehtävän viimeinen 
mahdollinen palautuspäivä on ma 24.10.
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 6. Kasvatus elämänkulussa 
(4 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 18030650
Opintomaksu: 38 €
Edeltävät opinnot: Opintojakso suorite-
taan sitten, kun perusopintojen kaikki 
muut opintojaksot on suoritettu.

Opiskelija tutustuu kasvatukseen ja koulu-
tukseen ihmisen elämänkulun eri vaiheis-
sa sekä formaalisissa että informaalisissa 
oppimisympäristöissä.

Suoritustapa: Oppimistehtävä
Opetus: Ohjausluento: ke 31.8. klo 16.30–
19.00
Opetuspaikka: B18 suuri sali
Oppimistehtävän ohjeet voi noutaa avoi-
men yliopiston toimistosta tai tulostaa ver-
kosta (osoite ilmoitetaan myöhemmin)
ti 31.5.05 alkaen.
Oppimistehtävät palautetaan Avoimen yli-
opiston toimistoon. Vaihtoehtoiset palau-
tuspäivät ovat seuraavat: ke 12.10.05, to 
12.1., to 16.2.06
Opettaja: KM Päivi Sutinen

Kirjallisuus: Valitse oheisesta kirjallisuudesta 
kolme teosta, joiden tulee olla eri osa-alueilta. 
Tehtävissä edellytetään myös ko. teemaan liitty-
vien muiden perusopintoihin kuuluvien opinto-
jaksojen tietojen hyödyntämistä.
Perhe: Koti kasvattajana, elämä opettajana. 
Kasvatus- ja oppimiskulttuurit tutkimuskohtei-
na, toim. L. Laurinen; Perhe ja vanhemmuus: 
Suomalainen perhe-elämä ja sen tukeminen, 
toim. A. Rönkä & U. Kinnunen. PS-kustannus.
Varhaiskasvatus: Strandell, H. Päiväkoti lasten koh-

taamispaikkana: tutkimus päiväkodista sosiaalisten 
suhteiden kenttänä.
Koulu: Opettaja modernin murroksessa, toim. 
H. Niemi; Suomalainen koulu ja kulttuuri, 
toim. T. Tolonen
Nuorisotutkimus: Puuronen, V. Johdatus nuori-
sotutkimukseen.
Aikuiset: Living in a learning society: life-his-
tories, 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. & Hima-
nen, P. Suomen tietoyhteiskuntamalli. WSOY.

KOGNITIOTIEDE

Ckt119 Tieteellinen päättely 
ja selittäminen (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 18040250
Opintomaksu: 60 € + erillinen materiaa-
limaksu 10 €, joka maksetaan toimistoon 
materiaalia noudettaessa + ekskursiokäyn-
ti Eläinmuseoon 4,20 €, opiskelijakortilla 
2,50 €

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää 
tieteellisesti pätevän päättelyn ja psykolo-
gisen selittämisen perusteet. Aihetta käsi-
tellään konkreettisten psykologian histo-
riaan ja moderniin tutkimukseen liittyvi-
en esimerkkien avulla. Käsiteltäviä aihei-
ta ovat mm. perinnöllisyys ja geenit, evo-
luutiopsykologia, aivojen modulaarisuus, 
älykkyys, tekoälytutkimus, ihminen luon-
nontieteellisenä ja humanistisena tutki-
muskohteena.

Suoritustapa: L 24 t + harjoitustehtäviä 
+ kuulustelu
Opetus: ke ja pe 18.-27.5., ke klo 17.00–
18.45, pe klo 17.00–19.30, la 28.5. ekskur-
siokäynti Eläinmuseoon klo 11–14 , ma 
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30.5., ke 1.6., to 9.6. ja ma 13.6. klo 17.00–
18.45
Opetuspaikka: U40 sali 4, paitsi 18.5. U40 
sali 6
Kuulustelu: la 18.6. klo 9–12 U40 sali 6,
uusintakuulustelut ke 6.7. klo 16–19 ja ke 
3.8. klo 16–19
Opettaja: FM Otto Lappi ja FM Anna-Ma-
ri Rusanen

Kirjallisuus: Kurssimoniste: Lappi,O. Tieteelli-
nen päättely & selittäminen. Kurssimoniste nou-
dettavissa Avoimen yliopiston toimistosta viimeis-
tään kurssin alkuun mennessä, hinta 10 €.
Saatavissa myös kurssin kotisivulta: www.helsinki.
fi/kognitiotiede/kurssit/avoin/ckt119.htm

Ckt111 Johdatus 
kognitiotieteeseen (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 18040150
Opintomaksu: 60 € + erillinen materiaa-
limaksu 10 €, joka maksetaan toimistoon 
materiaalia noudettaessa.
Opintojaksossa tutustutaan kognitiotietee-
seen tieteenalana, joka tarkastelee mieltä 
ja aivoja informaatiota prosessoivana jär-
jestelmänä. Jaksossa käsitellään kognitio-
tieteen historiallisia, filosofisia ja teoreetti-
sia perusteita. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. 
havaitseminen, muisti ja oppiminen, kieli, 
ajattelu, merkitys sekä tekoälytutkimus ja 
kognitiivinen neurotiede.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu
Opetus: pe 3.6., ti ja ke 14.–22.6., ti 9.8., ke 
10.8. ja pe 12.8. klo 17.00–19.30
Opetuspaikka: PR sali 8
Kuulustelu: la 3.9. klo 9–12,
uusintakuulustelut: la 1.10. klo 9–12 ja la 
29.10. klo 9–12
Opettaja: FM Otto Lappi

Kirjallisuus: Kurssimoniste: Brattico & Lappi. 
Johdatus kognitiotieteeseen. 
Kurssimonisteen voi noutaa Avoimen yliopiston 
toimistosta viimeistään kurssin alkuun mennes-
sä. Moniste maksaa 10 €.

Kurssin kotisivu: www.helsinki.fi/kognitiotiede/
kurssit/avoin/ckt111.htm

LOGOPEDIA

Logopedia on laaja-alaisesti ihmisten vä-
listä kommunikaatiota tarkasteleva oppi-
aine. Perusopinnoissa opiskelija oppii ym-
märtämään, miten kommunikointitaidot, 
puhe ja kieli kehittyvät sekä miten äänen-
tuottoelimistö toimii. Lisäksi opiskelija pe-
rehtyy logopedisen kuntoutuksen osa-alu-
eisiin ja perusteisiin.

Lfo121 Logopedian 
peruskurssi (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 18060150
Opintomaksu: 60 € + mahdollinen mate-
riaalimaksu

Suoritustapa: L 20 t + kuulustelu
Opetus: ti 17.–31.5., to 2.6. ja ti 7.6. klo 
16.30–19.45
Opetuspaikka: B18 sh 8
Kuulustelu: ke 15.6. klo 17–20
uusintakuulustelut ma 25.7. klo 16–19 ja ke 
24.8. klo 17–20
Opettaja: FL Eila Lonka

Kirjallisuus: Crystal, D. & Varley, R., Introducti-
on to language pathology; Kommunikoinnin häi-
riöt: syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuk-
sen perusteita, (toim.) K. Launonen, A.-M. Korpi-
jaakko-Huuhka 2000. Palmenia-kustannus.

Lfo125 Ääni ja  
äänen laatu (1 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 18060250
Opintomaksu: 60 € + mahdollinen mate-
riaalimaksu

Perehdytään äänen ja äänenlaadun fo-
neettiseen kuvaukseen ja tutkimukseen.

Suoritustapa: L 20 t + kuulustelu
Opetus: to 4.8., ke–to 10.–18.8. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: B18 sh 8
Kuulustelu: ma 29.8. klo 17–20,
uusintakuulustelut ke 28.9. ja ma 31.10. 
klo 17–20
Opettaja: FM Kaarina Ruusuvirta
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Kirjallisuus: Laukkanen, A.-M. & Leino, T., Ih-
meellinen ihmisääni.

PSYKOLOGIA

Psykologia (8 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 18080050 (sisäl-
tää alla olevat oppiaineen kurssit). Käy-
tä tätä ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi 
yhteenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 180 €. Jos ilmoittaudut yksittäi-
selle kurssille, käytä kurssin kohdalla ole-
vaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 180 €

Kesällä 2005 järjestettävät opintojaksot 
sisältyvät psykologian 20 ov:n opintoko-
konaisuuteen, joka koostuu Helsingin yli-
opiston psykologian tutkintovaatimusten 
perus- ja aineopinnoista. Loput kokonai-
suuteen kuuluvista opintojaksoista järjes-
tetään lukuvuonna 2005–2006.

Johdatus psykologiaan (1 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 18080150
Opintomaksu: 60 € tai kirjallisuuskuulus-
telu 38 €/kuulustelu

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

Suoritustapa: joko a) L 24 t + kuuluste-
lu tai b) kirjallisuuskuulustelu
Opetus: ti ja to 17.5.–2.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka:
ti ja to 17.–26.5. U40 sali 1
ti ja to 31.5.–2.6. M11 ls 5
Kuulustelu: ma 13.6. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ma 1.8. klo 16–19 ja la 
3.9. klo 9–12
Opettaja: FL, PsM Jarmo Herkman (vastaa 
sekä a- että b-vaihtoehdosta).

Kirjallisuus: Luentokurssin oheislukemistona 
lukion psykologian kurssit 1, 3 ja 5, esim. Vuo-

rinen–Tuunala–Mikkonen, Psykologian perus-
teet. Psyyke – mielen maailma; Näätänen–Nie-
mi–Laakso, Psykologia 3; Ihanus– Fredriksson, 
Lukion psykologia 5, sekä Sarkkinen (toim.); Psy-
kologian johdantokurssi soveltuvin osin.

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: 18080450
Opintomaksu: 60 € tai kirjallisuuskuulus-
telu 38 €/kuulustelu

Opintojakson tarkoituksena on perehdyt-
tää ihmisen tiedonkäsittelyprosesseihin ja 
kognitiivisiin taitoihin (mm. muistiin, oppi-
miseen, kieleen, ajatteluun ja ongelman-
ratkaisuun).

Suoritustapa: joko a) L 24 t + kuulustelu, 
jossa suoritetaan myös opintojakson kirjal-
lisuus tai b) kirjallisuuskuulustelu
Opetus: ma 6.6, ke 8.6, ke 15.6, to 16.6, 
ma 20.6, ke 22.6 klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: PR pieni juhlasali, paitsi 15. 
ja 16.6. M11 ls 5
Kuulustelu: ma 4.7. klo 16–19
Uusintakuulustelut: la 27.8. klo 9–12 ja la 
8.10. klo 9–12
Huom! A-vaihtoehdon kuulusteluissa saa 
olla mukana luentomuistiinpanot ja -mo-
nisteet.
Opettaja: Ph.D, dos. Jussi Saarinen (vastaa 
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
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Havaintopsykologia (3 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 18080250
Opintomaksu: 80 € tai kirjallisuuskuulus-
telu 38 €/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
Luentomateriaali löytyy osoitteesta: www.
helsinki.fi/~vsalmela/avoin/
Opetus: ke 3.–17.8. sekä ma, to 29.8.–15.9. 
klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: PR sali 5, paitsi 5.–15.9. ks. 
verkkopalvelun opetusohjelma
Kuulustelu: la 1.10. klo 9–12
Uusintakuulustelut: ma 31.10. klo 17–20 ja 
la 26.11. klo 9–12
Opettaja: PsM Viljami Salmela (vastaa se-
kä a- että b-vaihtoehdosta)

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

Kirjallisuuskuulustelussa tentitään edellä mainit-
tu teos kokonaan.

Psykologisen tutkimuksen 
harjoituskurssi (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 18080350
Opintomaksu: 60 € tai kirjallisuuskuulus-
telu 38 €/kuulustelu

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

Suoritustapa: joko a) L 24 t + kuulustelu, 
jossa suoritetaan myös opintojakson kirjal-
lisuus tai b) kirjallisuuskuulustelu
Opetus: ma, ti ja to 8.–18.8. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: U40 sali 6
Kuulustelu: ke 31.8. klo 17–20
Uusintakuulustelut: la 24.9. klo 9–12 ja la 
22.10. klo 9–12

Opettaja: PsT Anu-Katriina Pesonen (vas-
taa sekä a- että b-vaihtoehdosta).

Kirjallisuus: Luentokurssin oheislukemistona on 
Coolican, H., Research methods and statistics in 
psychology (3. tai 4. painos).
Kirjallisuuskuulustelussa tentitään edellä mainit-
tu teos kokonaan.

Psykologian opintojen jatka-
minen lukuvuonna 2005–2006
Ne opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet 
kaikille kesän 2005 psykologian opintojak-
soille, voivat täydentää opinnot psykolo-
gian 20 ov:n opintokokonaisuudeksi suorit-
tamalla seuraavat lukuvuonna 2005–2006 
järjestettävät opintojaksot:

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

Jatko-ohjelma on 4.7. alkaen nähtävissä 
Avoimen yliopiston www-sivuilla tai nou-
dettavissa Avoimen yliopiston toimipistees-
tä. Opintojaan jatkavien on ilmoittaudut-
tava Avoimen yliopiston toimipisteeseen 
1.-18.8. välisenä aikana puhelimitse nume-
roon (09) 191 28320 tai käymällä toimipis-
teessä. Kesäopetuksen opintomaksuna suo-
ritettu 180 € hyvitetään jatkoilmoittautu-
misen yhteydessä. Maksettavaksi jää 45 €.

PUHEVIESTINTÄ

Vfp115 Ryhmäviestintä (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 18090150
Opintomaksu: 60 € + mahdollinen mate-
riaalimaksu

Kurssilla perehdytään ryhmäviestinnän 
teorioihin sekä harjaannutaan tarkaste-
lemaan ryhmän toimintaa ja omia ryhmä-
viestintätaitoja.

Suoritustapa: L 16 t + R 20 t + kuuluste-
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lu, jossa tentitään luentojen sisällöt + kir-
jallisuutta.
Opetus: ma,ti ja ke 16.–18.5., la 21.5., 
ma,ti ja ke 23.–25.5. sekä ma, ti 30–31.5. 
klo 16.30–19.45, la klo 10–14.45
Opetuspaikka: U40 sali 9
Kuulustelu: ke 8.6. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ma 25.7. ja ke 24.8. klo 
16–19
Opettaja: FM Niina Jääskeläinen

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

Vfp119 Interpersonaalinen 
viestintä (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 18090250
Opintomaksu: 60 € + mahdollinen mate-
riaalimaksu

Opintojaksolla perehdytään interperso-
naalisen viestinnän teorioihin ja harjaan-
nutaan analysoimaan interpersonaalisen 
viestinnän vuorovaikutustilanteita.

Suoritustapa: L 24 t + kirjallisia tehtäviä
Opetus: ti ja ke 2.–10.8. ja 23.–24.8. klo 
16.30–19.45
Opetuspaikka: U40 sali 12
Tehtävien palautus Avoimen yliopiston toi-
mistoon viimeistään ke 31.8.
Opettaja: FT Maija Gerlander

Kirjallisuus: Trenholm, S. – Jensen, A., Inter-
personal Communication; Galvin, K.M. – Coo-
per, P.J., Making Connections
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MAATALOUS-METSÄTIETEELLISET 
OPINNOT

Suoritustapa: L 16 + essee
Opetus: ma, ti ja to 13.6.–21.6. klo 17.00–
19.45 paitsi ti 21.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: 13.–14.6. U40 sali 2, 16.–
21.6. PR aud XIV
Essee palautetaan Avoimen yliopiston toi-
mistoon kurssisihteeri Helena Hämäläiselle 
to 7.7. mennessä.
Opettaja: VTT Jukka Kortti

Kirjallisuus: Corrigan, P.1998. The Sosiology 
of Consumption. Sage; Ilmonen, K.1993. Tava-
roiden taikamaailma: sosiologinen avaus kulu-
tukseen. Vastapaino; McCracken, G. 1988. Cul-
ture and Consumption. Bloomington; Peltola, J. 
(toim.) 1995. Kulutuskultturia – sosiologisia 
näkökulmia kulutukseen. Taloustieteen lai-
toksen oppikirjoja 1; muuta kirjallisuutta osoi-
tuksen mukaan

KE50 Mainonnan  
historia (3 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 20030350
Opintomaksu: 80 €
Kurssi perehdyttää mainonnan histori-
an päälinjoihin ja painottuu suomalaisen 
mainnonnan historiaan.
Suoritustapa: L 16 t + essee
Opetus: ma ja ke 1.8.–15.8. klo 17.00–19.45 
paitsi ma 15.8.05 klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: U40 sali 4
Essee palautetaan Avoimen yliopiston toi-
mistoon kurssisihteeri Helena Hämäläiselle 
to 25.8. mennessä.
Opettaja: VTT Jukka Kortti

Kirjallisuus: Heinonen, V. & Konttinen, H. 
2001. Nyt uutta Suomessa! Suomalaisen main-
nonnan historia. Mainostajien Liitto; Leiss, W., 
Kline, S. & Jhally, S. 1990. Social Communicati-
on in Advertising. Persons, Products and Images 
of Well-being. Routledge.

KULUTTAJAEKONOMIA

KE31 Kotitalouden talous- ja 
oikeussuhteet (3 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 20030150
Opintomaksu: 80 €

Perehdyttää kotitalouden näkökulmasta 
keskeiseen siviilioikeudelliseen sääntelyyn. 
Lisäksi perehdytään kiinteistö- ja asunto-
kaupan sekä velkasuhteiden ajankohtai-
siin kysymyksiin. Kurssilla annetaan yleis-
kuva Suomen oikeusjärjestyksestä ja sivii-
lioikeuden peruskäsitteistöstä.

Suoritustapa: L 34 t + harjoitustyö + kuu-
lustelu
Opetus: ti, ke ja to 17.5.–2.6. klo 16.30–
19.45 paitsi to 2.6. klo 16.30–18.00
Opetuspaikka: U38 F211
Harjoitustyö palautetaan Avoimen yliopis-
ton toimistoon kurssisihteeri Helena Hämä-
läiselle ke 22.6. mennessä.
Kuulustelu: ke 15.6. klo 17–20
Uusintakuulustelu 1: la 20.8. klo 9–12
Uusintakuulustelu 2: ke 14.9. klo 17–20
Opettaja: Dos. Marjukka Litmala ja VT Lee-
na Linnainmaa

Kirjallisuus: Litmala, M.1998. Avioehtosopimus 
ja taloudellinen turvallisuus. WSLT. Osoitetut koh-
dat; Linnainmaa, L. & Palo, M. 2000. Asunnon-
hankintaopas. Kiinteistöalan Kustannus; muuta 
kirjallisuutta osoituksen mukaan.

KE53 Kulutussosiologia (3 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 20030250
Opintomaksu: 80 €

Välittää kokonaisnäkemystä kulutukses-
ta kulttuurisena, sosiaalisena ja taloudel-
lisena ilmiönä.
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MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET 
OPINNOT

si 8.6. PR sali 14
Ryhmä 2: klo 17.00–19.30 PR aud IX
vko 20: ke ja pe 18.–20.5.
vko 21: ma ja ke 23.–25.5.
vko 22: ma 30.5.
vko 23: ma ja ke 6.–8.6.
vko 24: ma, ke ja to 13.–16.6.
Kuulustelu: 1. välikoe: ke 1.6. klo 17–19 
M11 ls 5
2. välikoe: ma 20.6. klo 17–19 M11 ls 5
Välikokeisiin ei tarvitse ilmoittautua.
Loppukoe: ke 29.6. klo 16–19, uusinnat la 
13.8. klo 9–12 ja la 17.9. klo 9–12
Ensimmäiseen loppukokeeseen ei tarvitse 
ilmoittautua, mutta loppukokeen uusin-
toihin ilmoittaudutaan Avoimeen yliopis-
toon viimeistään 10 päivää ennen kuulus-
telupäivää.
Laskimen ja taulukkokirjan käyttö on opin-
tojakson välikokeissa (ja loppukokeessa) 
sallittu samojen periaatteiden mukaisesti 
kuin ylioppilaskirjoitusten matematiikan 
kokeessa.
Opettaja: Luennot: FT Pertti Lehto
Laskuharjoitukset: FT Juhani Vainio

Kirjallisuus: Avoimen yliopiston toimistossa on 
opintojaksoon liittyvä kansio, josta löytyy osa-alu-
eittain materiaalia. Kansioon toimitetaan myös 
opintojakson harjoitustehtävät ja niiden malli-
ratkaisut. Opiskelijat voivat kopioida kansiosta 
omalla kopiokortillaan.

Lineaarialgebra ja 
matriisilaskenta (5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 15030350
Opintomaksu: 80 €
Edeltävät opinnot: On suositeltavaa, et-
tä opiskelijalla on lukion pitkän oppimää-
rän matematiikkaa vastaavat tiedot. Kou-
lumatematiikan täydennyskurssin käymi-
nen ennen Lineaarialgebra ja matriisilas-
kenta -opintojaksoa on suositeltavaa, joll-
ei lukion pitkän oppimäärän matematiikan 

MATEMATIIKKA

Koulumatematiikan 
täydennyskurssi (4 ov)
 Ilmoittautumiskoodi
Ryhmä 1: 15030150
Ryhmä 2: 15030250
Opintomaksu: 80 €

Koulumatematiikan täydennyskurssin suo-
rittaminen madaltaa kynnystä koulu- ja 
yliopistomatematiikan välillä ja kohentaa 
matematiikan perustaitoja. Opintojakson 
tarkoituksena on mm. täydentää matema-
tiikan yleisen oppimäärän antamat tiedot 
laajan oppimäärän tasolle. Opintojakso si-
sältää johdanto-osan, jolla käsitellään mm. 
rationaali-, kokonais- ja reaalilukuja, lu-
kujoukkoja sekä yhtälöitä ja epäyhtälöi-
tä. Pääaiheena opintojaksolla käsitellään 
differentiaali- ja integraalilaskentaa.

Suoritustapa: L 60 t + R 30 t/ryhmä + 2 vä-
likoetta (loppukuulustelumahdollisuus)
Opintojakso suoritetaan laskuharjoituksil-
la ja kahdella välikokeella. Jos opiskelija ei 
läpäise kurssia laskuharjoituksilla ja väliko-
keilla, voi hän osallistua opintojakson lop-
pukokeeseen, jossa koko opintojakson asi-
at tentitään kerralla.
Opetus: Luennot ja opetuspaikat:
vko 20: ma, ti ja to 16.–19.5. klo 16.30–
19.45, la 21.5. klo 9.00–12.15 PR sali 6
vko 21: ti, to ja pe 24.–27.5. klo 16.30–
19.45, la 28.5. klo 9.00–12.15 PR sali 6
vko 22: ti, to ja pe 31.5.–3.6. klo 16.30–
19.45 PR sali 6
vko 23: ti, to ja pe 7.–10.6. klo 16.30–19.45 
U40 sali 6
vko 24: ti 14.6. klo 16.30–19.45 U40 sali 6
huom! opetus 2.6. Nilsiänkatu 3, aud Betty, 
7.6. HKKK sali A201 ja 9.6. K6 sali 104 
Laskuharjoitukset:
Ryhmä 1: klo 14.00–16.30 PR aud IX, pait-
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tietoja ole tai jos em. opinnoista on kulu-
nut pitkä aika.

Opintojaksolla opitaan vektoriavaruuksi-
en ja lineaarikuvausten teorian perusteet 
sekä matriisilaskentaa ja analyyttistä geo-
metriaa. Näillä asioilla on paljon sovelluk-
sia sekä matematiikan sisällä että käytän-
nössä esimerkiksi optimointiongelmissa. 
Opintojaksolla sovelletaan teoriaa mm. 
toisen asteen tasokäyrien ja avaruuspin-
tojen tunnistukseen niiden yleisestä yh-
tälöstä lähtien.
Opintojakso on entiseltä nimeltään 
Lineaarialgebra I.

Suoritustapa: L 65 t + R 26 t + 2 välikoet-
ta (loppukuulustelumahdollisuus)
Opintojakso suoritetaan laskuharjoituksil-
la ja kahdella välikokeella. Jos opiskelija ei 
läpäise kurssia laskuharjoituksilla ja väliko-
keilla, voi hän osallistua opintojakson lop-
pukokeeseen, jossa koko opintojakson asi-
at tentitään kerralla.
Opetus: Luennot ja opetuspaikat:
vko 32: ma 8.8., ti 9.8. PR sali 7 ja to 11.8. 
PR aud IV klo 16.15–19.45, ke 10.8. ja pe 
12.8. PR aud II klo 18.15–19.45
vko 33: ma 15.8. PR sali 7, ke 17.8. ja pe 
19.8. PR aud II klo 18.15–19.45, ti 16.8. PR 
sali 7 ja to 18.8. PR aud IV klo 16.15–19.45
vko 34: ma 22.8. PR sali 7, ke 24.8. ja pe 
26.8. PR aud II klo 18.15–19.45, ti 23.8. PR 
sali 7 ja to 25.8. PR aud IV klo 16.15–19.45
vko 35: ti 30.8. ja to 1.9. klo 16.15–19.45, ke 
31.8. ja pe 2.9. klo 18.15–19.45 PR aud II
vko 36: ma 5.9. ja ke 7.9. klo 18.15–19.45, 
ti 6.9. klo 16.15–19.45, to 8.9. klo 16.15–
17.00, vko 36 opetuspaikat eivät vielä tie-
dossa, ks. verkkopalvelun opetusohjelma
Laskuharjoitukset:
vko 32: ke 10.8. ja pe 12.8. klo 16.15–
18.00
vko 33: ma 15.8., ke 17.8. ja pe 19.8. klo 
16.15–18.00
vko 34: ma 22.8., ke 24.8. ja pe 26.8. klo 
16.15–18.00
vko 35: ke 31.8. ja pe 2.9. klo 16.15–18.00
vko 36: ma 5.9. ja ke 7.9. klo 16.15–18.00, 

to 8.9. klo 17.15–19.00
Opetuspaikka:
*ma 15.8. ja 22.8. PR sali 7
*ke ja pe PR aud II
*vko 36 opetuspaikat eivät vielä tiedossa, 
ks. verkkopalvelun opetusohjelma
Kuulustelu: 1. välikoe: ma 29.8. klo 17–
20 PR sali 6
2. välikoe: ma 12.9. klo 17–20
Välikokeisiin ei tarvitse ilmoittautua.
Loppukoe: la 24.9. klo 9–13, uusinnat la 
29.10. klo 9–13 ja la 26.11. klo 9–13
Ensimmäiseen loppukokeeseen ei tarvitse 
ilmoittautua, uusintoihin ilmoittaudutaan 
Avoimen yliopiston toimistoon viimeistään 
10 päivää ennen kuulustelupäivää.
Laskimen ja taulukkokirjan käyttö on opinto-
jakson välikokeissa (ja loppukokeessa) sallittu 
samojen periaatteiden mukaisesti kuin yliop-
pilaskirjoitusten matematiikan kokeessa.
Opettaja: Luennot: dos. Juha Partanen
Laskuharjoitukset: FT Juhani Vainio

Kirjallisuus: Avoimen yliopiston toimistossa on 
opintojaksoon liittyvä kansio, johon toimitetaan 
laskuharjoitustehtävät ja niiden malliratkaisut. 
Opiskelijat voivat kopioida kansiosta omalla ko-
piokortillaan.

METEOROLOGIA

Meteorologian ja säähavain-
nonteon perusteet (3 ov)
 Ilmoittautumiskoodi:15060150
Opintomaksu: 80 €
Edeltävät opinnot: Suosituksena lukion 
laaja oppimäärä matematiikasta tai fysii-
kasta tai vastaavat tiedot.

Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva me-
teorologiasta sekä perehdyttää opiskelija 
säähavaintojen tekoon. Kurssiin kuuluu 
pakollisia harjoituksia ja havaintopäivä-
kirjan pitoa. Loppukuulustelu perustuu 
luentoihin ja harjoituksiin.

Suoritustapa: L 30 t + R 12 t + kuulustelu 
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+ omatoimista havaintojentekoa
Opetus: Luennot:
ma ja ti 16.–17.5. klo 16.30–19.00
ma ja ti 23.–24.5. klo 16.30–19.00, to 26.5. 
klo 16.30–18.30
ma, ke ja to 30.5.–2.6. klo 16.30–19.00
ti 7.6. klo 16.30–19.00, ke 8.6. klo 16.30–
18.30
ma 15.8. klo 16.30–18.30 (palautetunti)
Harjoitukset:
ke ja to 18.–19.5., ke 25.5.,ti 31.5. klo 
16.30–18.30
ma ja to 6.–9.6. klo 16.30–18.30
Opetuspaikka: Chemicum sali A128
Kuulustelu: la 18.6. klo 9–13, uusinnat ke 
27.7. klo 16–20 ja ke 31.8. klo 17–21
Opettaja: FT Tiina Markkanen, FM Anni 
Määttänen ja fil.yo Liisa Peltonen

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuutta: Juhani Rinne, 
Jarmo Koistinen, Elena Saltikoff (toim.), Suoma-
lainen sääkirja: etanasta El Ninoon; Hannu 
Karttunen et al., Ilmakehä ja sää.

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

Tietojenkäsittelytieteen opiskelu perus-
tuu pääasiassa luennoilla käymiseen, har-
joituksiin osallistumiseen ja harjoitustöi-
den tekemiseen. Luentojen aktiivinen seu-
raaminen helpottaa asioiden omaksumis-
ta. Omakohtainen oppiminen edellyttää 
myös harjoitustehtävien systemaattista 
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 maksimipis-
temäärästä.

Kesällä 2005 järjestetään kaikki tietojen-
käsittelytieteen 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 verkkotyösken-
telynä www-pohjaisessa oppimisympäris-
tössä. Katso tarkemmat tiedot opintojak-
sojen kohdalta.

Vaikka kesäopetuksessa tarjotaan kaik-
ki tietojenkäsittelytieteen approbaturin 
opintojaksot, ei koko arvosanaa suo-
sitella suoritettavaksi kesän aikana. 
Opintojaksot järjestetään intensiivi-
sessä tahdissa ja ne menevät osittain 
toistensa kanssa päällekkäin.

Tietokone työvälineenä (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi
Ryhmä 1:15040150
Ryhmä 2:15040250
Opintomaksu: 60 €
Edeltävät opinnot: Opintojaksolle osallis-
tuminen ei edellytä aikaisempia opintoja ai-
healueesta, mutta ennakkotietoina odote-
taan Windowsin tai muun käyttöjärjestel-
män (UNIX/Linux, Apple Macintosh) sekä 
jonkin WWW-selaimen peruskäyttötaitoja.

Huom! Opintojakso toteutetaan lähes 
kokonaan verkkotyöskentelynä www-
pohjaisessa oppimisympäristössä. 
Opiskelijalla on oltava käytössä koko 
opintojakson ajan Internet-yhteyksil-
lä varustettu tietokone ja sähköpos-
tiosoite. Katso tarkemmat tiedot opinto-
jaksolla tarvittavista ohjelmistoista www-
osoitteesta http://www.avoin.helsinki.fi/
tkttityo.html.

Opintojaksolla perehdytään mm. seuraa-
viin sisältöihin: Atk-järjestelmä, tietover-
kot, sähköposti, keskusteluryhmät, teks-
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tinkäsittely, taulukkolaskenta, www-sivu-
jen laatiminen ja UNIX.
Opintojakso on suoritettava ennen 
muita jaksoja, jos aihepiiri ei ole en-
nalta tuttu.

Suoritustapa: L 6 t + harjoitustyö verk-
kotyöskentelynä + kirjallinen loppukuu-
lustelu.
Opintojakso suoritetaan osallistumalla aktii-
visesti luennoille sekä tekemällä harjoitus-
työ ja kirjallinen loppukuulustelu. Suorituk-
seen voi halutessaan sisällyttää myös osallis-
tumisen kurssin verkkosivuilla tapahtuvaan 
keskusteluun. Harjoitustyö koostuu www-
kotisivusta ja siihen linkitetyistä eri työväli-
neohjelmilla tehdyistä tiedostoista. Verkko-
materiaali sisältää harjoitustyön tekemisessä 
tarpeellisten ohjelmistotyyppien esittelyn ja 
lyhyitä käyttöohjeita. Kirjalliseen loppukuu-
lusteluun vaadittava oppimateriaali on ver-
kossa, mutta kuulustelu suoritetaan perin-
teisessä tenttitilaisuudessa.
Opetus: Huom! Opintojakso etenee hyvin 
intensiivisessä tahdissa, vaikka verkkotyös-
kentely tuokin aikatauluun hieman jousta-
vuutta. Ennakkotiedoista ja -taidoista riip-
puen suoritus voi vaatia useiden tuntien 
päivittäistä opiskelua ja myös omatoimis-
ta tiedonhakua internetistä.
Opintojaksolla työskennellään 16.–30.5. vä-
lisenä aikana, jonka jälkeen on vielä kirjal-
linen loppukuulustelu. Opintojakson aika-
na tehdään vaiheittain harjoitustyötä, joka 
palautetaan 30.5. mennessä.
Tarkat tiedot opintojakson aikataulusta ja 
etenemisestä löytyvät verkkosivuilta. Ohjeet 
verkkosivuille rekisteröitymisestä lähetetään 
opiskelijoille ennen opintojakson alkua.
Luennot:
ma 16.5. ja pe 20.5.
Ryhmä 1: klo 10–13
Ryhmä 2: klo 17–20
Opetuspaikka: B221 (Exactum, Gustaf Häll-
strömin katu 2 b)
Kuulustelu: ma 6.6. klo 17–20.30
Uusintakuulustelut: ma 25.7. klo 16–19.30 
ja ma 12.9. klo 17–20.30

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

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

Ohjelmoinnin perusteet (3 ov)
 Ilmoittautumiskoodi
Ryhmä 1:15040350
Ryhmä 2:15040450
Opintomaksu: 80 €
Edeltävät opinnot: Opintojakso on ohjel-
moinnin peruskurssi, joten opiskelijalta ei 
edellytetä ennakkotietoja ohjelmoinnista. 
Tietokone työvälineenä (2 ov) (tai Tietotek-
niikan alkeet 2 ov) -opintojaksoa vastaavat 
tiedot ovat suositeltavia.

Opintojaksolla perehdytään ohjelmoin-
nin keskeisiin periaatteisiin ja ajatteluta-
poihin. Kurssin sisältönä ovat mm. tieto-
kone ja ohjelma, algoritmi ja sen tila, Ja-
va, sijoitus ja lausekkeet, tulostus ja syöt-
tö, ehdollisuus, metodit ja niiden para-
metrit, luokat ja oliot abstraktin tietotyy-
pin toteuttamisessa, string-olioita ja char-
arvoja sekä taulukko-olioita, hakemista ja 
järjestämistä.
Suoritustapa: L 30 t + R 14 t + kuulustelu
Opintojakso suoritetaan osallistumalla ak-
tiivisesti luennoille ja harjoituksiin sekä 
suorittamalla kuulustelu hyväksytysti.
Opetus: 
Luennot:
ma 16.5, ke 18.5., ma 23.5., ke 25.5., pe 
27.5., ti 31.5., to 2.6. klo 12–16 ja ma 6.6. 
klo 12–14
Opetuspaikka: CK112 (Exactum, Gustaf 
Hällströmin katu 2 b)
Opettaja: FM Arto Wikla
Harjoitukset:
ti 17.5, pe 20.5., ti 24.5., to 26.5., ma 30.5, 
ke 1.6., pe 3.6.
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Ryhmä 1: klo 14–16
Opetuspaikka: CK107 (Exactum, Gustaf 
Hällströmin katu 2 b)
teol.yo Veli–Matti Kujala
Ryhmä 2: klo 16–18
Opetuspaikka: CK107 (Exactum, Gustaf 
Hällströmin katu 2 b)
teol.yo Veli-Matti Kujala
Kuulustelu: ke 8.6. klo 17–20.30
Uusintakuulustelut: la 13.8. klo 9–12.30 ja 
la 10.9. klo 9–12.30

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

Java-ohjelmointi (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi
Ryhmä 1:15040550
Ryhmä 2:15040650
Opintomaksu: 60 €
Edeltävät opinnot: Osallistumisen edel-
lytys on ohjelmointitaito (esim. opintojak-
son Ohjelmoinnin perusteet (3 ov) suoritus) 
sekä Tietokone työvälineenä (2 ov) -opin-
tojaksoa vastaavat tiedot. Jos ohjelmointi-
taidon on hankkinut kielellä, jossa ei ole 
luokkia ja olioita, oppikirja Wikla, A., Oh-
jelmoinnin perusteet Java-kielellä, 1999 (lu-
vut 2.6.–2.8.) on syytä opiskella ennen Java-
ohjelmointi-kurssin aloittamista.

Opintojaksolla perehdytään Java-ohjel-
mointikieleen. Koko kieltä ei opintojaksol-
la ole mahdollista opetella; painopiste on 
kielen perusvälineiden käytössä. Ns. val-
miit pakkaukset jäävät vähemmälle huo-
miolle, mutta niiden käyttämisen perus-
teet ja rakenteen idea opitaan. Tavoittee-
na on, että opintojakson hyvin suoritta-
nut opiskelija osaa omatoimisesti ja itse-
näisesti käyttää kielen alkuperäisdoku-
mentaatiota.

Suoritustapa: L 22 t + R 10 t + kuulustelu
Opintojakso suoritetaan osallistumalla ak-
tiivisesti luennoille ja harjoituksiin sekä 
suorittamalla hyväksytysti opintojakson 
loppukuulustelu.

Opetus: Luennot:
ke 8.6., pe 10.6., ti 14.6., to 16.6., ma 20.6. 
klo 12–16 ja ke 22.6. klo 12–14
Opetuspaikka: CK112 (Exactum, Gustaf 
Hällströmin katu 2 b)
Opettaja: FM Arto Wikla
Harjoitukset:
to 9.6., ma 13.6., ke 15.6., pe 17.6. ja ti 21.6.
Ryhmä 1: klo 14–16
Ryhmä 2: klo 16–18
Opetuspaikka: CK107 (Exactum, Gustaf 
Hällströmin katu 2 b)
fil.yo Sampo Yrjänäinen
Kuulustelu: ke 29.6. klo 16–19.30
Uusintakuulustelut: la 27.8. klo 9–12.30 ja 
ke 21.9. klo 17–20.30

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 1:15040750
Ryhmä 2:15040850
Opintomaksu: 60 €
Edeltävät opinnot: Opintojaksolla edel-
lytetään oliokäsitteistön tuntemista oh-
jelmoinnin kannalta opintojakson Ohjel-
moinnin perusteet (3 ov) (tai Johdatus oh-
jelmointiin 4 ov) laajuudessa. Tietokone 
työvälineenä (2 ov) -opintojaksoa vastaa-
vat tiedot edellytetään.
Opintojaksolla käsitellään oliokeskeistä oh-
jelmiston kehittämistä ja siinä tarvittavia 
kuvaustekniikoita ja menetelmiä sekä nii-
den määrittelyä, suunnittelun toteutusta 
ja testausta. Opintojakson toisena aihee-
na 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.
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Opetus: 
Luennot:
ti 7.6., to 9.6., ma 13.6., ke 15.6., ma 20.6. 
ja ke 22.6. klo 16–20
Opetuspaikka: CK112 (Exactum, Gustaf 
Hällströmin katu 2 b)
Opettaja: FL Antti Viljamaa
Harjoitukset
pe 10.6., ti 14.6., to 16.6., ti 21.6. ja to 23.6.
Ryhmä 1: klo 16–18
Ryhmä 2: klo 18–20
Opetuspaikka: CK111 (Exactum, Gustaf 
Hällströmin katu 2 b)
fil.yo Jarmo Laitinen
Kuulustelu: ma 27.6. klo 16–19.30
Uusintakuulustelut: la 20.8. klo 9–12.30 ja
ke 14.9. klo 17–20.30

Kirjallisuus: Laine H., Johdatus sovellussuun-
nitteluun. Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittely-
tieteen laitos, 2000 (opintomoniste). Ostettavis-
sa Kumpulasta Yliopistopainon Exactumin toimi-
pisteestä (Gustaf Hällströminkatu 2 b). Katso au-
kioloajat http://www.yliopistopaino.fi

Tietokoneen toiminta (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi
Ryhmä 1:15041250
Ryhmä 2:15041350
Opintomaksu: 60 €
Edeltävät opinnot: Esitietoina edellyte-
tään Tietokone työvälineenä (2 ov) (tai Tie-
totekniikan alkeet 2 ov) ja Ohjelmoinnin 
perusteet (3 ov) (tai Johdatus ohjelmoin-
tiin 4 ov) -opintojaksojen asiat tai perus-
tiedot ohjelmoinnista.

Aiemmin suoritettu Tietokoneen toiminta 
(3 ov) korvaa tämän opintojakson.
Opintojaksolla tutustutaan tietokoneen ja 
sen oheislaitteiden rakenteeseen ja niiden 
toiminnan pääperiaatteisiin. Opintojak-
solla käsitellään perusteita mm. keskusyk-
sikön rakenneosista, lausekielen rakenteis-
ta symbolisella konekielellä, muistinhallin-
nasta 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 16.8.–1.9. klo 12–16
Opetuspaikka: CK112 (Exactum, Gustaf 
Hällströmin katu 2 b)
Opettaja: FM Liisa Marttinen
Harjoitukset:
ke ja pe 17.8.–2.9.
Ryhmä 1: klo 14–16
Ryhmä 2: klo 16–18
Opetuspaikka: B221 (Exactum, Gustaf Häll-
strömin katu 2 b)
FM Kimmo Simola ja fil.yo Tuomas Blom
Kuulustelu: ke 7.9. klo 17–20.30
Uusintakuulustelut: la 8.10. klo 9–12.30 ja
ke 9.11. klo 17–20.30

Kirjallisuus: Häkkinen, A., Tietokoneen Toimin-
ta -luentomoniste. Helsingin yliopisto, Tietojen-
käsittelytieteen laitos, 1998. Ostettavissa Kum-
pulasta Yliopistopainon Exactumin toimipistees-
tä (Gustaf Hällströminkatu 2 b). Katso aukiolo-
ajat http://www.yliopistopaino.fi.

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

Tietokantojen  
perusteet (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 15041150
Opintomaksu: 60 €
Edeltävät opinnot: Opintojaksolla edelly-
tetään ohjelmointitaitoa opintojakson Oh-
jelmoinnin perusteet (3 ov) (tai Johdatus oh-
jelmointiin 4 ov) laajuudessa sekä Tietoko-
ne työvälineenä (2 ov) (tai Tietotekniikan al-
keet 2 ov) -opintojaksoa vastaavat tiedot.

Huom! Opintojakso toteutetaan lähes 
kokonaan verkkotyöskentelynä www-
pohjaisessa oppimisympäristössä. 
Opiskelijalla on oltava käytössä ko-
ko opintojakson ajan Internet-yhteyk-
sillä varustettu tietokone. Katso tar-
kemmat tiedot laitevaatimuksista osoit-



76 • Tenttipaikat: www.helsinki.fi/avoin, toimiston ilmoitustaulu ja puhelinpalvelu (09)191 28324 (23.5. lähtien)

teesta www.avoin.helsinki.fi/tkttikape.ht-
ml. Kurssin oppimateriaalin lukemiseksi 
tarvitaan Adoben Acrobat Reader -ohjel-
ma, jonka voit imuroida ilmaiseksi osoit-
teesta www.adobe.com/products/acrobat/
readstep2.html.
Opintojaksolla opitaan perustiedot relaatio-
tietokannoista: mitä ne ovat ja miten niitä 
käytetään suoraan ja toisaalta ohjelmointi-
kielen kautta. Opintojaksoon sisältyy johda-
tus relaatiotietokannan suunnitteluun.

Suoritustapa: L 15 t + harjoitustehtävät 
verkkotyöskentelynä + kirjallinen loppu-
kuulustelu.
Opintojakso suoritetaan osallistumalla ak-
tiivisesti luennoille sekä tekemällä harjoi-
tustehtävät ja kirjallinen loppukuuluste-
lu. Opintojakson suorittamiseen tarvittava 
oppimateriaali on verkossa, samoin harjoi-
tustehtävien tekemiseen tarvittavat työti-
lat (osa harjoituksista tehdään automatisoi-
dun harjoittajan avulla). Kirjallinen loppu-
kuulustelu suoritetaan perinteisessä tent-
titilaisuudessa.
Opetus: Huom! Opintojakso etenee hyvin 
intensiivisessä tahdissa, vaikka verkkotyös-
kentely tuokin aikatauluun hieman jousta-
vuutta. Ennakkotiedoista ja -taidoista riip-
puen suoritus voi vaatia useiden tuntien 
päivittäistä opiskelua.
Opintojaksolla työskennellään 15.8.–1.9. 
välisenä aikana, jonka jälkeen on vielä kir-
jallinen loppukuulustelu. Harjoitustehtäviä 
tehdään ja palautetaan pienissä erissä ko-
ko opintojakson ajan. Tarkat tiedot opin-
tojakson aikataulusta ja etenemisestä löy-
tyvät verkkosivuilta. Ohjeet verkkosivuille 
rekisteröitymisestä lähetetään opiskelijoil-
le ennen opintojakson alkua.
Luennot:
ma ja ke 15.8.–29.8. klo 16–19
FK Teija Kujala
Opetuspaikka: CK112 (Exactum, Gustaf 
Hällströmin katu 2 b)
Neuvontaa tarjolla harjoitustehtävien 
tekemisen tueksi:
to 18.8., ti ja to 23.8–1.9. klo 16–18

Opetuspaikka: CK111 (Exactum, Gustaf 
Hällströmin katu 2 b)
fil.yo Jarmo Laitinen
Kuulustelu: la 3.9. klo 9–12.30
Uusintakuulustelut: ke 5.10 klo 17–20.30 ja
ma 7.11. klo 17–20.30
Opettaja: Opintojakson www-sivuilla si-
jaitseva oppimateriaali on FL Harri Laineen 
laatima (2001).

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuus:
Ramakrishnan, R. and Gehrke, J. Database 
Management System (3. painos) tai Elmasri, R. 
& Navathe, S. B. Fundamentals of Database Sys-
tems (3. painos). Luvut 1, 2, 7 osittain, 8 ja osia lu-
vusta 10 ja joitakin muita hyvin pieniä osia. Teos 
ei ole kurssin suorittamisen kannalta välttämä-
tön, mutta hankkimista voivat harkita ne opis-
kelijat, jotka suunnittelevat tietojenkäsittelytie-
teen tietokantaopintojen jatkamista.

Ohjelmoinnin harjoitustyö (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi
Ryhmä 1:15040950
Ryhmä 2:15041050
Opintomaksu: 60 €
Edeltävät opinnot: Ohjelmoinnin perus-
teet (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 tietokoneohjelmis-
to Java-kielellä. Työhön liittyy kirjallisen 
raportin 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 + oh-
jelmointityön tekeminen
Suoritus muodostuu ohjelman ja doku-
mentaation laatimisesta, esitelmien ja de-



 Tenttipaikat: www.helsinki.fi/avoin, toimiston ilmoitustaulu ja puhelinpalvelu (09)191 28324 (23.5. lähtien) • 77 

laksit. Opetuksessa esitetään runsaasti dia-
kuvia uusimmista löydöistä, mm. avaruus-
teleskooppi Hubblen silmin.

Suoritustapa: L 28 t + kuulustelu
Opetus: ma, ke ja to 23.5.–8.6. klo 17.00–
19.30, to ja ma 9.–13.6. klo 17.00–18.30
Opetuspaikka:
*ma ja ke B18, suuri sali
*to U40 sali 2
Kuulustelu: ma 20.6. klo 17–21, uusinnat 
la 13.8. klo 9–13 ja la 17.9. klo 9–13
Opettaja: FM Asko Palviainen

Kirjallisuus: Oja, Heikki ja Palviainen, Asko, 
Maailmankaikkeus 2005.

Tähtitieteen perusteet (4 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 15050250 
Opintomaksu: 80 € 

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

Suoritustapa: L 42 t + R 15 t + kuuluste-
lu ja hyväksytyt laskuharjoitukset 
Luennot: 
ma, ke ja to 25.–28.7. klo 17.00–19.30
ma, ke ja to 1.–31.8., ma ja to klo 17.30–
19.30, ke klo 17.00–19.30
Laskuharjoitukset:
ma ja to 1.8.–1.9. klo 16.15–17.30.
Opetuspaikka: U40 sali 14 paitsi to 1.9. PR 
sali 7
Kuulustelut: ke 7.9. klo 17–21, uusinnat ke 
12.10. klo 17–21 ja ke 16.11. klo 17–21 
Opettaja: 
Luennot: FM, DI Kyösti Ryynänen
Laskuharjoitukset: FM Mika Kokko 

Kirjallisuus: Karttunen et al. (toim.): Tähtitie-
teen perusteet, 4. painos. 
 
 

monstraatioiden pitämisestä ja neuvotte-
luista ohjaajan kanssa. Aktiivinen osallis-
tuminen harjoitustyöryhmään on tär-
keää. On huomattava, että pelkkä ohjel-
man ja dokumentaation toteuttaminen ei-
vät riitä: itse työprosessi on oleellinen osa 
suoritusta ja vaikuttaa suorituksen arvosa-
naan. Harjoitustyön tulee valmistua työryh-
män työskentelyaikana.
Ohjelmoinnin harjoitustyön vastuuhenkilö 
on FT Tomi Pasanen.
Opetus:
Yhteinen kokoontumiskerta molemmille 
työryhmille:
ma 25.7. klo 16–20
Opetuspaikka: D122 (Exactum, Gustaf Häll-
strömin katu 2 b)
Luennot: FT Tomi Pasanen
Harjoitustyöryhmät:
Ryhmä 1: ti ja to 26.7.–1.9. klo 16–19 fil.yo 
Sampo Yrjänäinen
Ryhmä 2: ke 27.7., ma ja ke 1.8.–5.9. klo 
16–19 fil.yo Mika Timonen
Opetuspaikka: CK109 (Exactum, Gustaf 
Hällströmin katu 2 b)
Läsnäolo on välttämätöntä jo työryhmän 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla!

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

TÄHTITIEDE

Maailmankaikkeus nyt (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi:15050150
Opintomaksu: 60 €

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-
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OIKEUSTIETEELLISET OPINNOT

16.30–19.45
Opetuspaikka: U40 sali 14, paitsi 8.6. ja 
13.6. U40 sali 8
Kuulustelu: Tentti suoritetaan viimeisel-
lä tapaamiskerralla. Uusinnat ma 29.8. klo 
17–19 ja ke 21.9. klo 17–19
Opettaja: KTM Sonja Kniivilä

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuutena:
Iisa, K. – Piehl, A., Virkakielestä kaikkien kie-
leen.

Johdatus  
oikeustieteeseen (1 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 12020150
Opintomaksu: 60 €

Johdatus oikeustieteeseen on oikeustie-
teen opiskeluun orientoiva opintojakso, 
joka on oltava suoritettuna ilmoittaudut-
taessa avoimen yliopisto-opetuksen oike-
ustieteellisiin aineopintojaksoihin.

Tavoitteet:
1) Yleiskuvan antaminen oikeustieteellisistä 
opinnoista ja niiden tavoitteista sekä opis-
kelussa käytettävistä työmuodoista
2) Yleiskuvan antaminen oikeustieteen tut-
kimuskohteista, peruskäsitteistä ja keskei-
sistä säännöstöistä sekä lainopin ja lainkäy-
tön metodeista.
Johdatus oikeustieteeseen on Avoimen yli-
opiston oma opintojakso, eikä vastaavaa suo-
ritusta ole Helsingin yliopiston oikeustieteel-
lisen tiedekunnan tutkintovaatimuksissa.
Johdatus oikeustieteeseen -jakson suoritus 
ei vanhene.
Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson 
suoritusta ei edellytetä:
1) opintojaksoihin oikeushistoria ja oikeus-
taloustiede
2) jos opiskelija on suorittanut opintojak-
son Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään 
(JSO)
3) seuraaviin aineopintojaksoihin, jos JSO:
n mainittu osio on suoritettu:

Yksilöviestintä (0,5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 12000150
Opintomaksu: 60 €

Kurssin tavoitteena on omien viestintä-
taitojen harjaannuttaminen erityisesti ju-
ridisten ongelmien yleistajuistamisessa ja 
asiantuntijoihin vaikuttamisessa.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistumi-
nen harjoituksiin ensimmäisestä tunnis-
ta lähtien(kontaktiopetusta 10 t), ja itse-
näisen kirjallisen analysointitehtävän suo-
rittaminen.
Opetus: to 19.5. ja ke 1.6. klo 16.00–20.00
Opetuspaikka: PR aud I
Opettaja: FM Niina Jääskeläinen

Kirjallisuus: Harjoituksiin liittyvää taustakirjal-
lisuutta tarpeen mukaan.

Äidinkielen kirjallinen käyttö 
(1,5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 12000250
Opintomaksu: 60 €
Opintojakson tavoite:
Oppia kirjoittamaan oman alan ammatti-
tekstejä virkamieheltä vaadittavalla ja am-
matinhoidossa tarvittavalla virheettömäl-
lä ja ymmärrettävällä asiatyylillä. Saada 
tutkielman kirjoittamiseen ohjeita. Tutus-
tua yleiskielen rakenteeseen ja oikeakieli-
syyssääntöihin, hyvän asiatyylin piirteisiin 
ja keinoihin, joilla tekstiä voi tehdä luetta-
vammaksi 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–pe 6.–10.6. ja ma 13.6. klo 
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* Eurooppaoikeus 3 ov – JSO:n eurooppa-
oikeus
* Rikosoikeus 6 ov – JSO:n rikosoikeus
* Valtiosääntöoikeus 3 ov – JSO:n julkisoi-
keus
* Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus 4 ov – JSO:
n yksityisoikeus
4) jos opiskelija on suorittanut vähintään 6 
ov yliopistollisia oikeustieteellisiä aineopin-
toja (esim. varanotaarin tutkinnon aineopin-
toja)
5) jos opiskelijalla on muu vastaava suori-
tus.

Suoritustapa: L 20t + kuulustelu
Opetus: ma, ti, to 30.5.–9.6. klo 16.30–
19.15
Opetuspaikka: T23 A 217
Kuulustelu: ma 13.6. klo 17–19
Uusintakuulustelut ke 29.6. klo 16–18 ja ma 
1.8. klo 16–18
Opettaja: OTK Tero Virtakainen

Kirjallisuus: Kurssin kuulustelussa suoritetaan 
luennoilla käsitelty materiaali ja oheismateriaa-
lina käytetään verkossa julkaistua ”Johdatus oi-
keustieteeseen” -kurssimateriaalia ja Suomen la-
ki I ja II.
http://www.avoin.helsinki.fi/Kurssit/oikJohd/ma-
teriaali/Index.html

OIKEUSHISTORIA

Oikeushistoria (3 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 12040150
Opintomaksu: 80 €

Luentojen aiheena on ”Modernin oikeus-
historian, erityisesti Euroopan integraati-
on oikeushistorian pääpiirteitä”. Luento-
sarja korvaa oikeushistorian pakollisten ai-
neopintojen tutkintovaatimusten kohdan 
3 tai täydentävien aineopintojen tutkinto-
vaatimusten osasta Euroopan oikeushisto-
ria tai Kotimainen oikeushistoria opiskeli-
jan valinnan mukaan yhden kohdan.

Suoritustapa: L21 t + luentokuulustelu 
+ kirjallisuuskuulustelu
Opetus: ma, ti ,ke, to 16.–19.5. ja ma, ti, ke 
23.–25.5. klo 16.30–19.00
Opetuspaikka: PR aud XIII
Kuulustelu: Luentokuulustelu ke 1.6. klo 
17–19
Uusintakuulustelut ma 1.8. klo 16–18 ja ke 
31.8. klo 17–19
Kirjallisuuskuulusteluun voi osallistua, kun 
luentokuulustelu on hyväksytysti suoritet-
tu.
Kirjallisuuskuulustelu lukuvuoden 2005–06 
oikeustieteellisen tiedekunnan tenttipäivi-
nä (kolme kuulustelukertaa).
Prof. Jukka Kekkonen ja dosentti Jyri Inha
Opettaja: Dosentti Jyri Inha

Kirjallisuus: Lukuvuoden 2005–06 tutkintovaa-
timusten mukaan.

Kotimaisen oikeushistorian 
harjoitusseminaari (3 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 12040250
Opintomaksu: 80 €
Edeltävät opinnot: Oikeushistorian ai-
neopintojakson suoritus
Tavoitteet: Kotimaisen oikeushistorian kes-
keisten piirteiden analysointi verrattuna 
eurooppalaiseen oikeuskehitykseen.

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

Suoritustapa: Harjoitusseminaari 24 t 
kontrollipolitiikan historiasta (korvaa ko-
ko opintojakson).
Opetus: Ensimmäinen kokoontuminen 
(johdantoluento ja tehtävien jako):
ma 6.6. klo 9.00–13.00
Prof. Jukka Kekkonen
Seminaarit:
ma, ti, ke, to 22.–25.8. klo 9.00–14.00
Opetuspaikka: PR aud X
Opettaja: Prof. Jukka Kekkonen
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Eurooppaoikeus (3 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 12010150
Opintomaksu: 80 €
Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustie-
teeseen -opintojakso tai vastaava oltava 
suoritettuna ilmoittautuessa.
Luennoilla annetaan perustiedot euroop-
paoikeuden rakenteellisista ominaispiirteis-
tä ja EY-tuomioistuimen ennakkoratkaisu-
menettelystä. Kurssilla käsitellään mm. seu-
raavia kysymyksiä:
– Eurooppaoikeus – mitä se on?
– Maastrichtin ja Rooman sopimuksen ta-
voitteet ja EY:n toimivalta suhteessa jäsen-
valtioihin
– Eurooppaoikeudelliset oikeusperiaatteet 
ja EY-tuomioistuimen oikeuskäytäntö
– EY:n toimielimet ja päätöksenteko
– EY:n oikeussuoja ja oikeuslaitos
– Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen en-
nakkoratkaisujärjestelmä
– EY:n sisämarkkinat
– Ajankohtaista EU:sta.

Suoritustapa: L 25 t + luentokuulustelu 
+ kirjallisuuskuulustelu
Opetus: ke, to 3. ja 4.8. ja ma, ti, ke 8.–
10.8. klo 16.00–20.00
Opetuspaikka: PR aud XIII
Kuulustelu: Luento
Kuulustelu: ke 17.8. klo 16–19, uusintakuu-
lustelut: la 10.9. klo 9–12 ja ke 28.9. klo 17–
20
Kirjallisuuskuulustelu lukuvuoden 2005–06 
oikeustieteellisen tiedekunnan tenttipäivi-
nä (kolme kuulustelukertaa)
Prof. Juha Raitio
Kirjallisuuskuulusteluun voi osallistua, kun lu-
entokuulustelu on hyväksytysti suoritettu.
Opettaja: Prof. Juha Raitio

Kirjallisuus: Luentokuulustelu: Raitio, Juha, Joh-
datus Euroopan integraation historiaan ja eu-
rooppaoikeuteen. Helsingin yliopiston oikeus-
tieteellisen tiedekunnan julkaisuja, 2005 (jakelu: 
Yliopistopaino, ilmestyy maaliskuussa 2005)

Kirjallisuuskuulustelu: Lukuvuoden 2005–06 tut-
kintovaatimusten mukaan.

Valtiosääntöoikeus (3 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 12090150
Opintomaksu: 80 €
Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustie-
teeseen -opintojakso tai vastaava oltava 
suoritettuna ilmoittautuessa.
Tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suo-
men valtio-oikeudellisesta järjestelmästä 
Euroopan unionin jäsenvaltiona, ylimpien 
valtioelinten tehtävistä ja toimivaltasuh-
teista sekä kansalaisten perus- ja ihmisoi-
keusoikeussuojasta.
Käsiteltävä asiakokonaisuus:
1. Valtiosääntöoikeuden peruskäsitteet, oi-
keuslähteet 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 lainvalvojat
8. Valtiontalouden valtiosääntöinen järjes-
täminen
9. Kansainväliset velvoitteet
10. Euroopan unioni Suomessa

Suoritustapa: L 20 t + luentokuulustelu 
+ kirjallisuuskuulustelu
Opetus: ma 15.8., to 18.8., ma ja ti 22.–
23.8., to 25.8., ma ja ti 29.–30.8. klo 16.30–
19.00
Opetuspaikka: PR aud XIII
Kuulustelu: Luentokuulustelu ke 7.9. klo 
17–19
Uusintakuulustelut ma 3.10. ja ke 2.11. klo 
17–19
Kirjallisuuskuulustelu lukuvuoden 2005–06 
oikeustieteellisen tiedekunnan tenttipäivi-
nä (kolme kuulustelukertaa).
Prof. Mikael Hidén
Kirjallisuuskuulusteluun voi osallistua, kun lu-
entokuulustelu on hyväksytysti suoritettu.
Kirjallisuuskuulustelu on lakikirjatentti.
Opettaja: OTK, tutkija Juhani Kortteinen

Kirjallisuus: Lukuvuoden 2005–06 tutkintovaa-
timusten mukaan.
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TEOLOGISET OPINNOT

15.6. U40 sali 6
20.–22.6. PR aud XIII
27.6.–1.7. U40 sali 4
(L 52 t): ma, ti, ke, to ja pe 25.7.–15.8. ja 
17.8.–1.9. klo 16.30–18.00, paitsi 31.8. klo 
16.30–19.00
2. välikertaus 9.8. klo 16.30–18.00 (luento-
jen yhteydessä), uusinta ti 16.8. klo 16.30–
18.00 (tähän kuulusteluun ilmoittaudu-
taan opettajalle viimeistään edellisenä päi-
vänä)
Loppukertaus 31.8. klo 16.30–19.00 (luen-
tojen yhteydessä), uusinta la 1.10. klo 9.00–
12.00
Opetuspaikka: 25.–28.7. U40 sali 2, 1.–31.8. 
F26 ls 2, 1.9. PR sali 6
Opettaja: TT Juha Pakkala (48 t)
TT Marko Marttila (52 t)

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

Kreikka (5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23070150
Opintomaksu: 80 € (lisäksi mahdollisesti 
erillinen luentomateriaalimaksu, joka mak-
setaan toimistoon)

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 lau-
seopin pääpiirteet harjoituksineen sekä 
valikoiman kreikankielisiä tekstejä Matt:
n ja Joh:n evankeliumeista sekä 1. Korint-
tilaiskirjeestä. Kurssin päätteeksi järjestet-
tävässä käännöskokeessa, jossa opiskelija 
saa käyttää Liljeqvistin Uuden testamen-
tin kreikka-suomi sanastoa, koealueena 

KIELIOPINNOT

Heprea (5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 23040150
Opintomaksu: 80 €

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 aika-
na tutustutaan myös heprean kieltä käyt-
tävään kulttuuriin.
Välikertaukset ovat voimassa vain kyseisen 
kurssin viimeiseen suorittamismahdollisuu-
teen saakka. Ne tulee suorittaa ennen lop-
pukertausta, viimeistään kyseisen väliker-
tauksen uusintakertauksessa. Loppukerta-
ukseen voi osallistua vain, kun kaikki väli-
kertaukset on suoritettu. Lisäksi hyväksyt-
tävään suoritukseen vaaditaan lukunäy-
te, joka annetaan opettajalle luennolla tai 
erikseen.

Suoritustapa: L 48 t + 1. välikertaus sekä 
L 52 t + 2. välikertaus ja loppukuulustelu
Opetus:
(L 48 t): ma, ti, ke, to ja pe, 26.5.–2.6. klo 
16.30–18.30 ja 3.–15.6., 20.–22.6., 27.6.–1.7. 
klo 16.30–18.00
1. välikertaus ke 22.6. klo 16.30–18.00 (lu-
entojen yhteydessä), uusinta ma 18.7. klo 
16.00–18.00
Opetuspaikka:
26.5.–3.6. PR aud XIV, paitsi 2.6. DIA, audi-
torion ala-osa
6.6. U40 sali 2
7.6. DIA, auditorion ala-osa
8.–9.6. U38 F211
10.–14.6. U40 sali 4, paitsi 13.6. DIA, audi-
torion ala-osa
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ovat mainitut kolme kirjaa kokonaisuu-
dessaan.
Välikertaukset ovat voimassa vain kyseisen 
kurssin viimeiseen suorittamismahdollisuu-
teen saakka. Ne tulee suorittaa ennen lop-
pukertausta, viimeistään kyseisen välikerta-
uksen uusintakertauksessa. Loppukertauk-
seen voi osallistua vain, kun kaikki väliker-
taukset on suoritettu. 2. välikertausta ei voi 
suorittaa loppukertauksen yhteydessä.

Suoritustapa: L 48 t (sisältää kaksi väliker-
tausta) sekä L 52 t (sisältää välikertauksen 
ja loppukertauksen)
Opetus: 
(L 48 t):
ma, ti, ke, to ja pe 16.5.–17.6. ma, ti, ke, to 
ja pe klo 8.30–10.00
1. välikertaus: ti 31.5. (luentojen yhteydes-
sä)
1. välikertauksen uusintakertaus: ke 8.6. 
klo 17.00–19.00 (tähän uusintaan ilmoit-
taudutaan opettajalle viimeistään edeltä-
vänä päivänä)
2. välikertaus: pe 17.6. (luentojen yhtey-
dessä)
2. välikertauksen uusintakertaus: ma 18.7. 
klo 16.00–18.00
(L 52 t):
ma, ti, ke, to ja pe 25.7.–26.8. klo 8.30–
10.00, paitsi to 11.8. ja to 25.8. klo 8.30–
10.45 sekä pe 12.8. ja pe 26.8. klo 8.30–
9.15
3. välikertaus: ke 10.8. (luentojen yhtey-
dessä)
3. välikertauksen uusintakertaus: ke 17.8. 
17.00–19.00 (tähän uusintaan ilmoittau-
dutaan opettajalle viimeistään edeltävä-
nä päivänä)
loppukertaus: 25.8. (luentojen yhteydessä)
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
loppukertauksen uusintakertaus: la 3.9. klo 
9.00–12.00
Opettaja: 
TT Anne-Marit Enroth-Voitila (L 48 t)
TT Niko Huttunen (L 52 t)

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

EKSEGETIIKKA

Punainen ja valkoinen 
Raamattu (1 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 11010250
Opintomaksu: 60 €

Sekä punaiset että valkoiset käyttivät Raa-
mattua ideologisena aseena sisällissodan 

aikana ja sen jälkeen. Miksi Raamattua 
käytettiin? Mitä sieltä käytettiin ja miten 
sitä tulkittiin? Mitä vaikutuksia Raama-
tulla ja sen tulkinnalla oli? Kurssi avaa si-
sällissotaan näkökulman, joka on aiem-
min laiminlyöty.

Kurssi korvaa opintojakson UTE210 tai 
UTE261 tai vastaavat opintojaksot uudes-
sa tutkinnossa.

Suoritustapa: L 20 + luentokuulustelu
Opetus: ma, ti, ke, to ja pe 6.–17.6. klo 
16.30–18.00
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Kuulustelu: pe 17.6. klo 16.30–18.00,
uusintakuulustelut: ke 3.8. klo 16–18 ja la 
10.9. klo 9–11
Opettaja: TT Niko Huttunen
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Gnostilaisuus varhaisen 
kirkon kilpailijana (1 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 11010150
Opintomaksu: 60 €

Ensimmäisten kristillisten vuosisatojen ai-
kana nk. gnostilaisuus loi haasteen muo-
toutumassa olevalle valtauomakristilli-
syydelle. Kirkkoisät kirjoittivat lukuisia 
teoksia, joissa esiteltiin ja mustamaalat-
tiin gnostilaisia oppeja ja rituaaleja; syy-
tökset ulottuivat erikoisesta raamatuntul-
kinnasta aina käärmeenpalvontaan. Ver-
tailemalla gnostilaisia alkuperäistekstejä 
(mm. Nag Hammadin kirjasto) kirkkoisi-
en kuvauksiin, voidaan huomata kirkkoi-
sien toisinaan värittäneen totuutta, osa-
na yritystä erottaa oikea usko harhaoppi-
suudesta. Tällä kurssilla tutustutaan mo-
lempien osapuolten kirjoituksiin ja reto-
riikkaan, tarkoituksena ymmärtää sekä 
gnostilaisia traditioita että kirkkoisien tar-
koitusperiä.

Kurssi on suunnattu eksegetiikan opiske-
lijoille, mutta sopii hyvin myös uskonto-
tieteen ja kirkkohistorian opiskelijoille se-
kä kaikille kristinuskon varhaishistoriasta 
kiinnostuneille. Kurssi korvaa opintojak-
son UTE310 tai UTE350.

Suoritustapa: L 20 t + luentokuulustelu
Opetus: ma, ti, ke, to ja pe 1.–5.8. klo 
16.30–19.45
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Kuulustelu: Luentokuulustelu ma 8.8. klo 
16–18 Uusintakuulustelut la 17.9. klo 9–11 
ja la 22.10. klo 9–11
Opettaja: TM Tuomas Rasimus
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FILOSOFIA
Ks. monitieteelliset opinnot s. 110

KANSANTALOUSTIEDE

KA1. Kansantaloustieteen 
perusteet (5 ov)
Ryhmä 1: ilmoittautumiskoodi 19030150
Ryhmä 2: ilmoittautumiskoodi 19030250
Opintomaksu: 80 €

Opintojakso on johdatus nykyaikaisen kan-
santaloustieteen ajattelutapoihin, teoreet-
tiseen perustaan ja taloudellista käyttäy-
tymistä koskevaan empiiriseen tietämyk-
seen. Siinä käsitellään toisaalta yksittäis-
ten talouden pitäjien käyttäytymiseen, kil-
pailuun ja markkinamuotoihin liittyviä ky-
symyksiä. Toisaalta huomion kohteena on 
kansantalous kokonaisuutena ja sen suo-
rituskyvyn vaihteluiden syyt ja kokonais-
taloudellisten suureiden – kuten esim. ku-
lutuksen, investointien, vaihtotaseen vä-
liset riippuvuudet. Myös pitkän ja lyhyen 
aikavälin talouspolitiikan kysymyksenaset-
telut ja mahdollisuudet tuodaan esiin so-
veltuvissa kohdissa.
Opintojakso kuuluu kansantaloustieteen 
perusopintoihin ja on tarkoitettu sivuai-
neopiskelijoille.

Suoritustapa: L 50 t + R 10 t + kuuluste-
lut (mikro- ja makro-osuus)
Opetus: Luennot: (kaikille yhteiset)
Mikrotaloustiede: ma, ti ja ke 23.5.–15.6. 
klo 16.15–17.45
Makrotaloustiede: ma, ti, ke, to 25.–28.7., 
ma, ti ja ke 1.–17.8. klo 16.15–17.45
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Harjoitukset: to 9.–16.6. ja to 4.–18.8.
Ryhmä 1: klo 14.00–15.30
Ryhmä 2: klo 16.00–17.30

Laskuharjoitusten hyväksytty suoritus on 
edellytys tenttiin osallistumiselle.
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Kuulustelu: Mikro-osuuden tentti: ke 29.6. 
klo 16–19
Makro-osuuden tentti: ma 29.8. klo 17–20
Uusintakuulustelut (mikro- ja/tai makro-
osuus): la 24.9. klo 9–12 ja la 15.10. klo 9–12 
Huom. Jos suoritat molemmat osiot samassa 
kuulustelussa, kuulusteluaika on klo 9–13.
Opettaja: VTL Mai Allo

Kirjallisuus: Begg D & Fischer S & Dornbu-
sch R: Economics (6th ed.), ei lukuja 4, 14–15, 18, 
19, 23–24, 30–33 ja 36 tai Begg D & Fischer S & 
Dornbusch R: Economics (7th ed.), ei lukuja 12, 
13–14, 17–18, 22–23, 30–33 ja 36; Loikkanen H A 
& Pekkarinen J & Vartia P (toim) Kansantalou-
temme – rakenteet ja muutos (3. uudistettu 
painos), luvut 6 ja 9. Oppikirjoja suositellaan pi-
dettäväksi mukana luennoilla.

KAUPUNKITUTKIMUS

Kaupunkitutkimuksen 
yhteiskuntatieteelliset 
perusteet (2 ov)
Ilmoittautumiskoodi 19150150
Opintomaksu: 60 €

Kurssilla tutustutaan kaupunkitutkimuk-
sen erilaisiin suuntauksiin perinteistä ny-
kypäivään. Painopiste on kaupunkisosio-
logiassa ja kaupunkien kulttuurisessa tut-
kimuksessa sekä kaupunkitutkimuksen so-
vellettavuudessa.
Kurssin voi suorittaa joko erillisenä jakso-
na tai sillä voi korvata eräitä muita opinto-
ja seuraavasti:
– Sosiaalipolitiikan A-oppimäärän opinto-
jaksosta 3A teoksen: Kortteinen M & Tuo-
mikoski H: Työtön
– Sosiaalipolitiikan A-oppimäärän opinto-

VALTIOTIETEELLISET OPINNOT
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jaksosta 3B teoksen: Piirainen T & Saari J 
(toim.) Yhteiskunnalliset jaot. 1990-luvun 
perintö?
– Kaupunkitutkimuksen johdantokurssista 
teokset Waris H: Työläisyhteiskunnan syn-
tyminen Pitkänsillan pohjoispuolelle ja Sta-
dipiiri (toim.) URBS. kirja Helsingin kaupun-
kikulttuurista.
Tämä koskee vain yhteiskuntapolitiikan 
laitoksella kaupunkitutkimusta opiskele-
via opiskelijoita.
– Sosiologian aineopinnoista kaksi vapaasti 
valittavaa kohtaa opintojaksosta 130.
Huom! Korvaavuutta voi anoa vain yhteen 
em. vaihtoehdoista.

Suoritustapa: L20 + kuulustelu
Opetus: ma 29.8.klo 17.00–18.45, ke 31.8., 
to 1.9., ti 6.9., ke 7.9., ma 12.9. ja ke 14.9. 
klo 17.00–19.30
Opetuspaikka:
* elokuussa PR sali 10
* syyskuun paikat, ks. verkkopalvelun ope-
tusohjelma
Kuulustelu: ke 21.9. klo 17–19
Uusintakuulustelut: ma 24.10. klo 17–19 ja 
ma 14.11 klo 17–19
Opettaja: VTM Pasi Mäenpää

KEHITYSMAATUTKIMUS

A1 Johdatus 
kehityskysymyksiin (5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi on 19040150 (si-
sältää A1.1 Johdantokurssin ja A1.2 Kirjalli-
suuskuulustelun). Jos ilmoittaudut vain joh-
dantokurssille, käytä kurssin kohdalla ole-
vaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: 80 €

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 
yleisesti että seuraaviin teemoihin pureu-
tuen: väestö, sukupuoli (gender), ruoka, 
nälkä, kaupungistuminen, maaseutuke-
hitys, ympäristöongelmat sekä etniset ja 
uskonnolliset konfliktit.
A1. Johdatus kehityskysymyksiin (5 ov)
A1.1 Johdantokurssi (2 ov)
A1.2 Kirjallisuuskuulustelu (3 ov)

A1.1 Johdantokurssi (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19040250
Opintomaksu: 60 €

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu, jossa 
tentitään myös kirjallisuus
Opetus: ma, ti, ke ja to 30.5.–16.6. klo 
16.15–17.45
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Kuulustelu: ke 29.6. klo 16–19
Uusintakuulustelut: ke 3.8. klo 16–19 ja la 
3.9. klo 9–12
Opettaja: Dos., VTT Jussi Raumolin

Kirjallisuus: Johdantokurssin luentojen lisäksi 
tentitään kirjallisuus: Rekola J.: 0,28 % Itsekkyy-
den asteikolla; Koponen J. & Mattila-Wiro P.: 
Tuloksia vai vaikutuksia?

A1.2 Kirjallisuus- 
kuulustelu (3 ov)
Opintomaksu: 38 € / kuulustelu

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ke 29.6. klo 16–19
Uusintakuulustelut: ke 3.8. klo 16–19 ja la 
3.9. klo 9–12
Opettaja: Dos., VTT Jussi Raumolin

Kirjallisuus: Kantola A. (toim.): Maailman ti-
la ja Suomi; Allen T. & Thomas A. (eds.): Pover-
ty and Development into the 21st Century. 
Luvut 1–9, 16–24.
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A3.3 Lähi-idän 
kehityshistoriaa (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19040350
Opintomaksu: 60 €

Luennot johdattavat Lähi-idän uskonto-, 
kulttuuri- ja poliittisen historian perustei-
siin, alueen konfliktihistoriaan ja tämän 
taustalla vaikuttaviin syihin, sekä suurval-
tapolitiikkaan alueella. Tarkastelukulmana 
on alueen kehityshistoria. Kurssilla pohdi-
taan myös Lähi-idän asemaa globaalissa 
järjestelmässä. Painopiste tässä tarkastelus-
sa on uusimmassa historiassa, toisen maail-
mansodan jälkeisessä ajassa. Esille nousevat 
niin Israel/Palestiina kysymys, kuin muutkin 
alueen kehityshistoriaan vaikuttaneet kes-
keiset tekijät. Luennoilla pohditaan eri ai-
kakausien kautta ns. kansainvälisen järjes-
telmän ja Lähi-idän sisäisen kehitysdynamii-
kan vuorovaikutusta eri tasoilla historiasta 
nykypäivään ulottuvalla otteella.

Suoritustapa: joko L 24 t + luentotent-
ti (1 ov) tai L 24 t + luentotentti + kirjal-
lisuus (2 ov)
Opetus: ti, ke ja to 16.–25.8. klo 16.15–
19.30
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Kuulustelu: ke 31.8. klo 17–19
Uusintakuulustelut: ke 28.9. klo 17–19 ja 
ma 24.10. klo 17–19
Opettaja: Dos. Pertti Multanen

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

SOSIAALI- JA 
KULTTUURIANTROPOLOGIA

SOSIAALI- JA KULTTUURI-
ANTROPOLOGIAN 
PERUSOPINNOT (15 OV)
 Ilmoittautumiskoodi on 19050050 (si-
sältää kaikki perusopintojen kurssit). Käy-
tä tätä ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi 
yhteenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 180 €. Jos ilmoittaudut yksittäi-
selle kurssille, käytä kurssin kohdalla ole-
vaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 180 €

Sosiaali- ja kulttuuriantropo-
logian johdantokurssi (3 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19050150
Opintomaksu: 80 €

Johdantokurssilla tutustutaan antropolo-
gian perusteisiin. Millainen on antropolo-
ginen näkökulma inhimilliseen kulttuuriin 
ja yhteiskuntaan? Mitkä ovat keskeisiä ky-
symyksiä ja tutkimusaloja? Millaisilla kä-
sitteillä näitä jäsennetään?

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ke 25.5., ke 1.6., to 2.6., to 9.6., ti 
14.6. ja to 16.6 klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: F26 ls 2
Kuulustelu: ke 27.7. klo 16–19 
Uusintakuulustelut: la 27.8. klo 9–12 ja ke 
28.9. klo 17–20
Opettaja: VTT Anna-Mari Tapaninen

Kirjallisuus: Eriksen, T. Small Places, Large Issu-
es: An Introduction to Social and Cultural Anthro-
pology
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Sosiaali- ja kulttuuriantropolo-
gian johdantoseminaari (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19050350
Opintomaksu: 60 €

Johdantoseminaari on johdantokurssia 
täydentävä opintopiiri, jossa perehdytään 
lähemmin antropologian peruskäsitteisiin 
ja kysymyksenasetteluun. Jokainen osallis-
tuja kirjoittaa ja esittää lyhyen referaatin 
jostakin antropologisesta tekstistä. Lisäk-
si seminaarissa tehdään pienempiä kirjalli-
sia ja suullisia töitä sekä yksin että ryhmis-
sä. Referaattien aiheet jaetaan seminaa-
rin ensimmäisessä kokoontumisessa. Se-
minaarin hyväksytty suorittaminen edel-
lyttää säännöllistä osanottoa.

Suoritustapa: seminaari 24 t + kirjalli-
sia töitä
Opetus: to 26.5., ma 6.6., ma 13.6., ma 
20.6., ma 27.6., to 30.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: F26 ls 2
Opettaja: VTT Timo Kallinen

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

Keskeiset suuntaukset (5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19050250
Opintomaksu: 80 €
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: ma ja to 1.8.–25.8. klo 17.00–
19.30
Opetuspaikka: PR aud XIV
Opettaja: VTT Timo Kallinen

Sosiaali- ja kulttuuriantro-
pologian oppihistoria (5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19050450
Opintomaksu: 80 €

Oppihistoria käsittelee antropologian eriy-
tymistä filosofiasta ja yhteiskuntateori-
asta omaksi tieteenalakseen. Tavoittee-
na on ymmärtää antropologian tutkimi-
en kysymysten yhteys valistusajattelun ja 
romantiikan ilmentämään yhteiskunnal-
liseen muutokseen ja 1800-luvun uuteen 
maailmankuvaan.

Suoritustapa: L 24 t + tentti, jossa tenti-
tään luennot sekä kirjallisuus
Opetus: ke 17.8., ti 23.8., ke 24.8., ma 
29.8., ti 30.8. ja ke 31.8. klo 16–19.45
Kuulustelu:
Kuulustelu: la 17.9. klo 9–13. Uusinnat la 8–
10 klo 9–13 ja la 12.11. klo 9–13
Opettaja: VTT Annika Teppo

Kirjallisuus: Bohannan,P. High Points in 
Anthropology; Stocking, G. The Ethnographer’s 
Magic; Stocking, G. After Tylor

SOSIAALIPOLITIIKKA

SOSIAALIPOLITIIKAN  
A-OPPIMÄÄRÄ (15 OV)
 Ilmoittautumiskoodi on 19060050 (si-
sältää kaikki A-oppimäärän kurssit). Käy-
tä tätä ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi 
yhteenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 180 €. Jos ilmoittaudut yksittäi-
selle kurssille, käytä kurssin kohdalla ole-
vaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yhteen-
sä enintään 180 €

Akateemisena oppiaineena ja tieteenala-
na sosiaalipolitiikka on kiinnostunut mm. 
sellaisista kysymyksistä kuin mitä hyvin-
vointi on ja miten resurssit sen takaami-
seksi turvataan? Kenen tehtävä on huo-
lehtia ihmisten hyvinvoinnista ja miten ris-



 Tenttipaikat: www.helsinki.fi/avoin, toimiston ilmoitustaulu ja puhelinpalvelu (09)191 28324 (23.5. lähtien) • 91 

kejä ja uhkia torjutaan? Millainen on oi-
keudenmukainen yhteiskunta ja millais-
ta eriarvoisuutta tai syrjäytymistä ilme-
nee? Millaisia haasteita globalisaatio aset-
taa hyvinvointivaltiolle ja laajemmin yh-
teiskunnalle? Miten sosiaalipolitiikka toi-
mii nykyajan markkinavetoisessa yhteis-
kunnassa?
Sosiaalipolitiikka tarkastelee yhteiskuntaa 
monilla tasoilla kohteenaan globaalit jär-
jestelmät, kansallisvaltiot, yhteisöt, perheet 
ja ihmisten yksilöllinen elämä. Sosiaalipoli-
tiikassa tutkitaan hyvinvointivaltion nykyi-
syyttä ja tulevaisuutta, kansalaisyhteiskun-
taa sekä teoreettisia ja menetelmällisiä yh-
tymäkohtia monien muiden yhteiskuntatie-
teiden kanssa. Sosiaalipoliittinen ajatteluta-
pa nojaa yhteiskunnallisia ilmiöitä, sosiaa-
lisia ongelmia sekä hyvinvointia koskeviin 
teorioihin ja tulkintoihin. Tutkiva ja kriitti-
nen tarkastelutapa pyrkii arkikäsitysten ky-
seenalaistamiseen, piilevien ongelmien esil-
le nostamiseen sekä uusien vaihtoehtojen 
pohtimiseen. Sosiaalipoliittista näkökulmaa 
tarvitaan tieteellisen tutkimuksen ja yhteis-
kunnallisen keskustelun ohella poliittisessa 
päätöksenteossa ja suunnittelussa.
Sosiaalipolitiikan A-oppimäärä sisältää sa-
moja opintojaksoja Sosiaalityön A-oppi-
määrän kanssa. Samaa opintojaksoa ei voi 
suorittaa uudelleen toiseen kokonaisuu-
teen. Tarvittavat lisätiedot ja toimintaoh-
jeet saat kurssisihteeri Vaula Eskolinilta, p. 
(09) 191 23631.

1. Sosiaalipolitiikan johdantokurssi 4 ov
Toinen seuraavista vaihtoehtoisista johdan-
tokursseista:
* 2A. Sosiaalityön johdantokurssi 4 ov
* 2B. Ympäristöpolitiikan johdantokurs-
si 4 ov
3. Konkreettinen sosiaalitutkimus 7 ov:
– 3a. Suomalainen yhteiskunta 3 ov
– 3b. Hyvinvointipolitiikka 4 ov

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: 38 € / kuulustelu

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: la 28.5. klo 9–13, ma 22.8. klo 
17–21, la 24.9. 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: 38 € / kuulustelu

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: la 28.5. klo 9–13, ma 22.8. klo 
17–21, la 24.9. 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 (si-
vut 9–139 ja 241–315); Bonoli, G. & George, V. 
& Taylor-Gooby, P. European Welfare Futures. 
Towards a Theory of Retrechment; Saastamoi-
nen, K. Eurooppalainen liberalismi: Etiikka, ta-
lous, politiikka.

1. Sosiaalipolitiikan 
johdantokurssi (4 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19060150
Opintomaksu: 80 €

Kurssilla tutustutaan sosiaalipolitiikan his-
toriaan, teorioihin, järjestelmiin ja nyky-
keskusteluihin.
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Suoritustapa: L 20 t + oppimispäiväkirja 
+ kirjallisuuskuulustelu
Oppimispäiväkirjan palautuksesta sovitaan 
opettajan kanssa luennolla.
Opetus: to 2.6., ti, ke, to 7.–9.6. ja ma, ti, 
ke, to 13.–16.6. klo 16.30–18.20
Opetuspaikka: DIA Auditorio Lina
Kuulustelu: ma 4.7. klo 16–19
Uusintakuulustelut: ke 3.8. klo 16–19 ja la 
10.9. klo 9–12
Opettaja: VTM Sonja Miettinen

Kirjallisuus: Karisto & Takala & Haapola, Mat-
kalla nykyaikaan; Anttonen, A. & Sipilä, J. Suo-
malaista sosiaalipolitiikkaa; Nurminen, E. (toim.) 
Sosiaalipolitiikan lukemisto.

2A. Sosiaalityön 
johdantokurssi (4 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19080150
Opintomaksu: 80 €

Luennolla tutustutaan sosiaalityöhön kä-
sitteenä, yhtenä sosiaalitieteellisen tutki-
muksen alana sekä ammattina ja sosiaa-
lisen asiantuntijuuden alueena. Luennol-
la käsitellään sosiaalityön historiaa, arvo-
ja, ammatillista etiikkaa, tietoperustaa se-
kä toiminnan yhteiskunnallis-diskursiivis-
ta ympäristöä.

Suoritustapa: L 20 t + oppimispäiväkirja 
+ kirjallisuuskuulustelu
Oppimispäiväkirjan palautuksesta sovitaan 
opettajan kanssa luennolla.
Opetus: ma 27.6., to 30.6., ti 5.7., to 7.7., 
ma 18.7., ke 20.7. ja to 21.7. klo 16.15–
18.45
Opetuspaikka: U40 sali 6
Kuulustelu: la 13.8. klo 9–12
Uusintakuulustelut: ma 17.10. klo 17–20 ja 
la 12.11. klo 9–12
Opettaja: VTM Maria Tapola

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

2B. Ympäristöpolitiikan 
johdantokurssi (4 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19160150
Opintomaksu: 80 €

Johdantokurssilla saadaan yleisnäkemys 
ympäristöongelmien yhteiskunnallisesta 
luonteesta, tutustutaan ympäristöpolitii-
kan määrittelyyn ja tulkintoihin, histori-
alliseen kehitykseen, aikalaiskeskustelun 
keskeisiin teemoihin, globalisoitumisen 
ja tulevaisuuden näkymiin.

Suoritustapa: L 20 t + kuulustelu, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ma, ti ja to 15.–18.8. ja ti, ke 23.–
24.8. klo 16.00–19.45
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Kuulustelu: la 10.9. klo 9–11
Uusintakuulustelut: la 15.10. klo 9–11 ja ke 
9.11. klo 17–19
Opettaja: Prof. Ilmo Massa

Kirjallisuus: Haila, Y. & Jokinen, P. (toim.) Ym-
päristöpolitiikka; Sairinen, R. ym. Ympäristö-
politiikan tulevaisuuskuvat.

Katso kurssin nettisivut: http://www.valt.helsinki.
fi/staff/massa/johdanto2004.htm

Muita opintoja:

Kaupunkitutkimuksen 
yhteiskuntatieteelliset 
perusteet (2 ov)
 ilmoittautumiskoodi 19060650
Opintomaksu: 60 €

Kurssilla tutustutaan kaupunkitutkimuk-
sen erilaisiin suuntauksiin perinteistä ny-
kypäivään. Painopiste on kaupunkisosio-
logiassa ja kaupunkien kulttuurisessa tut-
kimuksessa sekä kaupunkitutkimuksen so-
vellettavuudessa.
Kurssin suorittaminen korvaa Avoimen yli-
opiston Sosiaalipolitiikan A-oppimäärän 
opintojaksosta 3A teoksen: Kortteinen M 
& Tuomikoski H: Työtön tai opintojaksosta 
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3B teoksen: Piirainen T & Saari J (toim.) Yh-
teiskunnalliset jaot. 1990-luvun perintö?

Huom! Korvaavuutta voi anoa vain toi-
seen em. vaihtoehdoista.

Suoritustapa: L 20 + kuulustelu
Opetus: ma 29.8.klo 17.00–18.45, ke 31.8., 
to 1.9. ja ti, ke 6.–7.9. sekä ma 12.9. ja ke 
14.9. klo 17.00–19.30
Opetuspaikka:
* elokuussa PR sali 10
* syyskuun paikat, ks. verkkopalvelun ope-
tusohjelma
Kuulustelu: ke 21.9. klo 17–19
Uusintakuulustelut: ma 24.10. klo 17–19 ja 
ma 14.11. klo 17–19
Opettaja: VTM Pasi Mäenpää

SOSIAALIPOLITIIKAN  
B-OPPIMÄÄRÄ (27 OV)

B-oppimäärässä syvennetään A-oppimää-
rän tietoja. B-oppimäärässä tutustutaan 
sosiaalipolitiikan keskeisiin teorioihin ja 
ajattelutapoihin, yhteiskunnallisiin muu-
toksiin ja aikalaisdiagnooseihin sekä sosi-
aalipolitiikan ajankohtaisiin periaatekysy-
myksiin. Lisäksi perehdytään elämänpoli-
tiikan teemoihin ja keskusteluihin.

4. Yhteiskuntapolitiikan keskeiset ajatte-
lusuuntaukset 4 ov
6. Sosiaalipolitiikan peruskysymykset 4 ov
7. Elämänpolitiikka 4 ov

4. Yhteiskuntapolitiikan 
keskeiset ajattelusuuntaukset 
(4 ov)
Opintomaksu: 38 € / kuulustelu

Opintojaksossa perehdytään yhteiskunnal-
lisiin muutoksiin ja aikalaisdiagnooseihin 
sekä sosiaalipolitiikan ajankohtaisiin peri-
aatekysymyksiin.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: la 28.5. klo 9–13, la 20.8. klo 
9–13, la 24.9. klo 9–13

Opettaja: VTL Eija Nurminen

Kirjallisuus: Askonas, P. & Stewart, A. (ed.) So-
cial Inclusion (s. 1–119); Eräsaari, R. & Rahko-
nen, K. (toim.) Hyvinvointivaltion tragedia; 
Helne, T. Syrjäytymisen yhteiskunta; Rahkonen 
K (toim.), Sosiologisen teorian uusimmat vir-
taukset.

7. Elämänpolitiikka (4 ov)
Opintomaksu: 38 € / kuulustelu

Opintojaksossa perehdytään elämänpoli-
tiikan teemoihin ja keskusteluihin.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: la 28.5. klo 9–13, la 20.8. klo 
9–13, la 24.9. klo 9–13
Opettaja: VTL Eija Nurminen

Kirjallisuus: Roos, J.P. & Hoikkala, T. toim.), Elä-
mänpolitiikka; Beck U & Giddens A & Lash S, 
Nykyajan jäljillä: Refleksiivinen modernisaatio (s. 
7–152); Hutton W & Giddens A (toim.), On the 
Edge: Living with Global Capitalism; Bour-
dieu, P. Järjen käytännöllisyys.

6. Sosiaalipolitiikan 
peruskysymykset (4 ov)
Opintomaksu: 38 € / kuulustelu

Opintojaksossa tutustutaan sosiaalipoli-
tiikan keskeisiin teorioihin ja ajatteluta-
poihin.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: la 28.5. klo 9–13, la 20.8. klo 
9–13, la 24.9. klo 9–13
Opettaja: VTL Eija Nurminen

Kirjallisuus: Pierson C, Beyond the Welfa-
re State (2.painos); Lister R, Citizenship. Femi-
nist Perspectives; Julkunen, R. Suunnanmuutos; 
O`Brien, M. & Penna, S. Theorising Welfare. En-
lightenment and Modern Society.
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SOSIAALIPSYKOLOGIA

SOSIAALIPSYKOLOGIAN 
PERUSOPINNOT (15 OV)
 Ilmoittautumiskoodi on 19070050 (si-
sältää kaikki perusopintojen kurssit). Käy-
tä tätä ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi 
yhteenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 180 €. Jos ilmoittaudut yksittäi-
selle kurssille, käytä kurssin kohdalla ole-
vaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 180 €

Sosiaalipsykologia tutkii sosiaalisen vuoro-
vaikutuksen ja pienryhmien säännönmu-
kaisuuksia sekä sosiaalisen ympäristön vai-
kutuksia yksilöiden ajatteluun, tunteisiin 
ja toimintaan. Yleisluontoisesti ilmaistuna 
sosiaalipsykologian tutkimuskohteena on 
yksilöiden vuorovaikutus sosiaalisen maa-
ilmansa kanssa. Sosiaalinen maailma koos-
tuu paitsi muista yksilöistä myös ryhmistä, 
organisaatioista, instituutioista ja ylipää-
tään kulttuurista.

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

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista 
opintojaksoista:
101 Johdatus sosiaalipsykologiaan 3 ov
102 Johdatus psykologiaan 1 ov
103 Sosiaalipsykologian tutkimuskohtei-
ta 6 ov
104 Sosiaalipsykologian klassikoita 5 ov

101. Johdatus 
sosiaalipsykologiaan (3 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19070150
Opintomaksu: 80 €

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 sosiaalisis-
ta kehitysehdoista.

Suoritustapa: L 24 t + harjoitustehtä-
viä + kuulustelu, jossa suoritetaan myös 
kirjallisuus
Opetus: ma ja la 16.–30.5.
* maanantaisin klo 16.30–19.45
* lauantaisin klo 9.00–14.00
Opetuspaikka: ma PR sali 13, paitsi 30.5. 
PR sali 12
Kuulustelu: ke 8.6. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ke 3.8. klo 16–19 ja ma 
5.9. 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 19070250
Opintomaksu: 60 €

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

Suoritustapa: Luennot 24 t + kuulustelu 
tai kirjallisuuskuulustelu.
Opetus: ti ja to 17.5.–2.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka:
ti ja to 17.–26.5. U40 sali 1
ti ja to 31.5.–2.6. M11 ls 5
Kuulustelu: ma 13.6. klo 17–20
Uusintakuulustelut ma 1.8. klo 16–19 ja la 
3.9. klo 9–12
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Opettaja: PsM Jarmo Herkman (luentoten-
tit ja Gleitmanin kirjallisuuskuulustelut)
VTT Jukka Tontti (Rules of Disorder -tentit)

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 yliopis-
tollisia opintoja, suorittavat teoksen: Marsh, P., 
Rosser, E. & Harré, R. Rules of disorder. Tentti-
päivät ovat samat kuin yllä.

Kurssi on yhteinen psykologian opiskeli-
joiden kanssa

104. Sosiaalipsykologian 
klassikoita (5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19070450
Opintomaksu: 80 €
Tutustutaan muutamiin sosiaalipsykologi-
an teorianmuodostuksen kannalta merki-
tyksellisiin teoksiin. Luentokurssilla opas-
tetaan tutkimaan klassikoita historiallista 
taustaansa vasten.

Suoritustapa: joko a) Luennot 21 t + lu-
entokuulustelu + kirjallisuuskuulustelu tai 
b) pelkkä kirjallisuuskuulustelu.
Luennot korvaavat yhden teoksen (1 ov) 
kirjallisuudesta.
Opetus: ti, ke 9.–10.8., ti, ke, to 16.–24.8. 
klo 16.30–19.00
Opetuspaikka: PR sali 12, paitsi 17.8. ja 
24.8. U40 sali 6 sekä 18.8. PR sali 5
Kuulustelu: Luentokuulustelu: 
ti 30.8. klo 16.30–19 PR sali 5
Kuulusteluun ei tarvitse ilmoittautua. Opet-
taja valvoo tentin.
Luentokuulustelun uusinta: ma 5.9. klo 
17–19.30. Kuulusteluun ilmoittaudutaan 
10 päivää aikaisemmin tenttikuorella tai 
verkkolomakkeella.
Kirjallisuuskuulustelut: ma 12.9. klo 17–21, 
ma 10.9. klo 17–21, ke 2.11. klo 17–21
Kaikkiin kirjallisuuskuulusteluihin ilmoit-
taudutaan normaalisti.
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. Intro-
ductory lectures on psychoanalysis); Fromm, E. 
Pako vapaudesta (tai Vaarallinen vapaus; ruots. 
Flykten från friheten, engl. Escape from free-
dom); Goffman, E. Arkielämän roolit (ruots. Ja-
get och maskerna, engl. The presentation of self 
in everyday life); Kaila, E. Persoonallisuus (ruots. 
Personlighetens psykologi); Marrow, A. J. The 
practical theorist: The life and work of Kurt Le-
win; Milgram, S. Obedience to authority.

Kurssi on yhteinen keväällä 2004 opinton-
sa aloittaneiden kanssa.

103. Sosiaalipsykologian 
tutkimuskohteita (6 ov)
Opintomaksu: 38 €/kuulustelu

Syvennetään johdantokurssilla muodos-
tettua käsitystä sosiaalipsykologian tut-
kimuskohteista.

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu
Kaikki kirjat tentitään samanaikaisesti.
Kuulustelu: ke 27.7. klo 16–20, la 27.8. klo 
9–13, ke 28.9. klo 17–21
Opettaja: VTL 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 muukalaiset; 
Salmivalli, C. Koulukiusaaminen ryhmäilmiönä; 
Vesala, K. Yrittäjyys ja individualismi.

SOSIAALIPSYKOLOGIAN 
AINEOPINTOJA (27 OV)
 Ilmoittautumiskoodi on 19072050 (si-
sältää kaikki aineopintojen kurssit). Käy-
tä tätä ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi 
yhteenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 180 €. Jos ilmoittaudut yksittäi-
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selle kurssille, käytä kurssin kohdalla ole-
vaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 180 €

Ihminen elää jatkuvassa kanssakäymises-
sä toisten ihmisten kanssa ja jäsenenä ryh-
missä, organisaatioissa, yhteiskunnassa 
ja kulttuuriyhteisössään. Sosiaalipsykolo-
giassa tutkitaan, miten tämä sosiaalinen 
maailma ja yksittäiset ihmiset vaikutta-
vat toisiinsa ja muovaavat toisiaan. Kiin-
nostuksen kohteena ovat myös ihmismie-
len – ajattelun, tunteiden ja persoonalli-
suuden sosiaalinen muotoutuminen sekä 
ryhmien väliset suhteet.
Opiskelijoiden tulee osallistua vähintään 
yhteen kirjallisuutta korvaavaan seminaa-
riin tai luentosarjaan. Korvaavat osuudet 
edellytetään tehdyiksi ennen jäljelle jäävän 
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 ryhmäproses-
sit (5 ov)

202. Sosiaalipsykologian 
tutkimusalueita 1: 
Persoonallisuus, identiteetti 
ja yksilön kehitys (5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19072250
Opintomaksu: 80 € tai kirjallisuuskuulus-
telu 38 €/kuulustelu

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

Suoritustapa: Joko a) seminaari 24 t + 
seminaarityö (3 ov) + kirjallisuuskuulus-
telu (2 ov) tai b) pelkkä kirjallisuuskuu-
lustelu (5 ov)

Opetus: Seminaariin otetaan 20 opiskeli-
jaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Seminaa-
rissa edellytetään aktiivista osallistumista 
ja seminaarityön kirjoittamista. Ensimmäi-
sellä kokoontumiskerralla läsnäolo on 
välttämätön.
Persoonallisuus ja identiteetti -seminaa-
ri: ma 16.5., ti, ke, to 14.–22.6. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Ilmoittautumisaika: 25.4.–3.5.
Seminaariin ilmoittaudutaan Liisa Vähäjyl-
källe, puh. (09) 191 23619.
Kuulustelu: Kirjallisuuskuulustelut: ke 8.6. 
klo 17–21, ma 8.8. klo 16–20, la 10.9. 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 iden-
tities; Loevinger, J. Paradigms of personality; 
Ross, L. & Nisbett, R. E. The person and situati-
on; Schaffer, H. R. Social development.

201. Sosiaalipsykologian 
teoreettis-metodologisia 
perusteita (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19072150
Opintomaksu: 60 € tai kirjallisuuskuulus-
telu 38 €/kuulustelu

Perehdytään sosiaalipsykologiseen kysy-
myksenasetteluun ja päättelyyn, selittämi-
sen ja ymmärtämisen lähtökohtiin.

Suoritustapa: joko a) L 9 t + R 15 t + har-
joitustehtävät + kuulustelu tai b) kirjalli-
suuskuulustelu.
Opetus: Luennot: ti, ke, pe 17.–20.5. klo 
16.15–18.45
Harjoitukset: pe, la 27.5.–4.6.
* perjantaisin klo 16.15–18.45
* lauantaisin klo 10.00–13.45
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Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Kuulustelu: ma 13.6. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ke 20.7. klo 16–19 ja la 
20.8. klo 9–12
Opettaja: VTL Taina Lehtinen

Kirjallisuus: Luentojen lisäksi tentitään: Alasuu-
tari, P. Laadullinen tutkimus (3. uud. painos).

Jos opintojakso suoritetaan pelkkänä kirjallisuus-
kuulusteluna, tentitään: Alasuutari, P. Laadulli-
nen tutkimus (3. uud. painos) Alkula, T., Pönti-
nen, S. & Ylöstalo, P. Sosiaalitutkimuksen kvan-
titatiiviset menetelmät.

Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet sisällöltään 
ja laajuudeltaan vastaavat metodiopinnot osana 
muita yliopistollisia opintoja, suorittavat seuraa-
van teoksen: Breakwell, G. M. et al (toim.) Rese-
arch methods in psychology

203. Sosiaalipsykologian tutki-
musalueita 2: Ajattelu, tunteet 
ja ryhmäprosessit (5 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19072350
Opintomaksu: 80 € tai kirjallisuuskuulus-
telu 38 €/kuulustelu
Edeltävät opinnot: Oj:t 101–104

Perehdytään sosiaalista havaitsemista ja 
ajattelua koskeviin tutkimuksiin ja teori-
oihin sekä ryhmien rakennepiirteiden ja 
prosessien peruskäsitteisiin ja tutkimus-
tuloksiin.

Suoritustapa: Joko a) seminaari 24 t + 
seminaarityö (3 ov) + kirjallisuuskuulus-
telu (2 ov) tai b) pelkkä kirjallisuuskuu-
lustelu (5 ov)
Opetus: Seminaariin otetaan 20 opiskeli-
jaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Seminaa-
rissa edellytetään aktiivista osallistumista ja 
seminaarityön kirjoittamiseta. Ensimmäi-
sellä kokoontumiskerralla läsnäolo on 
välttämätön.
Ryhmäprosessit-seminaari:
ma 1.8., ke 17.8., ma, ti, ke 22.8.–31.8. klo 
16.30–19.00
Opetuspaikka: PR sali 4

Ilmoittautumisaika: 6.6.–17.6.
Seminaariin ilmoittaudutaan Liisa Vähäjyl-
källe, puh. (09) 191 23619.
Kuulustelu: la 17.9. klo 9–13, ke 12.10. klo 
17–21, ke 9.11. klo 17–21
Opettaja: VTT Annukka Vainio

Kirjallisuus: Seminaarin lisäksi tentitään Augo-
ustinos, M. & Walker, I., Social cognition.

Jos jakso suoritetaan pelkkänä kirjallisuuskuulus-
teluna suoritetaan: 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).

206. Sosiaalipsykologian 
sovelluksia 
sivuaineopiskelijoille (3 ov)
Opintomaksu: 38 €

Opintojaksossa syvennetään opiskelijoiden 
näkemyksiä sosiaalipsykologian sovelluk-
sista. Opintojakso kuuluu sosiaalipsykolo-
gian C-opintoihin.

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ke 8.6. klo 17–20, ke 3.8. klo 
16–19, ma 5.9. 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 so-
cial psychology.

SOSIAALITYÖ

SOSIAALITYÖN A-OPPIMÄÄRÄ 
(15 OV)
 Ilmoittautumiskoodi on 19080050 (si-
sältää kaikki A-oppimäärän kurssit). Käy-
tä tätä ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi 
yhteenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 180 €. Jos ilmoittaudut yksittäi-
selle kurssille, käytä kurssin kohdalla ole-
vaa ilmoittautumiskoodia.
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Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 180 €

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 kysymyk-
set, yksilöiden muuttuvat identiteetit, so-
siaalialan historia ja koulutus sekä sosiaa-
lipalvelujen ja -työn arviointi.
Sosiaalityö on niin sanottu soveltava tutki-
musala, jolla sovellettavat ajattelutavat no-
jaavat yhteiskunnallisia ilmiöitä, sosiaali-
sia ongelmia ja ihmisten hyvinvointia sekä 
myöskin kestävää kehitystä koskeviin teori-
oihin, käsityksiin ja tulkintoihin. Sosiaalityön 
tiedepohja on näin ollen monialainen ja se 
rakentuu pääasiassa yhteiskunta- ja käyttäy-
tymistieteellisten teorioiden perustalle.
Sosiaalityön A-oppimäärä sisältää samoja 
opintojaksoja Sosiaalipolitiikan A-oppimää-
rän kanssa. Samaa opintojaksoa ei voi suorit-
taa uudelleen toiseen kokonaisuuteen. Tar-
vittavat lisätiedot ja toimintaohjeet saat kurs-
sisihteeri Vaula Eskolinilta, p. 191 23631.

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

S2 Sosiaalipolitiikan 
johdantokurssi (4 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19060150
Opintomaksu: 80 €

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

Suoritustapa: L 20 t + oppimispäiväkirja 

+ kirjallisuuskuulustelu
Oppimispäiväkirjan palautuksesta sovitaan 
opettajan kanssa luennolla.
Opetus: to 2.6., ti, ke, to 7.–9.6. ja ma, ti, 
ke, to 13.–16.6. klo 16.30–18.20
Opetuspaikka: DIA Auditorio Lina
Kuulustelu: ma 4.7. klo 16–19
Uusintakuulustelut: ke 3.8. klo 16–19 ja la 
10.9. klo 9–12
Opettaja: VTM Sonja Miettinen

Kirjallisuus: Karisto & Takala & Haapola, Mat-
kalla nykyaikaan; Anttonen, A. & Sipilä, J. Suo-
malaista sosiaalipolitiikkaa; Nurminen, E. (toim.) 
Sosiaalipolitiikan lukemisto.

S1 Sosiaalityön 
johdantokurssi (4 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19080150
Opintomaksu: 80 €

Luennolla tutustutaan sosiaalityöhön kä-
sitteenä, yhtenä sosiaalitieteellisen tutki-
muksen 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 + oppimispäiväkirja 
ja kirjallisuuskuulustelu
Oppimispäiväkirjan palautuksesta sovitaan 
opettajan kanssa luennolla.
Opetus: ma 27.6., to 30.6., ti 5.7., to 7.7., ma 
18.7., ke 20.7. ja to 21.7. klo 16.15–18.45
Opetuspaikka: U40 sali 6
Kuulustelu: la 13.8. klo 9–12
Uusintakuulustelut: ma 17.10. klo 17–20 ja 
la 12.11. klo 9–12
Opettaja: VTM Maria Tapola

Kirjallisuus: Smale, G. & Tuson, G. & Stat-
ham, D. Social work and Social Problems; Hel-
ne, T. Syrjäytymisen yhteiskunta (yhteenvetolu-
ku s. 1–69 ja paradoksi–artikkeli s. 73–110); Sipi-
lä, J. Sosiaalityön jäljillä
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S3 Näkökulmia yhteiskuntaan 
ja sosiaalityöhön (7 ov)
Opintojaksolla tutustutaan sosiaalisiin ilmi-
öihin ja ongelmiin sekä tapoihin, joilla nii-
tä käsitellään palvelujärjestelmissä ja sosi-
aalityössä. Lisäksi perehdytään sosiaalityön 
tieteelliseen tutkimukseen. Opintojaksolla 
tarjotaan myös mahdollisuus tutustua kau-
nokirjallisuuden tapaan tuottaa tietoa ih-
misestä ja sosiaalisesta todellisuudesta

S3A Käytäntö I (1 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19080450
Opintomaksu: 60 €

Tutustutaan johonkin sosiaaliseen ilmiöön 
ihmisten arjen näkökulmasta.

Suoritustapa: L 3 + oppimistehtävä kurs-
sikirjallisuuden pohjalta.
Opetus: ma 6.6. klo 16.15.–18.45
Opetuspaikka: U38 F211
Jakson suorittaminen edellyttää osallistu-
mista opetukseen.
Oppimistehtävä palautetaan Avoimen yli-
opiston toimistoon kurssisihteeri Vaula Es-
kolinille to 7.7. mennessä.
Opettaja: VTM Maria Tapola

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

S3B Palvelujärjestelmät (2 ov)

Opintomaksu: 38 € / kuulustelu

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ke 29.6. klo 16–19, ke 27.7. 
klo 16–19, la 17.9. klo 9–12.
Opettaja: VTM Maria Tapola

Kirjallisuus: Jaakkola, J. ym. Armeliaisuus, yh-
teisöapu, sosiaaliturva (Satkan ja Urposen kirjoit-
tamat luvut); Lehto, J. ym. Sosiaali- ja tervey-
denhuolto; Helander, V. Kolmas sektori. Käsit-
teistöstä, ulottuvuuksista ja tulkinnoista.

S3C Sosiaalityön 
ydinkysymyksiä (4 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19080650
Opintomaksu: 80 €

Suoritustapa: Luento- ja seminaarikurs-
si 12 t + essee
Opetus: ma ja ti 15.–23.8. klo 16.15–18.45
Opetuspaikka: PR sali 10
Ohjeistus esseen tekemiseen annetaan luen-
noilla.
Essee palautetaan ma 19.9. kurssisihteeri 
Vaula Eskolinille Avoimen yliopiston toi-
mistoon.
Opettaja: VTM Maria Tapola

Kirjallisuus: Kaikille pakollinen teos: Mutka, U. 
Sosiaalityön neljäs käänne. Lisäksi valitaan seu-
raavista neljä teosta: Granfelt, R. Kertomuksia 
naisen kodittomuudesta; Huotari, K. Positiivista 
elämää; Huttunen, L. Kotona, maanpaossa, mat-
kalla; Hyväri, S. Vallattomuudesta vastuuseen: 
kokemuksen politiikan sankaritarinoita; Korttei-
nen, M. & Tuomikoski, H. Työtön; Molander, 
G. Askel lyhenee, maa kutsuu: yli 80-vuotiaiden 
kuolema eletyn elämän valossa; Törrönen, M. 
Lasten arki laitoksessa; Mäkelä, H. Äiti (romaa-
ni); Mörö, M. Kiltin yön lahjat.(romaani); Sahl-
berg, A. Eksyneet (romaani).

Opettaja kertoo luennoilla miten tutkin-
tovaatimuskirjallisuutta sovelletaan essee-
työn tekemisessä.

SOSIOLOGIA

SOSIOLOGIAN PERUSOPINNOT 
(15 OV)
 Ilmoittautumiskoodi on 19090050 (si-
sältää kaikki perusopintojen kurssit). Käy-
tä tätä ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi 
yhteenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 180 €. Jos ilmoittaudut yksittäi-
selle kurssille, käytä kurssin kohdalla ole-
vaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 180 €
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Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, 
jonka tutkimuskohteet vaihtelevat koko-
naisia yhteiskuntia kuvaavista rakenteel-
lisista seikoista intiimeihin sosiaalisiin suh-
teisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Sosiologi-
an opiskelu auttaa jäsentämään yhteiskun-
tia kaikessa monimuotoisuudessaan ja ym-
märtämään, miten ihmiset, yhteiskunnat ja 
koko maailma muodostavat monimutkai-
sen vastavuoroisuuksien verkon.
Sosiologian perusvire on kriittinen. Se pyr-
kii tutkimaan ja arvioimaan yhteiskun-
taa ja sen erilaisia ilmiöitä pintaa syvem-
mältä kyseenalaistaen totutut ajattelu-
tavat. Sosiologinen tutkimus on samal-
la myös keskustelua yhteiskunnan kans-
sa. Tutkimukset ovat puheenvuoroja, jot-
ka tarjoavat mahdolisuuden puhua uu-
della tavalla aikalaisia askaruttavista ilmi-
öistä tai paljastavat ongelmia, joiden ole-
massaoloa ei ole aikaisemmin tiedostettu. 

110. Sosiologian johdantokurssi 3 ov
111. Väestötieteen johdantokurssi 3 ov
101. Sosiaaliantropologian johdantokurs-
si 3 ov
105. Sosiologisia näkökulmia ja tutkimuk-
sia 6 ov

110. Sosiologian 
johdantokurssi (3 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19090150
Opintomaksu: 80 €

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 16.5., ti 17.5., ti 24.5., to 26.5., 
ti 31.5., ja ti 7.6. klo 16.30–19.45
Opetupaikka: PR sali 12 paitsi 7.6. HKKK 
sali A-301
Kuulustelu: ke 15.6. klo 17–20 Uusintakuu-
lustelut ma 1.8. klo 16–19 ja la 3.9. klo 9–
12

Opettaja: VTT Kimmo Saaristo

Kirjallisuus: Muutoksen sosiologia (toim.Eli-
na Saksala), Yle-opetuspalvelut 1998.

112. Sosiaaliantropologian 
johdantokurssi (3 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19090250
Opintomaksu: 80 €
Johdantokurssilla tutustutaan antropologi-
an perusteisiin. Millainen on antropolo-
ginen näkökulma inhimilliseen kulttuu-
riin ja yhteiskuntaan? Mitkä ovat keskei-
siä kysymyksiä ja tutkimusaloja? Millaisil-
la käsitteillä näitä jäsennetään?

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ke 25.5., ke 1.6., to 2.6., to 9.6., ti 
14.6., ja to 16.6 klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: F26 ls 2
Kuulustelu: ke 27.7. klo 16–19
Uusintakuulustelut: la 27.8. klo 9–12 ja ke 
28.9. klo 17–20
Opettaja: VTT Anna-Mari Tapaninen

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

105. Sosiologisia näkökulmia 
ja tutkimuksia (6 ov)
Opintomaksu: 38 €/kuulustelu

Jaksossa tutustutaan sosiologiseen käsit-
teistöön ja sosiologisiin tapoihin tutkia ny-
ky-yhteiskuntaa.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu, jo-
ka suoritetaan kahdessa osassa.
Kuulustelu: Osa I tai osa II: ma 6.6. klo 17–
21, ma 8.8. klo 16–20, la 10.9. klo 9–13 ja la 
15.10. 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 yh-
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teiskunta
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.

111. Väestötieteen 
johdantokurssi (3 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19090350
Opintomaksu: 80 €

Jakson tavoitteena on muodostaa yleis-
kuva väestön rakenne- ja muutostekijöis-
tä sekä niiden yhteiskunnallisesta merki-
tyksestä, väestöilmiöiden mittaamisesta, 
keskeisistä väestöteorioista, Suomen vä-
estöstä, kehitysmaiden väestökysymyksis-
tä ja väestötieteen suhteesta muihin yh-
teiskuntatieteisiin.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu, jos-
sa suoritetaan oheiskirjallisuus (moniste). 
Lisäksi laaditaan väestötieteen harjoitus-
tehtävä, joka jaetaan luennolla ja palau-
tetaan opettajalle.
Opetus: ke 17.8. ja to 18.8. sekä ma, ke ja 
to 22.8.–1.9. klo 17.00–19.30
Opetuspaikka: PR sali 12
Kuulustelu: ma 12.9. klo 17–20
Uusintakuulustelut ma 10.10. ja ke 9.11. 
klo 17–20
Opettaja: VTM Ari-Pekka Sihvonen

Kirjallisuus: Artikkeleita Suomen väestön-
tutkimuksesta, Sosiologian laitoksen monistei-
ta, 2002. Monistetta voi ostaa avoimen yliopiston 
toimistosta , hinta 22 €.
Monistetta voi myös lainata HY:n opiskelijakirjastos-
ta ja valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastosta.

Muita opintoja:

Kaupunkitutkimuksen 
yhteiskuntatieteelliset 
perusteet (2 ov)
 ilmoittautumiskoodi 19090550
Opintomaksu: 60 €
Kurssilla tutustutaan kaupunkitutkimuksen 
erilaisiin suuntauksiin perinteistä nykypäi-
vään. Painopiste on kaupunkisosiologias-
sa ja kaupunkien kulttuurisessa tutkimuk-
sessa sekä kaupunkitutkimuksen sovellet-
tavuudessa.
Kurssin suorittamisella voi korvata sosiolo-
gian aineopinnoista kaksi vapaasti valitta-
vaa kohtaa opintojaksosta 130.

Suoritustapa: L20 t ja kuulustelu
Opetus: ma 29.8.klo 17–18.45, ke 31.8., to 
1.9., ti 6.9., ke 7.9., ma 12.9. ja ke 14.9. klo 
17.00–19.30
Opetuspaikka:
* elokuussa PR sali 10
* syyskuun paikat, ks. verkkopalvelun ope-
tusohjelma
Kuulustelu: ke 21.9. klo 17–19
Uusintakuulustelut: ma 24.10. klo 17–19 ja 
ma 14.11. klo 17–19
Opettaja: VTM Pasi Mäenpää

TILASTOTIEDE

Tilastotieteen perusopinnot 
(15 ov)
 Ilmoittautumiskoodi on 19100050 (si-
sältää kaikki perusopintojen kurssit). Käy-
tä tätä ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi 
yhteenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 180 € (ilman materiaalimak-
sua). Jos ilmoittaudut yksittäiselle kurssil-
le, käytä kurssin kohdalla olevaa ilmoittau-
tumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 180 € + erillinen materiaa-
limaksu 12 €, joka maksetaan toimistoon
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Tilastotiede kuuluu matematiikan, tieto-
jenkäsittelytieteen ja filosofian rinnalla 
yleisten menetelmätieteiden joukkoon. Se 
on reaalimaailmaa koskevan tiedon kerää-
misen, käsittelyn, analysoinnin sekä joh-
topäätösten teon tietoa ja taitoa. Tilas-
totieteen tehtävänä on kehittää mene-
telmiä epävarmuutta sisältävien tietojen 
analysointiin. Tilastollisia menetelmiä so-
velletaan esimerkiksi taloustieteellisessä, 
sosiaalitieteellisessä, biologisessa, lääke-
tieteellisessä, psykologisessa ja teknises-
sä 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 19100150
Opintomaksu: 80 € + erillinen materiaali-
maksu 12 €, joka maksetaan toimistoon

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

Suoritustapa: L 52 t + harjoituksia 24 t. 
Kurssi suoritetaan joko välikokeilla tai 
loppukokeella.
Opetus: 
Luennot:
vk 20: ma, ti, ke, to 16.–19.5.
* ma, ke klo 16.00–18.30 ja ti, to klo 16.00–
17.30
vk 21: ma, ti, ke, to 23.–26.5.
* ma, ke klo 16.00–17.30 ja ti, to klo 16.00–
18.30
vk 22: ma, ti, ke 30.5.–1.6.
* ma, ke klo 16.00–17.30 ja ti klo 16.00–
18.30
vk 23: ma, ti, ke, to 6.–9.6.
* ma, ke klo 16.00–18.30 ja ti, to 16.00–
17.30

vk 24: ma, ti, ke, to 13.–16.6.
* ma, ke klo 16.00–17.30 ja ti, to klo 16.00–
18.30
vk 25: ma, ti 20.–21.6.
* ma klo 16.00–17.30 ja ti klo 16.00–18.30
Opetuspaikka:
* 16.5.–6.6. ja 8.–21.6. F26 ls 1
* ti 7.6. HKKK sali E-341
Harjoitukset:
vk 20: ti 17.5. ja to 19.5.
vk 21: ma 23.5. ja ke 25.5.
vk 22: ma 30.5. ja ke 1.6.
vk 23: ti 7.6. ja to 9.6.
vk 24: ma 13.6. ja ke 15.6.
vk 25: ma 20.6. ja ke 22.6.
* klo 17.45–19.15 paitsi ke 22.6. klo 16.00–
17.30
Opetuspaikka:
* 17.5.–1.6. ja 9.–20.6. F26 ls 1
* ti 7.6. HKKK sali E-341
* ke 22.6. PR aud XIV
Kuulustelu: I välikoe: la 4.6. klo 9–12
II välikoe: ke 29.6. klo 16–19
Loppukoe: ke 20.7. klo 16–19
Loppukokeen uusinta: la 3.9. klo 9–12
Opettaja: FK Timo Patovaara

Kirjallisuus: Kurssilla välttämättömän materiaa-
lin voi ostaa 25.4. alkaen Avoimen yliopiston toi-
mistosta. Materiaalin hinta on 12 €.

Tilastotieteen jatkokurssi (6 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19100250
Opintomaksu: 110 €
Edeltävät opinnot: Tilastotieteen johdan-
tokurssi

Kurssin tavoitteena on syventää johdan-
tokurssilla annettuja tietoja tilastollisten 
menetelmien soveltamisessa erilaisissa tut-
kimusasetelmissa.

Suoritustapa: L 60 t + harjoituksia 30 t. 
Kurssi suoritetaan joko välikokeilla tai 
loppukokeella.
Opetus: Luennot: ma, ti, ke, to ja pe 1.–
26.8. (ei opetusta ma 15.8.) ja ma 29.8. klo 
9.00–11.30
Opetuspaikka: U 37 ls
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Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan 25.4.–
22.6. välisenä aikana Avoimen yliopiston 
toimistoon p. 191 23634.
Harjoitukset:
ke, to, pe 3.–5.8. ja ti, ke, to ja pe 9.–26.8.
Ryhmä 1:
* klo 12.00–13.30
Opetuspaikka: U37 sh 4
Ryhmä 2:
* klo 13.30–15.00
Opetuspaikka: U37 sh 4
Kuulustelu: I välikoe: ma 15.8. klo 17–20
II välikoe: ma 5.9. klo 17–20
Loppukoe: la 1.10. klo 9–12
Loppukokeen uusinta: ma 31.10. klo 17–
20
Opettaja: VTL Pyry-Matti Vasama (luen-
not)
Valt.yo Heikki Hyhkö (harjoitukset)

Kirjallisuus: Luentojen oheismateriaali ilmoite-
taan luennoilla.

Tilastotiede käytännön 
tutkimuksessa (4 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19100350
Opintomaksu: 80 €
Edeltävät opinnot: Tilastotieteen johdan-
tokurssi

Kurssin tavoitteena on laajentaa kuvaa ti-
lastollisten menetelmien roolista empiirisen 
tutkimusaineiston keräämisessä ja analysoi-
misessa. Kurssilla keskitytään tilastollisten 
menetelmien periaatteisiin ja soveltami-
seen eri tyyppisissä tutkimusongelmissa.

Suoritustapa: L 48 t + loppukoe
Opetus: ma, ti, ke ja to 8.8.–25.8. klo 
16.00–19.15
Opetuspaikka:
* ma 8.8. ja ma 15.8. PR sali 12
* ti, ke 9.–10.8., ti, ke 16.–17.8. ja ti, ke 23.–
24.8. U40 sali 2
* to 11.8. ja to 18.8. PR sali 6
* ma 22.8. ja to 25.8. U40 sali 6
Kuulustelu: Loppukoe: ke 31.8. klo 17–20
Loppukokeen uusinta: la 1.10. klo 9–12
Opettaja: Prof. Seppo Laaksonen

VALTIO-OPPI

VALTIO-OPIN A-OPPIMÄÄRÄ 
(16 OV)
 Ilmoittautumiskoodi on 19110050 (si-
sältää kaikki A-oppimäärän kurssit). Käy-
tä tätä ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi 
yhteenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 180 € (ilman materiaalimak-
sua). Jos ilmoittaudut yksittäiselle kurssil-
le, käytä kurssin kohdalla olevaa ilmoittau-
tumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 180 € + erillinen materi-
aalimaksu 4 €, joka maksetaan toimistoon

Valtio-opin opintojen tavoitteena on an-
taa opiskelijoille teoreettisesti jäsentynyt 
ja empiiriseen tutkimukseen perustuva 
kuva poliittisista ja hallinnollisista raken-
teista ja prosesseista. Opetuksessa koros-
tetaan laajan nykypolitiikkaa käsittele-
vän tietopohjan hallintaa, kykyä kriitti-
seen ajatteluun sekä kykyä tuottaa uut-
ta tietoa.
A-oppimäärän opinnoissa perehdytään 
Suomen poliittisen järjestelmän perus-
teisiin sekä kiinnitetään huomiota Län-
si-Euroopan poliittisen elämän ja poliit-
tisen kulttuurin viimeaikaisiin kehitys-
piirteisiin 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 19110150
Opintomaksu: 80 €

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 tutkimuskoh-
teista. Käsitteitä, tutkimussuuntauksia ja 
tutkimuskohteita valaistaan liittämällä ne 
Suomen poliittisen järjestelmän ja Euroo-
pan unionin rakenteen ja toiminnan tar-
kasteluun.

Suoritustapa: L 24 t + harjoitustyö + kuu-
lustelu, jossa tentitään myös kirjallisuutta 
luennoitsijan ohjeiden mukaan
Opetus: ma, ti, ke, to 16.–19.5. ja ma, ti 
23.–24.5. klo 16.15–19.30
Opetuspaikka: U35 ls
Kuulustelu: ke 15.6. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ke 20.7. klo 16–19 ja la 
20.8. klo 9–12
Opettaja: VTL Kari Paakkunainen

Kirjallisuus: Kaksi teosta seuraavista:

Berndtson, E. Politiikka tieteena (on ruots.); Sal-
minen, A. Hallintotiede. Organisaatioiden hal-
linnolliset perusteet. 5. painos (2002); Brown, 
C. Understanding International Relations. 2. pai-
nos (2001).

Katso myös verkkomateriaalisivut: www.avoin.
helsinki.fi/Kurssit/valJohd/avoin.html

P1Bsa. Suomen poliittinen 
järjestelmä ja Euroopan 
unioni (4 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19110250
Opintomaksu: 80 € + erillinen materiaali-
maksu 4 €, joka maksetaan toimistoon

Opintojakso täydentää johdantokurssilla 
saatua näkemystä Suomen poliittis-hal-
linnollisesta järjestelmästä. Opintojakso 
käsittelee keskeisten päätöksentekotaso-
jen eli vaalien, eduskunnan, hallituksen 
ja presidentti-insituution kehitystä ja toi-
mintaperiaatteita. Samalla perehdytään 
Suomen valtionhallinnon toimintaan se-
kä ulkoasiain hoitoon ja ulkopoliittiseen 
päätöksentekoon.

Suoritustapa: a) L 24 t + kuulustelu, jossa 

suoritetaan myös kirjallisuutta luennoitsi-
jan ohjeiden mukaan + harjoitustyö tai
b) Kirjallisuuskuulustelu (kaikki kirjat) + es-
see
Esseestä sovittava opettajan kanssa, email: 
Kari.Paakkunainen@helsinki.fi
Opetus: to, pe 26.–27.5. ja ma, ti, ke, to 
30.5.–2.6. klo 16.15–19.30
Opetuspaikka: U35 ls
Kuulustelu: ke 29.6. klo 16–19
Uusintakuulustelut: ke 27.7. klo 16–19 ja la 
27.8. klo 9–12
Opettaja: VTL Kari Paakkunainen

Kirjallisuus: Saukkonen, P. (toim.) Paikkana po-
litiikka: tietoja ja tulkintoja Suomen poliit-
tisesta järjestelmäsästä (korvautuu luentosar-
jalla); Suomen perustuslaki (korvautuu luento-
sarjalla); Kemppinen, Suomi Euroopan Unionis-
sa.(4. uudistettu painos); Lisäksi toinen seuraa-
vista: Väyrynen, Suomi avoimessa maailmassa. 
Globalisaatio ja sen vaikutukset tai Temmes, Eu-
rooppalaiset esikuvamme.

Kurssilla välttämättömän materiaalin voi ostaa 
25.4. alkaen Avoimen yliopiston toimistosta. Ma-
teriaalin hinta on 4 €.

Katso myös verkkomateriaalisivut:
www.avoin.helsinki.fi/Kurssit/valPol/aanet.asp
www.valt.helsinki.fi/vol/spj/

PV1. Euroopan poliittiset 
järjestelmät (4 ov)
 Ilmoittautumiskoodi 19110350
Opintomaksu: 80 €

Opintojakso keskittyy Euroopan valtioi-
den historialliseen syntyprosessiin sekä 
valtiollisten järjestelmien rakenteisiin ja 
toimintatapoihin. Tavoitteena on opet-
taa ymmärtämään politiikan kulttuuri-
sidonnaisuutta ja tätä kautta eri valtioi-
den politiikkaa.

Suoritustapa: L 40 t + kuulustelu, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuutta luennoitsi-
jan ohjeiden mukaan + harjoitustyö
Huom! Kurssin suorittaminen edellyttää 
aktiivista osallistumista luennoille.
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Opetus: ke, to 3.–4.8., ma, ti, ke ja to 8.–
18.8. klo 16.00–19.15
Opetuspaikka: PR sali 13
Kuulustelu: la 3.9. klo 9–12
Uusintakuulustelut: la 1.10. klo 9–12 ja ke 
2.11. 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 19110450
Opintomaksu: 80 €

Tavoitteena on perehdyttää Suomen ulko-
politiikan ja kansainvälisten suhteiden ke-
hitykseen sekä niiden riippuvuuteen kul-
loisistakin kehityslinjoista eurooppalaises-
sa 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 22.8.–1.9. klo 
16.00–19.30
Opetuspaikka: M11 ls 5
Kuulustelu: la 17.9. klo 9–12
Uusintakuulustelut: ke 12.10. klo 17–20 ja 
la 12.11. klo 9–12
Opettaja: VTM Tapio Lovio
sekä vierailevia asiantuntijoita

Kirjallisuus: Berndtson, E. & Kivimäki, T. (toim.), 
Suomen kansainväliset suhteet; Jacobson, 
M., Finland in the New Europe; Kantola, Anu et al 
(toim.), Maailman tila ja Suomi; The Finnish In-
stitute of International Affairs:Yearbook 2004.

Terrorismin monet kasvot 
-luentosarja (1–2 ov)
 ilmoittautumiskoodi 19110550
Opintomaksu: 60 €

Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva ter-
rorismin historiasta. Lisäksi kurssilla pohdi-
taan terrorismin käsitteen määrittelyn on-
gelmia sekä käydään läpi myyttejä ja har-
haluuloja liittyen esim. terrorismin syihin 
ja terroristeihin. Kurssiin sisältyy asiantun-
tijaluentoja.

Suoritustapa: 
a) L 20 t + luentokuulustelu 1 ov 
b) L 20 t + luentokuulustelu + essee 2 ov
c) L 20 t + luentokuulustelu + kirjallisuus-
kuulustelu 2 ov
Luentosarja korvaa valtio-opin aineopinnois-
ta kohdasta AV1 Modernin demokratian on-
gelmat yhden tai kaksi kirjaa riippuen siitä, 
suorittaako yhden vai kaksi opintoviikkoa. 
Kirjat ilmoitetaan myöhemmin.
Luentosarjan voi käyttää myös:
– yhteiskuntahistorian perusopinnot, oj.4
– poliittisen historian aineopintojen valin-
naiset luennot, oj.7
poliittisen historian oj.8.5 Nykyhistoria
Opetus: ma, ti, ke, to 15.–18.8. ja ma, ti, 
ke 22.–24.8. klo 17.00–19.30 paitsi ke 24.8. 
klo 17.00–18.30
Opetuspaikka: B18 suuri sali
Kurssin ohjelma:
ma 15.8. (FM Leena Malkki, Helsingin yli-
opisto): Mitä terrorismi on?
ti 16.8. (Prof. Jukka Paastela, Tampereen 
yliopisto): Terrorismin varhaiset muodot
ke 17.8. (Dos. Jussi Pakkasvirta, Helsingin 
yliopisto): Terrorismi ja sissisota Latinalai-
sessa Amerikassa
to 18.8. (FM Leena Malkki, Helsingin yli-
opisto): Terrorismi länsimaissa
ma 22.8. (Yliopistonlehtori Hannu Juusola, 
Helsingin yliopisto): Terrorismi Lähi-idässä
ti 23.8. (Tarkastaja Tuomas Portaankorva, 
Suojelupoliisi): Terrorismin torjunta ja ääri-
islamistinen lännenvastainen terrorismi
ke 24.8. (FM Leena Malkki, Helsingin yli-
opisto): Myyttejä ja harhaluuloja terroris-
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teista ja terrorismista
Esseetehtävän voi tulostaa verkosta tai 
noutaa Avoimen yliopiston toimistosta ma 
15.8. alkaen. Essee palautetaan kurssisih-
teeri Vaula Eskolinille ma 19.9. mennessä 
Avoimen yliopiston toimistoon.
Kuulustelu: ma 29.8. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ke 28.9. klo 17–20 ja la 
29.10. klo 9–12
Opettaja: FM Leena Malkki (kurssin vastuu-
opettaja ottaa vastaan tentit ja esseet)
vierailevia asiantuntijoita

Kirjallisuus: Hoffman B., Inside terrorism, 1998
Mahdollisesta muusta kirjallisuudesta ilmoite-
taan kurssilla.

VIESTINTÄ

VIESTINNÄN PERUSOPINNOT 
(15 OV)
 Ilmoittautumiskoodi on 19130050 (si-
sältää kaikki perusopintojen kurssit). Käy-
tä tätä ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi 
yhteenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 180 €. Jos ilmoittaudut yksittäi-
selle kurssille, käytä kurssin kohdalla ole-
vaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 180 €

Taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset 
muutokset yhteiskunnassa ovat yhä mo-
nimutkaisempia ja laaja-alaisempia. Näis-
sä muutoksissa viestintä on avainasemassa. 
Siksi mediakentän ja julkisuuden ymmär-
täminen on yhä tärkeämpää. Myös muu-
tokset organisaatioissa korostavat viestin-
tää 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 metodei-
hin. Viestinnän tutkimus ja opetus on laa-
ja-alaista: sisäis- ja keskinäisviestinnästä ai-
na 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 19130150
Opintomaksu: 80 €
Opintojakson tavoitteena on johdattaa 
opiskelijat viestinnän peruskäsitteisiin ja -
lähestymistapoihin. Jaksossa tarkastellaan 
viestintää sekä semioottis-kulttuurisesta et-
tä prosessuaalisesta näkökulmasta.
Suoritustapa: L 24 t + luentokuulustelu + 
kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus tentitään 
kahdessa osassa.
Opetus: ma, ti ja ke 30.5.–8.6. klo 16.15–
19.30
Opetuspaikka: PR Pieni juhlasali paitsi ma, 
ti 6.–7.6. T23 D113 aud
Kuulustelu: I-osa + luennot: ke 15.6. klo 
17–21
II-osa: ke 29.6. klo 16–20
Uusintakuulustelut (I-osa + luennot ja/tai II-
osa): ke 27.7. klo 16–20 ja la 27.8. klo 9–13
Ensimmäiseen kuulustelutilaisuuteen ei tar-
vitse ilmoittautua, muihin ilmoittauminen 
joko tenttikuorella tai verkkopalvelussa vii-
meistään 10 päivää ennen kuulustelua.
Opettaja: VTT Inka Salovaara-Moring

Kirjallisuus: I osa: Kunelius, R., Viestinnän val-
lassa; Åberg, L., Viestinnän johtaminen.

II osa: Herkman, J. Audiovisuaalinen mediakult-
tuuri; Veivo, H. & Huttunen, T., Semiotiikka: 
Merkeistä mieleen ja kulttuuriin.

3.2 Yhteisöviestinnän 
analyysi (2 ov)
Opintomaksu: 38 €

Analysoidaan erilaisia yhteisöviestinnän 
tuotteita käyttäen keskeisiä yhteisöviestin-
nän tutkimuksen teorioita ja menetelmiä.
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Suoritustapa: Analyysitehtäviä kurssikir-
jallisuuden pohjalta. Tehtävät ovat nou-
dettavissa Avoimen yliopiston toimistos-
ta ma 25.4. alkaen.
Opetus: Analyysitehtävien tekemiseen 
valmentava ohjaustunti: to 9.6. klo 17.00–
19.30
Opetuspaikka: PR Pieni juhlasali
Osallistuminen ohjaustunnille on suotavaa.
Analyysitehtävien vaihtoehtoiset palautus-
päivät: to 28.7. tai ma 29.8.
Kaikki tehtävät palautetaan samanaikaises-
ti kurssisihteeri Vaula Eskolinille Avoimen 
yliopiston toimistoon.
Opettaja: FM Leila Teräsalmi-Sovijärvi

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

3.1 Media-analyysi (2 ov)
Opintomaksu: 38 €

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

Suoritustapa: Analyysitehtäviä kurssikir-
jallisuuden pohjalta. Tehtävät ovat nou-
dettavissa Avoimen yliopiston toimistos-
ta ma 25.4. alkaen.
Opetus: Analyysitehtävien tekemiseen val-
mentava ohjaustunti: to 16.6. klo 17.00–18.30
Opetuspaikka: PR Pieni juhlasali
Osallistuminen ohjaustunnille on suotavaa.
Analyysitehtävien vaihtoehtoiset palautus-
päivät: to 28.7. tai ma 5.9.
Kaikki tehtävät palautetaan samanaikaises-
ti kurssisihteeri Vaula Eskolinille Avoimen 
yliopiston toimistoon.
Opettaja: YTL Raisa Koivusalo-Kuusivaara

Kirjallisuus: Altman, R. (2001), Elokuva ja gen-
re; Fairclough, N., Miten media puhuu; Hietala, 
V., Ruudun hurma. Johdatus tv-kulttuuriin; Luos-
tarinen, H. & Kivikuru, U. & Ukkola, M., So-
pulisilppuri. Johdatusta mediakritiikkiin; Kanto-

la, A. Moring, I. & Väliverronen, E. (toim.), Me-
dia-analyysi.

2. Viestintä ja kulttuuri (4 ov)
Opintomaksu: 38 € / kuulustelu

Jakso tutustuttaa opiskelijat viestinnän 
tutkimuksen kulttuuriteoreettisiin lähtö-
kohtiin.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ke 6.7. klo 16–20, la 20.8. klo 
9–13, ke 28.9. klo 17–21
Opettaja: VTT Inka Salovaara-Moring

Kirjallisuus: Hall S, Identiteetti; Kellner D, Me-
diakulttuuri; Lehtonen M, Merkitysten maail-
ma. Kulttuurisen tekstintutkimuksen lähtökoh-
tia. Rossi L.-M, Heterotehdas. Televisiomainon-
ta sukupuolituotantona.

Opintojakson kirjaesittelyt löytyvät osoitteesta:
/www.avoin.helsinki.fi/opetus/materiaalit/viestin-
ta/kirjatavoin.shtml

4. Viestinnän sääntely (2 ov)
Ilmoittautumiskoodi 19130550
Opintomaksu: 60 €

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

Suoritustapa: L 24 t + essee
Opetus: ke ja to 3.8.–25.8. klo 16.30–19.00
Opetuspaikka: U40 sali 1
Opettaja jakaa esseetehtävän ja ohjeet lu-
ennolla.
Tehtävä palautetaan ma 12.9. mennessä 
kurssisihteeri Vaula Eskolinille Avoimen yli-
opiston toimistoon.
Opettaja: OTK Lauri Kerosuo

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/vnkraport-
ti20013/
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VIESTINNÄN AINEOPINTOJA

A1 Journalistinen työ (2 ov)
 ilmoittautumiskoodi 19132250
Opintomaksu: 60 €

Kurssilla perehdytään journalismin käy-
täntöihin ja nykysuuntauksiin. Lisäksi tu-
tustutaan juttutyyppeihin ja hyvään leh-
timiestapaan sekä kirjoitetaan runsaas-
ti harjoitustöitä. Työskentelymenetelmi-
nä ovat luennot, tekstianalyysi ja käytän-
nön harjoitukset. Kurssiin sisältyy ennak-
kotehtävä.

Suoritustapa: Harjoituskurssi: L 15 t + R 
15 t + ennakkotehtävä + harjoituksia
Huom! Kurssi edellyttää aktiivista osallistu-
mista luennoille ja harjoituksiin. Läsnäolo 
on ensimmäisellä kerralla välttämätön.
Ennakkotehtävän voi noutaa ma 25.4. 
Avoimen yliopiston toimistosta. Ennakko-
tehtävä käsitellään ensimmäisellä kokoon-
tumiskerralla.
Kurssin arviointi: 1–3 harjoitusten perus-
teella.
Opetus: ti, ke 17.–18.5., ti, ke, to 24.–26.5. 
ja ma, ti, ke, to 30.5.–2.6.
* ma, ti ja to klo 16.30–19.45
* ke klo 16.30–18.00
Opetuspaikka: U40 sali 15
Opettaja: Toimittaja Marketta Rentola

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuus:

Mörä T & Kantola A (toim.), Journalismia! Jour-
nalismia?; Reunanen E, Merkitysympäristö ja uu-
tisgenren säännöt; Salminen, E, Oivaltava toimit-
taja. Toimitustyön uudet mallit ja vaatimukset.
Lisäksi luennolla ilmoitettavia artikkeleita.

A5 Visuaalinen viestintä (2 ov)
Ryhmä 1: ilmoittautumiskoodi 19132050
Ryhmä 2: ilmoittautumiskoodi 19132150
Opintomaksu: 60 € + erillinen materiaali-
maksu 4 €, joka maksetaan toimistoon.

Kurssilla perehdytään visuaalisen ilmaisun 
perusteisiin. Tavoitteena on opettaa kuvan 

lukutaitoa so. ymmärtämään mitä visuaa-
lisia keinoja käyttämällä on saatu aikaan 
kuvan synnyttämä vaikutelma. Käsiteltä-
viä teemoja ovat mm. valo, liike, terävyys-
alue, sommittelu, rajaus, kuvakoot, kuva-
ala, kuvakulmat, väri ja koko julkaisun vi-
suaalinen ilme.

Suoritustapa: L 20 t + R 10 t + harjoitus-
tehtävät + essee
Huom! Kurssin suoritus edellyttää aktiivis-
ta osallistumista.
Opetus: Luennot: (kaikille yhteiset) ti 26.7., 
ma 1.8., ma 8.8., ma 15.8. ja pe 19.8. klo 
16.30–19.45
Opetuspaikka:
* ti 26.7. U40 sali 2
* elokuun luennot PR sali 6
Harjoitukset: to 28.7., pe 5.8., pe 12.8., to 
18.8. ja ma 22.8.
Ryhmä 1: klo 16.30–18.00
Ryhmä 2: klo 18.15–19.45
Opetuspaikka:
* to 28.7. U40 sali 8
* elokuun harjoitukset PR aud IX
Essee ja tehtävät palautetaan ma 5.9. men-
nessä kurssisihteeri Vaula Eskoliinille Avoi-
men yliopiston toimistoon.
Opettaja: FL, KuM Sirpa Aalto

Kirjallisuus: Kuusamo, A., Kuvien edessä; Sa-
lo, M. , Imageware; Saraste, L., Valokuva tradi-
tion ja toden välissä; Lisäksi artikkeleita, jotka il-
moitetaan luennolla.
Kurssilla välttämättömän materiaalin voi ostaa 
ma 25.4. alkaen Avoimen yliopiston toimistosta. 
Materiaalin hinta on 4 €.

YHTEISKUNTAHISTORIA

Sukupuoli 
yhteiskuntahistoriassa (2 ov)
 ilmoittautumiskoodi 19140150
Opintomaksu: 60 €

Usean luennoijan kurssilla pohditaan si-
tä, miten sukupuolen käsitettä on viime 
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vuosina hyödynnetty yhteiskuntahistori-
an tutkimuksissa. Mitä uusia näköaloja se 
on avannut historiaan? Aiheet ulottuvat 
sosiaali- ja taloushistoriasta poliittiseen 
historiaan, 1800-luvulta 1960-luvulle. Sa-
malla perehdytään erilaisiin tutkimusme-
netelmiin, joilla sukupuolittumista on tul-
kittu ja jäsennetty.

Suoritustapa: L 20 t + luentokuuluste-
lu (1 ov) + essee kirjalistalta valitusta kir-
jasta (2 ov)
Opetus: ma, ti, ke, to ja pe 23.5.–3.6. klo 
16.15–17.45
Opetuspaikka: U37 ls paitsi pe 27.5. U40 
sali 2
Kuulustelu: ma 13.6. klo 17–19
Uusintakuulustelut: ke 3.8. klo 16–18 ja ke 
31.8. klo 17–19
Opettaja: VTM Elina Katainen

Kirjallisuus: ks. kirjalista myöhemmin verkko-
palvelun opetusohjelmasta

Kiinan nykyhistoria (2 ov)
ks. Aasian ja Tyynenmeren alueen tutki-
mus s. 40

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Ympäristöpolitiikan 
johdantokurssi (4 ov)
 ilmoittautumiskoodi 19160150
Opintomaksu: 80 €

Johdantokurssilla saadaan yleisnäkemys 
ympäristöongelmien yhteiskunnallisesta 
luonteesta, tutustutaan ympäristöpolitii-
kan määrittelyyn ja tulkintoihin, histori-
alliseen kehitykseen, aikalaiskeskustelun 
keskeisiin teemoihin, globalisoitumisen 
ja tulevaisuuden näkymiin.
Suoritustapa: L 20 t + kuulustelu, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ma, ti ja to 15.–18.8. ja ti, ke 23.–
24.8. klo 16.00–19.45
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Kuulustelu: la 10.9. klo 9–11
Uusintakuulustelut: la 15.10. klo 9–11 ja ke 
9.11. klo 17–19
Opettaja: Prof. Ilmo Massa

Kirjallisuus: Haila, Y. & Jokinen, P. (toim.), Ym-
päristöpolitiikka; Sairinen, R. ym., Ympäris-
töpolitiikan tulevaisuuskuvat.

Katso kurssin nettisivut: http://www.valt.helsinki.
fi/staff/massa/johdanto2004.htm

TV-maksutarkastukset ovat ovella.
Sinä voit viettää rauhallista koti-iltaa avoimen vastaanottavaisin

mielin, jos olet tehnyt tv-ilmoituksen postissa, numerossa
(09) 613 161 tai osoitteessa www.tv-maksu.fi
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MONITIETEELLISET OPINNOT
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 Scien-
ce? (3. p.) tai Niiniluoto, I. Johdatus tieteenfilo-
sofiaan; b) joko Fay, B., Contemporary Philoso-
phy of Social Science tai Rosenberg, A. Philoso-
phy of Social Science.

Kf130 Johdatus etiikkaan ja 
yhteiskuntafilosofiaan (4 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 22020350
Opintomaksu: 80 € tai kirjallisuuskuulus-
telu 38 €/kuulustelu
Tavoitteena on tutustua etiikan ja yhteis-
kuntafilosofian peruskäsitteisiin ja ongel-
miin, keskeisiin suuntauksiin ja teorioihin.
Suoritustapa: joko a) kirjallisuuskuuluste-
lu (historiallinen osa) sekä L 36 t + luento-
kuulustelu (systemaattinen osa) tai
b) koko opintojakso kirjallisuuskuuluste-
luna.
Opetus: Historillinen osa, kirjallisuus
Kuulustelu: ke 1.6. klo 17–20, uusintakuu-
lustelut ma 18.7. klo 16–19 ja la 27.8. klo 
9–12
On toivottavaa, että historiallisen osan kir-
jallisuuskuulustelu on suoritettuna ennen 
systemaattisen osan luentokurssia.
Systemaattinen osa, luentokurssi:
ma, ke ja to 25.7.–18.8. klo 17.00–19.30
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Luentokuulustelu ma 22.8. klo 17–20, 
uusintakuulustelut la 24.9. klo 9–12 ja la 
29.10. klo 9–12
Kuulustelu: Jos opintojakso suoritetaan 
kokonaan kirjallisuuskuulusteluna, voi sen 
tenttiä joko yhdellä kerralla tai kahdessa 
osassa:
a) historiallinen osa ja b) systemaattinen 
osa.
Kuulustelupäivät ovat: ke 1.6. klo 17–20, 

FILOSOFIA

Fte150 Johdatus 
tieteenfilosofiaan/
Kf140 Johdatus 
yhteiskuntatieteiden 
filosofiaan (2 / 3 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 22020150
Opintomaksu: 60 € tai kirjallisuuskuulus-
telu 38 €/kuulustelu

Luentokurssiin kuuluu 5 euron materiaa-
limaksu, joka maksetaan toimistoon ma-
teriaalia noudettaessa.

Tavoitteena on esitellä tieteellisen ajatte-
lun keskeisiä periaatteita, tieteellisen ar-
gumentaation rakennetta ja pätevyyden 
ehtoja, tieteellisen tiedon luonnetta ja tär-
keimpiä tieteenfilosofisia koulukuntia. Li-
säksi 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
Opetus: ma, ke ja pe 16.5.–10.6. klo 17.00–
19.30
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Kuulustelu: ma 20.6. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ma 8.8. klo 16–19 ja la 
17.9. klo 9–12
Opettaja: FL Timo Tuomivaara

Kirjallisuus: Luentojen lisäksi (Kf140, 1 ov) jo-
ko 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-
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ma 18.7. klo 16–19 ja la 27.8. klo 9–12
Opettaja: VTM Anu Kuusela

Kirjallisuus: Luentojen lisäksi tentitään histori-
allisen osuuden kirjallisuus (2 ov):
1. Maclntyre A., Short History of Ethics
2. joko Barry N., An Introduction to Modern Po-
litical Theory tai Barryn sijaan sekä Häyry, M., 
Ihannevaltio että Häyry, M., Hyvä elämä ja oi-
kea käytös.

Jos koko jakso (4 ov) suoritetaan kirjallisuuskuu-
lusteluna, tentitään sekä historiallinen että syste-
maattinen kirjallisuus.

Historiallinen kirjallisuus(2 ov):
1. Maclntyre A., Short History of Ethics
2. joko Barry N., An Introduction to Modern Po-
litical Theory tai Barryn sijaan sekä Häyry, M., 
Ihannevaltio että Häyry, M., Hyvä elämä ja oi-
kea käytös.
Systemaattinen kirjallisuus (2 ov):
3. Frankena W. K., Ethics
4. Feinberg J., Social Philosophy.

NAISTUTKIMUS

Na110 Johdatus 
naistutkimukseen (2 ov)
 Ilmoittautumiskoodi: 22060150
Opintomaksu: 60 €

Kurssilla tutustutaan naistutkimuksen his-
toriaan, kehitykseen ja asemaan tutkimuk-
sen kentässä Suomessa ja kansainvälises-
ti.Käsiteltäviä aiheita ovat mm. naistutki-
muksen synty, organisoituminen ja suhde 
naisliikkeisiin, tasa-arvosajattelun ja fe-
ministisen ajattelun kehitys länsimaissa, 
naistutkimuksen keskeiset alat, kysymyk-
senasettelut, tutkimusaiheet ja käsitteet 
sekä suhde tieteen traditioihin.

Suoritustapa: L 24 t + R 24 t + oppimis-
päiväkirja
Poissaolotapauksissa referaatti teemoihin 
liittyvästä kirjallisuudesta.
Oppimispäiväkirja palautetaan ma 15.8. 
mennessä Avoimen yliopiston toimistoon 
(Bulevardi 18).
Opetus: ma ja ke 6.6.–6.7. (paitsi ke 22.6.) 
klo 17.15–18.45 sekä ma 18.7. ja 25.7. klo 
17.00–19.30.
Ryhmätyöskentely: pe 10.6.–8.7. klo 17.00–
19.30 ja ke ja pe 20.–29.7. klo 17.00–19.30
Opetuspaikka: U40 sali 12
Opettaja: FK Mila Engelberg

Kirjallisuus: Listan oheiskirjallisuudesta voi nou-
taa Avoimen yliopiston toimistosta ti 15.3. läh-
tien.

    KESÄASUNTOJA HELSINGISSÄ
      1.5.-31.8. Viikissä LATOKARTANON YO-KYLÄSSÄ. 
       Soluasunnot  175 - 240 €/kk/asukas. 
      Tiedustelut puh. 09 -3877 133, http://honeybee.helsinki.fi/latokart/ 
      Latokartano-Säätiö, Talonpojantie 11, 00790 Helsinki
      sähköposti: latokartano@helsinki.fi
 



KESKUSTAN OPETUSPAIKKAKARTTA

säänkäynti Fabianinkatu 26 (porttikäytävän kautta) 
ja Vuorikatu 7 (kauppakeskus Kaisan 3. kerros))
P = Porthania, Yliopistonkatu 3 
Physicum = Fysiikan laitos, Väinö Auerinkatu 11 
(Kumpula)
Psykologia S20D PSY Sali 1 S20 D = Siltavuorenpen-
ger 20 D-talo, Sali 1, psykologianlaitos D-rappu
Psykologia S20D PSY Sali 2 S20 C = Siltavuorenpen-
ger 20 D-talo, Sali 2, psykologianlaitos C-rappu
PR = Yliopiston päärakennus, salit 1 - 21 uusi puo-
li, 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) = Siltavuorenpen-
ger 20, kyseinen rappu
Tieteiden talo (K6) = Kirkkokatu 6 
TK23 tai T23 = 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 puutar-
ha)
Viikki = Latokartanonkaari
Viikinkaari 11 = Infokeskus
Viikinkaari 9 = Biokeskus 1
Viikinkaari 5 = Biokeskus 2
Viikinkaari 1 = Biokeskus 3
V20 = Vuorikatu 20 
V20 sh 36 ja sh 37 = Vuorikatu 20, seminaarihuo-
neet 36 ja 37, 5. kerros

Katso lyhenteiden selitykset 
oheisesta luettelosta:
A7 = Aleksanterinkatu 7 
Auditoriot Hanna ja Betty = Nilsiänkatu 3 (Val-
lila)
AMKO B31 = Tekniikan ja liikenteen Ammattikor-
keakoulu, Bulevardi 31 
B18 tai BLV = Avoin yliopisto, Bulevardi 18 (vkos-
ta 19 alkaen) 
CHEMICUM = A.I.Virtasen aukio 1, (Kumpula) 
DIA tai DIAK = Diakonissalaitos, Alppikatu 2
ECO = Economicum, Arkadiankatu 7, ls1, sh 1, sh 
2 ja sh 3-4
EXACTUM = Gustaf Hällströmin katu 2 B, (Kum-
pula) 
F24 = Fabianinkatu 24 
F26 = Fabianinkatu 26 
Fr A-sali = Franzenia, Aadolfinkatu 10 (sisäänkäyn-
ti Franzeninkadun puolelta)
HEKA = Helsingin kauppaoppilaitos, Hattulantie 
2 (Vallila) 
HKKK = Helsingin kauppakorkeakoulu: 
A-, B-, C-salit (Päärakennus): Runeberginkatu 14-
16; 
E-, F-salit: Lapuankatu 6; 
G-, H-salit (Chydenia): Runeberginkatu 22-24 
HLA = Heimola, Yliopistonkatu 5
K6 = Kirkkokatu 6 
KEMLA = Kemian laitos, A.I.Virtasen aukio 1, Pie-
tari Kalminkatu 1 (Kumpula)
M11 = Mariankatu 11 
Oppimiskeskus Aleksandria = Fabianinkatu 28 (si-


