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TIETOA OPISKELUSTA

ILMOITTAUTUMINEN

Ennen ilmoittautumista tutustu
• oppiaineen kuvaukseen
• aikatauluun 
• ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin

Kuvauksesta selviää opintojakson suoritustapa, opetustuntimäärä ja tentittävä kirjalli-
suus. Opintojen suunnittelussa kannattaa myös ottaa huomioon opintojaksoon opetus-
tuntien lisäksi sisältyvä omatoiminen työskentely.

Ti 18.4. ilmoittautuminen alkaa oppiaineesta riippuen joko 
– erillisessä automaattisessa puhelinpalvelunumerossa tai 
– Avoimen yliopiston verkkopalvelussa.

Ti 2.5. alkaen ilmoittautuminen jatkuu verkkopalvelussa ja asiakaspalvelussa.Ti 2.5. alkaen ilmoittautuminen jatkuu verkkopalvelussa ja asiakaspalvelussa.

Yksittäisinä kirjatentteinä suoritettaviin opintojaksoihin ei voi ilmoittautua automaat-
tisessa palvelunumerossa. Niihin ilmoittaudutaan joko verkkopalvelussa tai asiakaspal-
velussa.

Opintoihin voi ilmoittautua opetuksen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa.

Huom! Myös Helsingin yliopiston läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat 
opetukseen ja tentteihin seuraavien ohjeiden mukaisesti, vaikka kesäopetus on heille 
maksutonta.

Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston opintoihin on sitova. Jos ryhmässä ei ole enää va-
paita paikkoja, voit ilmoittautua varasijalle. Varasijalle ilmoittautuminen ei ole sitova. 
Jos paikkoja myöhemmin vapautuu, otamme sinuun yhteyttä.

Kun olet maksanut opintomaksun ja palauttanut opintotietolomakkeen (ei verkkopal-
velussa ilmoittautujat), saat meiltä kuukauden kuluessa kirjeen, joka sisältää opintokor-
tin ja käytännön tietoa Avoimessa yliopistossa opiskelusta. Opintokorttia tarvitset vasta 
osallistuessasi tentteihin, joten ilmoittauduttuasi voit aloittaa opinnot opetusohjelman 
mukaisesti, vaikka et vielä olisikaan saanut meiltä postia.
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I ILMOITTAUTUMINEN OPINTOKOKONAISUUKSIIN JA OPINTOJAKSOILLE

Ilmoittautuminen automaattiseen puhelinpalveluun seuraavissa 
oppiaineissa 18.4. – 26.4.2006

Ti 18.4. klo 19 - ke 26.4. klo 17
• humanistiset opinnot

Ke 19.4. klo 18 - ke 26.4. klo 17
• matemaattis-luonnontieteelliset opinnot

To 20.4. klo 18 - ke 26.4. klo 17
• valtiotieteelliset opinnot

Ma 24.4. klo 18 – ke 26.4. klo 17
• Kieliopinnot

Ilmoittaudu automaattiseen puhelinpalveluun
•  Puhelinnumero 0600-305 305 (1,17 €/min + pvm).
•  Tarvitset ilmoittautuessasi 8-numeroisen ilmoittautumiskoodin, jonka löydät opin-

tokokonaisuuden/jakson ilmoittautumiskoodi-kohdasta. 
•  Yhden puhelun aikana yksi henkilö voi ilmoittautua yhdelle tai useammalle opin-

tojaksolle. 
•  Toisen puolesta ilmoittauduttaessa on ilmoittautuminen tehtävä osallistujan ni-

mellä.
•  Saat vahvistuksena jokaisesta saamastasi opiskelupaikasta 16-numeroisen ilmoit-

tautumisnumeron, jota tarvitset opintotietolomaketta täyttäessäsi ja joka toimii 
viitenumerona opintomaksua maksaessasi. Jos kadotat ilmoittautumisnumerosi, 
ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Täytä ja palauta opintotietolomakelomake ke 3.5.2006 klo 17.00 mennessä 
•  Täytä ja palauta opintotietolomake verkkopalvelussamme (edellyttää maksuton-

ta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi) www.helsinki.fi /avoin/rek.asp
•  Voit myös täyttää paperisen opintotietolomakkeen, jonka löydät Kesäopetus 2006

-oppaan lopusta. Palauta se postitse, faksilla tai tuo asiakaspalveluun.
•  Myös Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden on täytettävä ja palautet-

tava opintotietolomake ke 3.5. klo 17 mennessä.

Maksa opintomaksu ke 3.5.2006 klo 17.00 mennessä
•  Pankkiin maksettaessa tilinumero on 166030-110422. Käytä viitteenä puhelinau-

tomaatin antamaa 16-numeroista ilmoittautumisnumeroa ja erillistä tilisiirtoa jo-
kaista saamaasi ilmoittautumisnumeroa kohden.

•  Voit maksaa opintomaksun myös asiakaspalveluun ti 2.5. klo 9.00 alkaen (käteinen, 
pankkikortti, yleisimmät luottokortit).
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Ilmoittautuminen verkossa seuraavissa oppiaineissa ti 18.4. alkaen 

HUOM! Verkkopalvelun ilmoittautuminen jatkuu opintojen alkuun asti.

Ti 18.4. klo 11 alkaen
• käyttäytymistieteelliset opinnot 

Ke 19.4. klo 11 alkaen
• oikeustieteelliset opinnot
• teologiset opinnot

To 20.4. klo 11 alkaen
• biotieteelliset opinnot 
• maatalous-metsätieteelliset opinnot 
• monitieteelliset opinnot

Ilmoittautuminen verkkopalvelussa (www.helsinki.fi /avoin)
• Ilmoittautumislinkki ja -ohjeet löytyvät jokaisen oppiaineen opetusohjelmasta. 
• Ilmoittautumisen lopuksi saat maksutiedot, jotka voit tulostaa. Saat vahvistuk-

sen ilmoittautumisesta myös sähköpostiisi. Maksu- ja ilmoittautumistiedot löyty-
vät myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun kohdasta Omat sivut. Maksa opin-
tomaksu ilmoitettuun eräpäivään mennessä. 

Ilmoittautuminen jatkuu kaikissa oppiaineissa ti 2.5. sekä verkko-
palvelussa että asiakaspalvelussa 
• Tiistaista 2.5. klo 9 alkaen vapaille paikoille ilmoittaudutaan sekä verkkopalvelussa (lin-

kit opetusohjelmissa) että asiakaspalvelussa joko puhelimitse (09) 191 28320 tai käy-
mällä. Vapaita paikkoja kannattaa tiedustella, sillä opintoihin voi ilmoittautua niiden 
alkamiseen asti, jos ryhmissä on tilaa. 

II ILMOITTAUTUMINEN YKSITTÄISINÄ 
KIRJATENTTEINÄ SUORITETTAVIIN OPINTOJAKSOIHIN

Huom! Yksittäisiin kirjatentteihin ei voi ilmoittautua automaattiseen puhelin-
palveluun.
• Kirjatentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää Avoi-

men yliopiston verkkopalvelussa tai asiakaspalvelussa. 
• Maksa tenttimaksu 40 € ja ota maksukuitti mukaan tenttiin.
• Helsingin yliopiston läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat noudattavat ilmoittautumis-

ohjeita, vaikka yksittäiset kirjatentit ovat heille maksuttomia 31.8. saakka.
 Perustutkinto-opiskelijat ottavat tenttiin mukaan verkkopalvelusta tulostet-

tavan 0 € kuitin.
• Erillistä tentti-ilmoittautumista ei tarvita.
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Ilmoittautumis- ja 
maksuehdot

Ilmoittautumisen sitovuus
• Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston 

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

•  Ilmoittautuminen EI raukea vaikka jät-
täisit opiskelijamaksun maksamatta.

Ilmoittautumisen peruminen
• Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoita sii-

tä ensi tilassa Avoimen yliopiston asia-
kaspalveluun, 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 40 euroa. Rahanpalautuksen 
maksamme ilmoittamallesi tilille 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. yllä) pe-
ruessasi 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 %. Rahanpalau-
tuksen maksamme ilmoittamallesi 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 ilmoittautumi-
sesta joko ilmoittauduttaessa saatua vii-
tenumeroa käyttäen pankkiin (ks. tar-
kemmin ilmoittautumisohjeista) tai asia-
kaspalveluun (Bulevardi 18). Kaikille au-
tomaattiseen palvelunumeroon ilmoit-
tautuneille opintomaksun viimeinen 
maksupäivä on 3.5. 

• Maksamattomasta opintomaksusta lähe-
tämme maksukehotuksen, jossa erään-
tyneeseen maksuun on lisätty vuotui-
nen viivästyskorko tai viivästysmaksu 5 
euroa, jos viivästyskoron määrä jää tätä 
pienemmäksi (Asetus N:o 1254/2001, La-
ki N:o 340/2002). Suomen pankki ilmoit-
taa viivästyskoron suuruuden puolivuo-
sittain. 

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

Muutokset
• Avoin yliopisto pidättää itsellään oi-

keuden tässä opetusohjelmassa ilmoi-
tettujen tietojen muutoksiin.

Opiskelijoiden henkilö-
tietojen käsittely

Kaikkien Avoimeen yliopistoon ilmoittau-
tuneiden henkilötiedot viedään Helsingin 
yliopiston Oodi-opintohallintajärjestel-
mään, johon rekisteröidään myös tiedot 
suoritetuista opinnoista. Lisäksi ilmoittau-
tuneiden tiedot tallennetaan Avoimen yli-
opiston omiin järjestelmiin. Lisätietoja re-
kistereistä, mm. siitä mihin tarkoitukseen 
tietoja kerätään ja säännönmukaisesti luo-
vutetaan, on rekisteriselosteissa. Rekisteri-
selosteet löytyvät verkko-osoitteesta www.
helsinki.fi /avoin/rekisteriseloste.shtml
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Omia tietoja koskevissa asioissa voi ottaa 
yhteyttä Avoimen yliopiston asiakaspalve-
luun. Oodi-järjestelmän opintosuoritusote 
on mahdollista tilata myös maksullisesta 
puhelinpalvelusta. 
(ks. rekisteröinti ja todistukset s. 14)

OPINTOMAKSUT

Opintomaksu on kerrottu oppiaineen koh-
dalla. Myös mahdolliset materiaali- yms. 
maksut on mainittu hintatiedoissa. Opinto-
maksu on voimassa sen kurssin tai opinto-
kokonaisuuden ajan, johon olet ilmoittau-
tunut. Tentit sisältyvät opintomaksuun.

Ne Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston 
Helsingin ja Vantaan toimipisteiden opis-
kelijat, joiden opinto-oikeus on voimassa, 
voivat ilman eri maksua ilmoittautua opis-
kelemansa opintokokonaisuuden kesäope-
tukseen 8.5. alkaen, jos ko. ryhmässä on ti-
laa. Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston 
Helsingin toimipisteessä joko puhelimitse 
(09) 191 28320 tai käymällä asiakaspalve-
lussa (Bulevardi 18).

HELSINGIN YLIOPISTON 
PERUSTUTKINTO-OPISKELIJAT

Kesäopetus on maksutonta Helsingin yli-
opiston läsnäoleville perustutkinto-opis-
kelijoille. Poikkeuksena ovat 1.9. alkaen 
suoritettavat yksittäiset kirjatentit, joiden 
tenttimaksusta opiskelija maksaa 50 %. 
Mahdolliset materiaalimaksut opiskelija 
maksaa itse.

Huom! Myös Helsingin yliopiston perus-
tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opetuk-
seen ohjeiden mukaisesti. Yliopisto ja tie-
dekunnat maksavat perustutkinto-opiske-
lijoiden opintomaksut. Myös ne opiskeli-
jat, jotka eivät käytä saamaansa paikkaa 
tai joilta kesäopinnot jäävät kesken, ai-
heuttavat kustannuksia yliopistolle. Niin-
pä pyydämme, että ilmoittaudut kursseil-

le harkiten ja perut ilmoittautumisesi heti 
opiskelun estyessä. Näin kurssipaikkasi saa 
joku toinen opiskelija.

OPETUSAIKATAULUT JA 
MUUTOKSET

Opetusaikataulut ja -paikat on merkitty 
kunkin opintojakson kohdalle. Tiedot löy-
tyvät myös verkkopalvelusta (www.helsin-
ki.fi /avoin). Oppaan lopussa on kartta ylei-
simmistä opetuspaikoista sekä opetuspaik-
kojen lyhenteet. Oppaan painoon mennes-
sä puuttuneet opetuspaikat löytyvät verk-
kopalvelusta.

Opetusaikataulujen ja -paikkojen muutok-
sista tiedotetaan Avoimen yliopiston verk-
kopalvelussa sekä ilmoitustaululla (Bule-
vardi 18). Tieto äkillisestä muutoksesta tai 
peruuntumisesta voi olla vasta luentosalin 
ovella. Akateemista varttia ei noudateta, 
vaan opetus alkaa täsmällisesti ilmoitet-
tuna aikana.

TENTTIKÄYTÄNNÖT

Tenttiin ilmoittautuminen
Kaikkiin kirjatentteihin ja uusintatenttei-
hin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää 
ennen tenttiä. Vain kunkin luentosarjan 
ensimmäiseen tenttiin ei tarvitse ilmoit-
tautua.

Uusintatentteihin ja ilman erillistä maksua 
suoritettaviin kirjatentteihin voi ilmoittau-
tua verkkopalvelussamme (www.helsinki.fi /
avoin/palvelut/tentit/index.asp) viimeistään 
10 kalenteripäivää ennen tenttiä.

Voit ilmoittautua myös tenttikuorella, joi-
ta saa Avoimen yliopiston asiakaspalvelus-
ta. Täytä tenttikuori huolellisesti ja tuo tai 
postita se tenttipalveluun. Voit myös faksa-
ta kuoren numeroon (09) 191 28323.
Myöhässä tulleita ilmoittautumisia ei ote-
ta huomioon!
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Tenttipaikat
Tenttipaikkoja ei ole merkitty tähän op-
paaseen, vaan ne näkyvät joka kuukauden 
tenttilistasta. Lista on nähtävillä osoittees-
sa  www.helsinki.fi /avoin/palvelut/tentti-
paikat.asp, ja Avoimen yliopiston aulassa 
Bulevardi 18. Tenttipaikkoja voi myös tie-
dustella asiakaspalvelun aukioloaikoina 
puh. (09) 191 28322 tai (09) 191 28306. 

Tenttitilaisuus
• Tenttiin on saavuttava 30 minuutin ku-

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

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

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

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

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

• Opintosuoritusten arvostelussa ja kuu-
lustelujen toteuttamisessa noudatetaan 
Helsingin yliopiston ohjeita. Kuulustelu-
vilppi johtaa suorituksen hylkäämisen 
lisäksi jatkotoimiin.

•  Tenttitilaisuudessa häiriötä aiheuttavan 
opiskelijan kuulustelu keskeytetään.

Tenttitulokset
Kysymyspaperissa on yleensä kerrottu, mil-
loin tulokset ovat saatavissa. Tenttituloksia 
voi katsoa Avoimen yliopiston verkkopal-
velusta noin kolmen kuukauden ajan. Tie-
tosuojan vuoksi verkkopalvelun käyttä jien 
on rekisteröidyttävä. Rekisteröityminen 

on maksutonta. Jos et halua tenttitulosta-
si verkkoon, ilmoita siitä tenttipalveluun, 
p. (09) 191 28322. 

Tulokset löytyvät osoitteesta: www.helsin-
ki.fi /avoin/palvelut/tenttitulokset.asp
Tuloksia voi kysyä myös puhelimitse asia-
kaspalvelun aukioloaikoina, p. 191 28322 
tai s-postilla: tentit@avoin.helsinki.fi .

SUORITUSTEN ARVOSTELU, 
REKISTERÖINTI JA 
TODISTUKSET

Opintojaksot arvostellaan joko asteikol-
la hyväksytty/hylätty tai numeroasteikolla 
0–5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 
3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Opintosuoritukset kirjataan Helsingin yli-
opiston opintosuoritusrekisteriin yleensä 
noin kuukauden sisällä tulosten saapumi-
sesta. Opintosuoritusrekisteristä voit saa-
da otteen, josta ilmenevät suorittamasi 
opinnot. Ote on maksullinen ja voit joko 
noutaa sen asiakaspalvelusta (2,50 euroa) 
tai tilata puhelinpalvelunumerosta 0600-
11577 (1,83 euroa/min + pvm).

Loppuun suoritetusta opintokokonaisuu-
desta saat pyynnöstä erillisen todistuksen. 
Todistuspyyntölomake löytyy osoitteesta 
www.helsinki.fi /avoin/palvelut/helsinki_lo-
makkeet.htm. Todistus on maksuton ja se 
postitetaan sinulle kotiin. 

OPINTOJEN OHJAUS

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

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

tojaksojen valinnassa
• tukea oman opintosuunnitelman teke-

misessä
• opiskelutaitoja koskevaa neuvontaa
• tietoa jatkomahdollisuuksista



Tenttipaikat:www.helsinki.fi /avoin/palvelut/tenttipaikat.asp, Bulevardi 18 aula ja puh. (09) 19128322        • 15  

Voit ottaa yhteyttä puhelimella tai sähkö-
postilla tai voit tulla käymään. Tavoitat mei-
dät parhaiten varaamalla ajan etukäteen.
Opintojen ohjauksen yhteystiedot:
p. (09) 191 28321
opintoneuvonta-helsinki@avoin.helsinki.fi 
Opintojen ohjaus on suljettu 26.6.–
30.7.2006.

Kesäopetuksen infotilaisuudet

ma 3.4. ja ma 10.4. klo17.00 Bulevardi 18, 
suuri sali. 
Tilaisuudet ovat samansisältöisiä. 
Tervetuloa!

OPISKELIJAKIRJASTO,  
KOPIOINTI, ATK-LUOKKA

Opiskelijakirjasto
Avoimen yliopiston opiskelijat voivat käyt-
tää Helsingin yliopiston opiskelijakirjaston 
palveluita (Vuorikatu 7, www.helsinki.fi /
opiskelijakirjasto).

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 asiakaspalvelusta 
sekä mm. Yliopistopainon pikapainoista 
(esim. Vuorikatu 3), Yliopistokirjakaupois-
ta ja Opiskelijakirjastosta.

ATK-luokka 
Avoimen yliopiston opiskelijat voivat käyt-
tää Bulevardi 18:n atk-luokkaa (atk-luokka 
2, 3. krs) seuraavina aikoina: 
• ma 15.5.–19.6. klo 12–15.45
• ma 31.7.–28.8. klo 12–15.45
• tiedustele syksyn aikoja myöhemmin

Atk-luokassa on mm. internet-yhteydet, 
tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjel-
mia sekä tulostusmahdollisuus. Tulostuk-
seen käytettäviä kopiokortteja voi ostaa 
mm. Avoimen yliopiston asiakaspalvelusta. 
Luokassa päivystää atk-neuvoja.

Lisäksi Bulevardi 18 ala-aulassa (2.krs) on 
tietokoneita opiskelijoiden käyttöön. Ko-
neilta on maksullinen tulostusmahdolli-
suus.

SELITYKSIÄ JA LYHENTEITÄ

opintojakso: yhtä asiakokonaisuutta kä-
sittelevä kurssi, joka voi sisältää eri osioita 
(esim. luennot ja kirjallisuuskuulustelun)
opintokokonaisuus: opintojaksoista 
muodostuva kokonaisuus, esim. perusopin-
not, aineopinnot
opintopiste (op): ilmaisee opintojakson 
työmäärän, yksi opintopiste vastaa keski-
määrin 27 tunnin työpanosta
yleisopinnot: muita opintoja tukevia kurs-
seja, esim. kieli-, viestintä- ja menetelmä-
opintoja
perusopinnot: 25 opintopisteen laajui-
nen opintokokonaisuus, jossa perehdytään 
oppiaineen perusasioihin
aineopinnot: perusopinnoissa käsitelty-
jä sisältöjä syventävä opintokokonaisuus, 
laajuudeltaan 35-55 op
kuulustelu: opintojakson päätteeksi jär-
jestettävä kirjallinen tentti, jossa useimmi-
ten vastataan esseemuotoisesti

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



GAUDEAMUKSEN UUTUUSKIRJAT JA MUU
TUOTANTO YLIOPISTOKIRJAKAUPASTA

LAADUKKAAT TIETOKIRJAT OPISKELUN AVUKSI

l i s ä ä  k i r j o j a : w w w . g a u d e a m u s . f i

ALEXIS DE TOCQUEVILLE
DEMOKRATIA
AMERIKASSA

Poliittisen ajattelun klassikko.
690 s. 46 €.

ARISTOTELES
SIELUSTA

Aristoteleen koottujen teoksen
osat I–IX viimeinkin valmiit.
254 s. 33 €.

WORLDWATCH-INSTITUUTTI
MAAILMAN TILA 2006

Raportin teemana Kiinan ja
Intian nouseva vaikutusvalta.
270 s. 31 €.

JALLINOJA: PERHEEN VASTAISKU • HENRIKSSON: KANADA – VAAHTERANLEHDEN MAA • MONONEN & SILVASTI
(TOIM.): RUOKAKYSYMYS • CICERO: PUHUJASTA • BUTLER: HANKALA SUKUPUOLI • DUNS SCOTUS: JUMALAN
TUNNETTAVUUDESTA JA MUITA KIRJOITUKSIA • SIVONEN: AASIAN KAUPUNKIVALTIOIDEN HISTORIA • SAARI
(TOIM.): HISTORIALLINEN KÄÄNNE • COHN: FIKTION MIELI • KAKKURI-KNUUTTILA & HEINLAHTI: MITÄ ON TUTKI-
MUS? • FICHTE: TIEDEOPIN PERUSTA • HEISKALA & VIRTANEN (TOIM.): TALOUS JA YHTEISKUNTATEORIA • LUOVA
& ANTIKAINEN-KOKKO (TOIM.): YHDENTYVÄ AASIA • LYYTIMÄKI: UNOHDETUT YMPÄRISTÖONGELMAT • MASSA
& AHONEN (TOIM.): ARKIELÄMÄN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA • MYLLY & CO: TEKEMISEN VAPAUS • PARVIAINEN:
MEDUUSAN LIIKE • RAUNIO & SAARI: EUROOPPALAISTUMINEN • RAWLS: KANSOJEN OIKEUS • ROLIN & CO:
SOVELTAVA YHTEISKUNTATIEDE JA FILOSOFIA • SUOMI, TOIVANEN & YLITALO: FONETIIKAN JA SUOMEN ÄÄNNE-
OPIN PERUSTEET • ONNISMAA: OHJAUS- JA NEUVONTATYÖ • HEISKALA & LUHTAKALLIO (TOIM.): UUSI JAKO •
RANTALA & SULKUNEN (TOIM.): PROJEKTIYHTEISKUNNAN KÄÄNTÖPUOLIA
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Kieliopinnoissa on ensimmäisellä oppitun-
nilla läsnäolopakko. Avoimen yliopiston 
asiakaspalvelu jakaa ensimmäisen oppi-
tunnin jälkeen vapaana olevat paikat va-
rasijalistan mukaisesti. Hyväksytty suoritus 
edellyttää läsnäoloa vähintään 80%:lla op-
pitunneista.

Ennen ilmoittautumista käytä hetki aikaa 
oman kielitaitosi testaamiseen, jotta löy-
dät itsellesi sopivimman kurssin. Voit lada-
ta kokeen omalle tietokoneellesi osoittees-
ta http://www.dialang.org

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoku-
vauksiin voi tutustua esim. Jyväskylän yli-
opiston verkkosivuilla osoitteissa
http://kielikompassi.jyu.fi /uploads/docu-
ment_attachments/itsearviointi.doc
http://kielikompassi.jyu.fi /main.
php?d1=12&d2=43&d3=44

TUTKINTOIHIN SISÄLTYVÄT 
KIELIOPINNOT

ENGLANTI

Englannin tekstinymmärtämi-
nen, suullinen taito (ja kirjoit-
ta minen) (hum) (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23020153
Opintomaksu: 71 euroa 

Edeltävät opinnot: 
Lähtötaso: Lukion englannin pitkä oppi-
määrä/B2 Eurooppalaisen viitekehyksen 
taitotasoasteikolla. 

The aim of this course is for students to 
achieve a high level of academic and pro-
fessional English by focusing on reading, 
speaking (and writing) skills. In addition, 
students should gain the confi dence and 
ability to communicate using English re-
lated to their own fi eld of study. Reading 
comprehension exercises include tasks, e.g. 
summary writing in Finnish.

KIELIOPINNOT
Suoritustapa: R 42 t + itsenäistä työsken-
telyä 39 t + tehtävät kurssin aikana.
Opetus: Ma 15.5. klo 16.30–18.00, ke ja pe 
17–19.5. klo 16.30–19.45, ma ja ke 22.–31.5. 
klo 16.30–19.45, ke ja pe 7.–9.6. klo 16.30–
19.45, ma ja ke 12–14.6. klo 16.30–19.45. 
Opetuspaikka: U40 sali 24, paitsi 19.5. ATK-
luokka U40 sali 19. 
Kuulustelu: Opetuksen yhteydessä. 
Opettaja: FM Tiina Lehtoranta

Kirjallisuus: Olsonen, P., Tolsa-Mänttäri, I., 
Monni, S. & Lehtonen, T. Englannin tekstinym-
märtäminen, opiskelijan opas. 5 uud. painos.

Kurssilla on jatkuva arviointi. Hyväksytty 
suoritus edellyttää läsnäoloa oppitunneil-
la. Kaikki määrätyt tehtävät täytyy palaut-
taa määräpäivään mennessä.

Englannin tekstinymmärtämi-
nen, suullinen taito (ja kirjoit-
taminen) (käytt.) (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23020353
Opintomaksu: 71 euroa 

Edeltävät opinnot: Lähtötaso: Lukion 
englannin pitkä oppimäärä/B2 Eurooppa-
laisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. The 
aim of this course is for students to achie-
ve a high level of academic and professio-
nal English by focusing on reading, spea-
king (and writing) skills. In addition, stu-
dents should gain the confi dence and abi-
lity to communicate using English related 
to their own fi eld of study. Reading com-
prehension exercises include tasks, e.g. sum-
mary writing in Finnish.

Suoritustapa: R 42 t + itsenäistä työsken-
telyä 39 t + tehtävät kurssin aikana
Opetus: Ma 15.5. klo 18.15–19.45, ti ja 
to 16–18.5. klo 16.30–19.45, ti ja pe 23.–
26.5. klo 16.30–19.45, ti ja to 30.5.–1.6. klo 
16.30–19.45, to 8.6. klo 16.30–19.45, ti, to ja 
pe 13–16.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: U40 sali 5, paitsi 18.5. U40 
sali 19 (ATK-luokka)
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Kuulustelu: Opetuksen yhteydessä. 
Opettaja: FM Tiina Lehtoranta

Kirjallisuus: Olsonen, P., Tolsa-Mänttäri, I., 
Monni, S. & Lehtonen, T. Englannin tekstinym-
märtäminen, opiskelijan opas. 5 uud. painos.

Kurssilla on jatkuva arviointi. Hyväksytty 
suoritus edellyttää läsnäoloa oppitunneil-
la. Kaikki määrätyt tehtävät täytyy palaut-
taa määräpäivään mennessä.

Englannin tekstinymmär tämi-
nen, suullinen taito (ja kirjoit-
taminen) (oik.) (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23020453
Opintomaksu: 71 euroa + materiaalimak-
su 4 euroa, joka maksetaan Avoimen yli-
opiston asiakaspalveluun.

Edeltävät opinnot: Lähtötaso: Lukion 
englannin pitkä oppimäärä/B2 Eurooppa-
laisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. 

The aim of this course is for students to 
achieve a high level of academic and pro-
fessional English by focusing on reading, 
speaking (and writing) skills. In addition, 
students should gain the confi dence and 
ability to communicate using English relat-
ed to their own fi eld of study. Reading com-
prehension exercises include tasks, e.g. sum-
mary writing in Finnish.

Suoritustapa: R 42 t + itsenäistä työsken-
telyä 39 t + tehtävät kurssin aikana.
Opetus: ti ja to 16.– 18.5., ti 23.5., ti ja to 
30.5.–20.6. klo 16.30–19.45 sekä to 22.6. klo 
16.30–18.00
Opetuspaikka: 16 ja 18.5. B18 Atk 2, 23.5.–
22.6. U40 Sali 24
Kuulustelu: Opetuksen yhteydessä. 
Opettaja: Jonathon Martin

Kirjallisuus: Monistemateriaali

Kurssilla on jatkuva arviointi. Hyväksytty 
suoritus edellyttää läsnäoloa oppitunneil-
la. Kaikki määrätyt tehtävät täytyy palaut-
taa määräpäivään mennessä.

Englannin tekstinymmärtä-
minen, suullinen taito (ja kir-
joittaminen) (valt.) (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23020253
Opintomaksu: 71 euroa + materiaalimak-
su 4 euroa, mikä maksetaan Avoimen yli-
opiston asiakaspalveluun.

Edeltävät opinnot: Lähtötaso: Lukion 
englannin pitkä oppimäärä/B2 Eurooppa-
laisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. 

The aim of this course is for students to 
achieve a high level of academic and pro-
fessional English by focusing on reading, 
speaking (and writing) skills. In addition, 
students should gain the confi dence and 
ability to communicate using English re-
lated to their own fi eld of study. Reading 
comprehension exercises include tasks, e.g. 
summary writing in Finnish.

Suoritustapa: R 42 t + itsenäistä työsken-
telyä 39 t + tehtävät kurssin aikana.
Opetus: ti ja to 1.8.–31.8 klo 16.30–19.45 
sekä ti 5.9. klo 16.30–18.00 
Opetuspaikka: 1. ja 3.8. Aleksandria ATK–
luokka K131, 8.–17.8. ja 29.–31.8. U40 sa-
li 11, 22. ja 24.8. Exactum CK108, 5.9. ilmoi-
tetaan myöhemmin. 
Opettaja: Jonathon Martin 

Kirjallisuus: Monistemateriaali.

Kurssilla on jatkuva arviointi. Hyväksytty 
suoritus edellyttää läsnäoloa oppitunneil-
la. Kaikki määrätyt tehtävät täytyy palaut-
taa määräpäivään mennessä.

Englannin kielen suullinen 
taito (2 ov) 
Ilmoittautumiskoodi 23020553
Opintomaksu: 78 euroa 

Edeltävät opinnot: Ehdoton edellytys 
Englannin tekstinymmärtämisen opin-
tojakso

Kurssi vastaa humanistisen ja valtiotie-
teellisen tiedekunnan tutkintovaatimuk-
siin kuuluvaa vieraan kielen suullisen taidon 
opintojaksoa. Tavoitteena on antaa opiske-
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lijalle sellainen englannin kielen taito, et-
tä hän ymmärtää puhuttua oman alansa 
sekä yleisluonteista kieltä ja kykenee sel-
viytymään keskustelutilanteista. vanhojen 
tutkintovaatimusten mukaan suorittaville.

Suoritustapa: R 48 t + kuulustelu
Opetus: ti ja to 16.–18.5. , ti ja ke 23.–24.5., 
ti ja to 30.5.–22.6.klo 16.30–19.45.
Kuulustelu: Opetuksen yhteydessä. 
Opettaja: M.A. Stephen Stalter

Kirjallisuus: Kurssilla jaettava materiaali.

TOINEN KOTIMAINEN KIELI

Toisen kotimaisen kielen kir-
jallinen ja suullinen taito 
(hum.) (5 op)
Ilmoittautumiskoodi 23130453
Opintomaksu: 85 euroa + monistemaksu 
4 euroa, joka maksetaan Avoimen yliopis-
ton asiakaspalveluun. Materiaali on nou-
dettavissa 8.5. alkaen.

Edeltävät opinnot: Kurssille osallistumi-
nen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallin-
taa. Ylioppilastutkinnon cum lauden tai sitä 
alemman arvosanan kirjoittaneelle tai tai-
totasolle A2 sijoittuvalle opiskelijalle suo-
sitellaan osallistumista valmennuskurssille 
ennen tiedekuntakurssin aloittamista.

Tavoitteena on, että opiskelija oppii ym-
märtämään humanististen alojen puhut-
tua ja kirjoitettua ruotsin kieltä, osaa kes-
kustella omaan alaansa liittyvistä kysymyk-
sistä ja laatia sekä kirjallisen että suullisen 
esityksen ruotsiksi.

Suoritustapa: R 70 t, 63 t itsenäistä työsken-
telyä + kirjallinen ja suullinen kuulustelu
Opetus: ma ja ke 15.5.–14.6. ja ma ja ke 
31.7.–21.8. klo 16.30–19.45 sekä ke 23.8. 
klo 16.30–18.00. 
Opetuspaikka: 15.5.–14.6 ja 31.7.–16.8. U40 
sali 11, 21.8. ja 23.8. Exactum DK118
Kuulustelu: Kirjallinen loppukuulustelu 
ma 28.8. klo 17–19, uusintakuulustelut ke 
27.9. klo 17–19 ja ma 23.10. klo 17–19
Hyväksytysti suoritettu kurssi vastaa korkea-

koulututkinnon osana valtiohallinnon kieli-
tutkintoa (laki 424/2003, asetus 481/2003.
Opettaja: FM Heli-Kaarina Degerman

Kirjallisuus: Monistemateriaali. Tukimateriaalik-
si kurssilla suositellaan kielioppikirjaa, esim. Fii-
lin, Ulla-Maija & Hakala, Kristiina Fullträff

Toisen kotimaisen kielen kir-
jallinen ja suullinen taito 
(hum.) (2 ov)
Ilmoittautumiskoodi 23130553
Opintomaksu: 78 euroa 

Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen 
ruotsin kielen taito, että hän pystyy ymmär-
tämään humanististen alojen 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 ylioppi-
lastutkinnosta tai muulla tavoin hankitut 
vastaavat tiedot). 
Kurssi vastaa humanistisen tiedekunnan 
tutkintovaatimuksiin kuuluvaa toisen koti-
maisen kielen opintojaksoa. Vanhojen tut-
kintovaatimusten mukaan suorittaville.

Suoritustapa: R 48 t + kirjallinen ja suul-
linen kuulustelu
Opetus: ma 15.5. klo 16.30–18.00, ke ja to 
17.–18.5., ti, ke ja to 30.5.–1.6. ma, ti, ke ja 
to 5.–8.6. ja ma–ti 12.–13.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: ma 15.5. 16.30–17.30 U40 sa-
li 19 ATK–luokka, muu opetus U40 sali 9 
Kuulustelu: ke 14.6. klo 16.30–18.30 (kir-
jallinen kuulustelu) ja 18.45–19.45 (viimei-
set suulliset kuulustelut) U40 sali 12
Uusintakuulustelut ma 3.7. klo 16–18 ja ke 
2.8. klo 16–18.
Hyväksytysti suoritettu kurssi vastaa korkea-
koulututkinnon osana valtiohallinnon kieli-
tutkintoa (laki 424/2003, asetus 481/2003).
Opettaja: FM Maria Mannil

Kirjallisuus: Fiilin & Hakala Fullträff – Ruotsin 
kielioppi ja harjoituskirja. Finnlectura sekä mo-
nistemateriaali. Materiaali on tulostettavissa ver-
kosta, osoite ilmoitetaan luennoilla.
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Toisen kotimaisen kielen kir-
jallinen ja suullinen taito 
(käytt.) (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23130253
Opintomaksu: 71 euroa + materiaalimak-
su 5 euroa, joka maksetaan Avoimen yli-
opiston asiakaspalveluun.
Edeltävät opinnot: Kurssille osallistumi-
nen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallin-
taa. Ylioppilastutkinnon cum lauden tai sitä 
alemman arvosanan kirjoittaneelle tai tai-
totasolle A2 sijoittuvalle opiskelijalle suo-
sitellaan osallistumista valmennuskurssille 
ennen tiedekuntakurssin aloittamista.

Tavoitteena on, että opiskelija oppii ym-
märtämään käyttäytymistieteellisten alo-
jen puhuttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä, 
osaa keskustella omaan alaansa liittyvistä 
kysymyksistä ja laatia sekä kirjallisen että 
suullisen esityksen ruotsiksi.

Suoritustapa: R 42 t, 38 t itsenäistä työsken-
telyä + kirjallinen ja suullinen kuulustelu
Opetus: ma, ti ja to 15.–18.5. klo 16.30–
19.45, pe 19.5. klo 16.30–18.00, ma, ti ja 
pe 22–26.5., ma, ti, to ja pe 29.5.–2.6. klo 
16.30–19.45
Opetuspaikka: U37 sh 2
Kuulustelu: kirjallinen kuulustelu ke 7.6. 
klo 17–19, uusintakuulustelut ma 17.7. klo 
16–18 ja ke 16.8. klo 17–19. 
Hyväksytysti suoritettu kurssi vastaa korkea-
koulututkinnon osana valtiohallinnon kieli-
tutkintoa (laki 424/2003, asetus 481/2003).
Opettaja: FM Katja Hämäläinen

Kirjallisuus: Opettajan oma materiaali. Tukima-
teriaaliksi kurssilla suositellaan kielioppikirjaa, 
esim. Fiilin, U – Hakala, K. Därför tai Fullträff.

Toisen kotimaisen kielen kir-
jallinen ja suullinen taito 
(oik.) (5 op)
Ilmoittautumiskoodi 23130353
Opintomaksu: 85 euroa + materiaalimaksu. 
Opettaja jakaa Kielikeskuksen materiaalin ja 
tilillepanokortin opetuksen yhteydessä. 

Edeltävät opinnot: Kurssille osallistumi-
nen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallin-

taa. Ylioppilastutkinnon cum lauden tai sitä 
alemman arvosanan kirjoittaneelle tai taito-
tasolle A2 sijoittuvalle opiskelijalle suositel-
laan osallistumista valmennuskurssille ennen 
tiedekuntakurssin aloittamista.

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. 

Suoritustapa: R 70 t + kirjallinen ja suul-
linen kuulustelu
Opetus: ti 16.5., ma, ti, ke ja to 14.–17.8., ma, 
ti, ke ja to 21.–24.8., ma, ti, ke ja to 28.8.–
31.8., ma, ti, ke ja to 4.–7.9. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: 16.5. U40 sali 19, 14.–17.8. 
U40 sali 9, 21.–24.8. Exactum C220, 28.8.–
31.8. U40 sali 9, 4.–7.9. ks. verkkopalvelun 
opetusohjelma
Kuulustelu: ma 11.9. klo 16.30–18.30 (kir-
jallinen kuulustelu) ja klo 18.30–19.45 (vii-
meiset suulliset kuulustelut). Uusintakuu-
lustelut ke 27.9. klo 17–19 ja ma 16.10. klo 
17–19.
Hyväksytysti suoritettu kurssi vastaa korkea-
koulututkinnon osana valtiohallinnon kieli-
tutkintoa (laki 424/2003, asetus 481/2003).
Opettaja: FM Maria Mannil

Kirjallisuus: Monistemateriaali. Tukimateriaalik-
si kurssilla suositellaan kielioppikirjaa, esim. Fii-
lin, U – Hakala, K. Därför tai Fullträff

Toisen kotimaisen kielen kir-
jallinen ja suullinen taito 
(valt.) (4 op)
Ilmoittautumiskoodi 23130153
Opintomaksu: 78 euroa + materiaalimak-
su 4 euroa, joka maksetaan Avoimen yli-
opiston asiakaspalveluun.
Edeltävät opinnot: Kurssille osallistumi-
nen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallin-
taa. Ylioppilastutkinnon cum lauden tai sitä 
alemman arvosanan kirjoittaneelle tai tai-
totasolle A2 sijoittuvalle opiskelijalle suo-
sitellaan osallistumista valmennuskurssille 
ennen tiedekuntakurssin aloittamista. 
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Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen 
ruotsin kielen taito, että hän pystyy ymmär-
tämään valtiotieteellisten alojen puhuttua 
ja kirjoitettua ruotsin kieltä, keskustele-
maan omaan alaansa liittyvistä kysymyk-
sistä ja laatimaan sekä kirjallisen että suul-
lisen esityksen ruotsiksi.

Suoritustapa: R 56 t, 48 t itsenäistä työsken-
telyä + kirjallinen ja suullinen kuulustelu
Opetus: ma, ke ja to 15.–18.5., ma, ke ja pe 
22.–26.5., ma, ke ja to 29.5–1.6.,
ma ja ke 5.–7.6. sekä ti, ke ja pe 13.–16.6. 
kello 16.30–19.45.
Opetuspaikka: U40 sali 18
Kuulustelu: Kirjallinen kuulustelu ti 20.6. 
klo 17–19, uusintakuulustelut ke 26.7. klo 
16–18 ja ma 21.8. klo 17–19
Hyväksytysti suoritettu kurssi vastaa korkea-
koulututkinnon osana valtiohallinnon kieli-
tutkintoa (laki 424/2003, asetus 481/2003.
Opettaja: FM Pekka Saaristo

Kirjallisuus: Fiilin, Ulla-Maija & Hakala, Kris-
tiina Fullträff. Lisäksi kurssilla jaetaan moniste-
materiaalia.

ESPANJA

Espanjan peruskurssi I (4 op)
Ilmoittautumiskoodi 23030153
Opintomaksu: 78 euroa 

Tarkoituksena on oppia Espanjan kielen pe-
rusteet. Kurssi on painottunut kielioppira-
kenteen hallintaan, mutta samalla pyritään 
kehittämään myös suullista kielitaitoa.

Suoritustapa: R 50 t + kuulustelu + pa-
lautuskerta
Opetus: ma, ke ja pe 15.–19.5., ma ja ke 
22.–24.5., ma, ke ja pe 29.5.–2.6., ma ja ke 
5.–7.6, ma ja ke 12.–14.6. klo 16.30–19.45, 
pe 16.6. klo 16.30–18.00 sekä to 22.6. klo 
16.30–18.00. 
Opetuspaikka: B18 sh 8
Kuulustelu: ma 19.6. klo 16–18 B18 suuri 
sali, uusintakuulustelut ke 19.7. klo 16–18 
ja ma 21.8. klo 17–19. 
Opettaja: Nina Leman

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

Espanjan peruskurssi II (4 op)
Ilmoittautumiskoodi 23030253
Opintomaksu: 78 euroa 
Edeltävät opinnot: Peruskurssi I tai vas-
taavat tiedot.

Tarkoituksena on oppia Espanjan kielen pe-
rusteet. Kurssi on painottunut kielioppira-
kenteen hallintaan, mutta samalla pyritään 
kehittämään myös suullista kielitaitoa.

Suoritustapa: R 50 t + kuulustelu + pa-
lautuskerta
Opetus: ke ja pe 2.–4.8., ma ja ke 7.–9.8., 
ma, ke ja pe 14.–18.8., ma ja ke 21.–23.8., 
ma ja ke 28.8.–30.8. klo 16.30–19.45, to 
31.8. klo 16.30–18.00, pe 1.9. klo 16.30–
19.45. sekä ke 6.9. klo 16.30–18.00
Opetuspaikka: B18 sh 8 paitsi 6.9. ks. verk-
kopalvelun opetusohjelma
Kuulustelu: ma 4.9. klo 16–18, uusinta-
kuulustelut ma 2.10 klo 17–19 ja ke 1.11. 
klo 17–19
Opettaja: Nina Leman

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

Espanjan jatkokurssi I (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23030353
Opintomaksu: 78 euroa 
Edeltävät opinnot: Peruskurssi I ja II tai 
vastaavat tiedot.

Tavoitteena on vahvistaa peruskurssilla opit-
tua peruskieliopin hallintaa ja harjaannut-
taa omaa suullista ilmaisua.

Suoritustapa: R 46 t + kuulustelu + pa-
lautuskerta
Opetus: ti ja to 16.–18.5., ti 23.5. ja 30.5., to 
1.6., ti, to ja pe 6.–9.6., ti ja to 13.–15.6. klo 
16.30–19.45, ma 19.6. klo 18.00–19.30, ti 20.6. 
klo 16.30–19.45. sekä to 22.6. klo 18.00–19.30
Opetuspaikka: B18 sh 1 paitsi 19.6. B18 sh 2
Kuulustelu: ke 21.6. klo 18–20 B18 suuri 
sali, uusintakuulustelut ke 19.7. klo 16–18 
ja ma 21.8. klo 17–19.
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Opettaja: Nina Leman

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

Espanjan jatkokurssi II (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23030453
Opintomaksu: 78 euroa 
Edeltävät opinnot: Jatkokurssi I tai vas-
taavat tiedot. 

Tavoitteena on vahvistaa peruskurssilla opit-
tua peruskieliopin hallintaa ja harjaannut-
taa omaa suullista ilmaisua.

Suoritustapa: R 46 t + kuulustelu + pa-
lautuskerta
Opetus: ti ja to 1.–3.8., ti, to ja pe 8.–11.8., 
ti ja to 15.–17.8., ti, to ja pe 22.–25.8., ti 
29.8. klo 16.30–19.45, to 31.8. klo 18.00–
19.30. ja ke 6.9 klo 18.00–19.30
Opetuspaikka: B18 sh 8
Kuulustelu: ma 4.9. klo 18–20, uusinta-
kuulustelut ma 2.10. klo 17–19 ja ke 1.11. 
klo 17–19. 
Opettaja: Nina Leman

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

ITALIA

Italian peruskurssi I (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23050153
Opintomaksu: 71 euroa 

Kurssilla perehdytään italian kielen perus-
sanastoon ja peruskielioppiin.

Suoritustapa: R 35 t, itsenäistä työskente-
lyä 46 t + kuulustelu
Opetus: ma, ke ja pe 29.5.–2.6., ma ja ke 5–
7.6., ma, ke ja pe 12.–16.6. klo 16.30–19.45 
sekä ma 19.6.klo 16.30–18.45 
Opetuspaikka: B18 sh 1 
Kuulustelu: ma 26.6. klo 16–20, uusinta-
kuulustelut ke 26.7. klo 16–20 ja ke 30.8. 
klo 17–21.
Opettaja: FM Leena Vainio

Kirjallisuus: Enneli Poli, Ciao

Italian peruskurssi II (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23050253
Opintomaksu: 71 euroa 
Edeltävät opinnot: Peruskurssi I tai vas-
taavat tiedot.

Kurssilla perehdytään italian kielen perus-
sanastoon ja peruskielioppiin.

Suoritustapa: R 35 t, itsenäistä työskente-
lyä 46 t + kuulustelu
Opetus: ma, ke ja pe 31.7.–4.8., ma ja ke 
7.–9.8., ma, ke ja pe 14.–18.8. klo 16.30–
19.45, ma 21.8. klo 16.30–18.45
Opetuspaikka: B18 sh 5
Kuulustelu: ma 28.8. klo 17–21, uusinta-
kuulustelut ma 25.9. klo 17–21 ja ke 25.10. 
klo 17–21. 
Opettaja: FM Leena Vainio 

Kirjallisuus: Enneli Poli, Ciao

Italian jatkokurssi I (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23050353
Opintomaksu: 71 euroa 

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

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka jo 
hallitsevat italian alkeet. Tavoitteena on 
kielen vaativien rakenteiden hallitsemi-
nen, autenttisen puheen ymmärtäminen se-
kä kielen kirjallisen ja suullisen tuottamisen 
kehittäminen. Kurssilla kerrataan peruskie-
lioppia ja laajennetaan sanavarastoa.

Suoritustapa: R 35 t, itsenäistä työskente-
lyä 46 t + kuulustelu
Opetus: ti ja to 30.5.–1.6., ti, to ja pe 6.–
9.6., ti ja to 13.–15.6., ti 20.6. klo 16.30–
19.45 sekä ke 21.6. klo 16.30–18.45.
Opetuspaikka: B18 sh 6
Kuulustelu: ma 26.6. klo 16–20, uusinta-
kuulustelut ke 26.7. klo 16–20 ja ke 30.8. 
klo 17–21 
Opettaja: FM Leena Vainio 

Kirjallisuus: Enneli Poli, Ciao ancora
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Italian jatkokurssi II (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23050453
Opintomaksu: 71 euroa 
Edeltävät opinnot: Jatkokurssi I tai vas-
taavat tiedot. 

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka jo 
hallitsevat italian alkeet. Tavoitteena on 
kielen vaativien rakenteiden hallitsemi-
nen, autenttisen puheen ymmärtäminen se-
kä kielen kirjallisen ja suullisen tuottamisen 
kehittäminen. Kurssilla kerrataan peruskie-
lioppia ja laajennetaan sanavarastoa.

Suoritustapa: R 35 t, itsenäistä työskente-
lyä 46 t + kuulustelu
Opetus: ti ja to 1.–3.8., ti, to ja pe 8.–11.8., 
ti ja to 15.–17.8., ti 22.8. klo 16.30–19.45 se-
kä ke 23.8. klo 16.30–18.45
Opetuspaikka: B18 sh 6
Kuulustelu: ma 28.8. klo 17–21, uusinta-
kuulustelut ma 25.9. klo 17–21 ja ke 25.10. 
klo 17–21.
Opettaja: FM Leena Vainio 

Kirjallisuus: Enneli Poli, Ciao ancora

Italian tekstinymmärtäminen 
(3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23050553 
Opintomaksu: 71 euroa + 4 euron mo-
nistemateriaali on ostettavissa 1.6. alkaen 
Avoimen yliopiston asiakaspalvelusta.
Edeltävät opinnot: Käytännön italian 
kurssi ja/tai kielioppikurssi.

Tavoite: taito kyetä lukemaan oman alan-
sa tieteellistä kirjallisuutta sekä esim. sano-
malehtitekstejä.

Suoritustapa: R 42 t + hyväksytty loppu-
työ, joka palautetaan 30.8. mennessä.
Opetus: ma,ti,ke,to,pe 26.–30.6., to ja pe 
24.–25.8., ma,ti,ke 28.8.–30.8. klo 16.30–
19.45. sekä to 31.8. klo 16.30–18.00
Opetuspaikka: kesäkuussa B18 sh 7 ja elo-
kuussa B18 sh 6
Opettaja: FM Leena Vainio

Kirjallisuus: Monistemateriaali

RANSKA

Ranskan peruskurssi I (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23090153
Opintomaksu: 71 euroa 

Tavoitteena on ranskan kielen perusteiden 
oppiminen. Opiskelijoille, joilla ei ole aikai-
sempia ranskan kielen opintoja.

Suoritustapa: R 48 t + kuulustelu + pa-
lautuskerta
Opetus: ti, to ja pe 16–19.5., ti 23.5., ti ja 
ke 30.–31.5, ma–to 5.–8.6., ma–ti 12–13.6. 
klo 16.30–19.45 ja to 15.6. klo 16.30–18.00
Opetuspaikka: F26 ls 2
Kuulustelu: ke 14.6. klo 17–19 F26 ls 1, 
uusintakuulustelut ke 5.7. klo 16–18 ja ma 
14.8. klo 17–19.
Opettaja: FM Carita Pantzar

Kirjallisuus: Nivanka-Sutinen, Chez Marian-
ne 1, kpl 1–6

Ranskan peruskurssi II (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23090253
Opintomaksu: 71 euroa 
Edeltävät opinnot: Ranskan peruskurssi I 
tai vastaavat tiedot.

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

Suoritustapa: R 48 t + kuulustelu + pa-
lautuskerta
Opetus: ma, ti, ke ja to 31.7.–17.8. klo 
16.30–19.45 sekä ti 22.8. klo 16.30–18.00
Opetuspaikka: PR sali 7, paitsi 7.–10.8. Exac-
tum D122, 22.8. ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Kuulustelu: ma 21.8. klo 17–19, uusinta-
kuulustelut ke 20.9. klo 17–19 ja ke 18.10. 
klo 17–19
Opettaja: FM Carita Pantzar

Kirjallisuus: Nivanka-Sutinen,Chez Marianne 
I, kpl 7–12
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Ranskan jatkokurssi I (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23090353
Opintomaksu: 71 euroa 
Edeltävät opinnot: Ranskan peruskurssi I 
ja II tai vastaavat tiedot. 

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka jo 
hallitsevat ranskan alkeet. Tavoite: syven-
tää rakenteiden, sanaston ja ranskalaisen 
tapakulttuurin tuntemusta sekä harjoittaa 
kielitaidon eri osa-alueita.

Suoritustapa: R 48 t + kuulustelu + pa-
lautuskerta
Opetus: ma, ti, ke ja to 15.5.–18.5., ma ja 
ti 22.–23.5., ma, ti, ke ja to 29.5.–1.6., ma ja 
ti 5.–6.6. klo 16.30–19.45 sekä ma 12.6. klo 
16.30–18.00
Opetuspaikka: PR sali 7
Kuulustelu: to 8.6. klo 17–19, uusintakuu-
lustelut: ma 17.7. klo 16–18 ja ma 14.8. klo 
17–19
Opettaja: FK Timo Kuula

Kirjallisuus: Hakulinen-Sutinen, Chez Marian-
ne 2, kpl 1–6

Ranskan jatkokurssi II (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23090453
Opintomaksu: 71 euroa 
Edeltävät opinnot: Ranskan jatkokurssi I 
tai vastaavat tiedot. 

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka jo 
hallitsevat ranskan alkeet. Tavoite: syven-
tää rakenteiden, sanaston ja ranskalaisen 
tapakulttuurin tuntemusta sekä harjoittaa 
kielitaidon eri osa-alueita.

Suoritustapa: R 48 t + kuulustelu + pa-
lautuskerta
Opetus: ma, ti, ke ja to 31.7.–17.8. klo 
16.30–19.45 sekä palautuskerta ke 23.8. 
klo 16.30–18.00
Opetuspaikka: U40 sali 13, paitsi ke 23.8. 
Exactum C123
Kuulustelu: ti 22.8. klo 17–19 Exactum 
CK112, uusintakuulustelut: ke 20.9. klo 17–
19 ja ke 18.10. klo 17–19
Opettaja: FK Timo Kuula

Kirjallisuus: Hakulinen–Sutinen, Chez Marian-
ne, kpl. 7–12

SAKSA

Saksan peruskurssi I (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23100153
Opintomaksu: 71 euroa 

Kurssilla perehdytään arkikielen tilanteisiin 
ja niissä esiintyvään perussanastoon ja pe-
rusrakenteisiin.

Suoritustapa: R 48 t + kuulustelu
Opetus: ma, ti ja ke 22.–24.5., ma, ke ja pe 
29.5.–2.6., to ja pe 8.–9.6. sekä
ma, ti, ke ja to 12.–15.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: B18 sh 5 paitsi 
* 31.5. ja 12.6. B18 sh 6
* 8.6., 14.–15.6. B18 sh 2
* 13.6. B18 sh 3 
Kuulustelu: pe 16.6. klo 16.30–19.45 B18 
suuri sali, uusintakuulustelut ma 17.7. klo 
16–20 ja ke 16.8. klo 17–21.
Opettaja: FK Pirjo Takanen-Körperich

Kirjallisuus: Fahrplan 1, tekstit ja sanastot, kpl 
1–7 sekä Fahrplan, kielioppi ja harjoitukset

Saksan peruskurssi II (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23100253
Opintomaksu: 71 euroa 
Edeltävät opinnot: Saksan peruskurssi I 
tai vastaavat tiedot.

Kurssilla perehdytään arkikielen tilanteisiin 
ja niissä esiintyvään perussanastoon ja pe-
rusrakenteisiin.

Suoritustapa: R 48 t + kuulustelu
Opetus: ma ja ke 31.7.–6.9. klo 16.30–
19.45 
Opetuspaikka: U40 sali 12 
* 21.8., 23.8., 4.9. ja 6.9. ks. verkkopalvelun 
opetusohjelma
Kuulustelu: ma 11.9. klo 17–19, uusinta-
kuulustelut: ma 2.10. klo 17–19 ja ma 30.10. 
klo 17–19
Opettaja: FK Seija Vuori

Kirjallisuus: Fahrplan 1, tekstit ja sanastot, kpl 
8–14 sekä Fahrplan, kielioppi ja harjoitukset
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Kurssi pyrkii tutustuttamaan oppijan kie-
lensysteemin perusteisiin ja arkipäivän ti-
lanteille tyypilliseen sanastoon sekä pereh-
dyttämään Venäjän oloihin ja kulttuuriin. 
Arkipäivän puhetilanteita, perusrakenteita 
ja perussanastoa.

Suoritustapa: R 48 t + kuulustelu
Opetus: ma ja ke 15.–17.5., ma ja ke 22.–
24.5., ma ja ke 29.–31.5., ma, ke ja pe 5.–
9.6., ma ja ke 12.–14.6. klo 16.30–19.45 ja 
ma 19.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: B18 sh 3 paitsi 9.6. B18 sh 2 
Kuulustelu: to 22.6. klo 17–19 B18 suuri 
sali, uusintakuulustelut ma 24.7. klo 16–18 
ja ke 23.8 klo 17–19. 
Opettaja: FM Eeva Antere

Kirjallisuus: Kurssikirja ilmoitetaan opetuksen 
alussa.

Venäjän peruskurssi II (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23150253
Opintomaksu: 71 euroa 
Edeltävät opinnot: Peruskurssi I tai vas-
taavat tiedot

Kurssi pyrkii tutustuttamaan oppijan kie-
lensysteemin perusteisiin ja arkipäivän ti-
lanteille tyypilliseen sanastoon sekä pereh-
dyttämään Venäjän oloihin ja kulttuuriin. 
Arkipäivän puhetilanteita, perusrakenteita 
ja perussanastoa.

Suoritustapa: R 48 t + kuulustelu
Opetus: ma ja ke 31.7.–6.9. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: 
* F26 ls 2 paitsi 9.8. ja 28.8. U40 sali 14
* 21.8., 23.8. 4.9. ja 6.9. ks. verkkopalvelun 
opetusohjelma
Kuulustelu: Ti 12.9. klo 17–19, uusintakuu-
lustelut ma 9.10. klo 17–19 ja ke 8.11. klo 
17–19.
Opettaja: FM Eeva Antere

Kirjallisuus: Kurssikirja ilmoitetaan opetuksen 
alussa.

Saksan jatkokurssi I (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23100353
Opintomaksu: 71 euroa 
Edeltävät opinnot: Saksan peruskurssi I ja 
II tai vastaavat tiedot

Laajennetaan sanavarastoa ja keskeisten ra-
kenteiden tuntemusta. Lisätään saksankie-
listen maiden tuntemusta. Kurssi on tarkoi-
tettu opiskelijoille, jotka jo hallitsevat sak-
san alkeet.

Suoritustapa: R 48 t + kuulustelu
Opetus: ma, ti, ke ja to 15.5.–18.5., ma, ti 
ja ke 22–24.5., ma, ti, ke ja to 29.5.–1.6. se-
kä ma 5.6. klo klo 16.30–19.45.
Opetuspaikka: U40 sali 12 
Kuulustelu: to 8.6. klo 17–19 PR aud XII, 
uusintakuulustelut: ke 5.7. klo 16–18 ja ke 
2.8. klo 16–18
Opettaja: FK Seija Vuori

Kirjallisuus: Fahrplan 2, kappaleet 1–5

Saksan jatkokurssi II (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23100453
Opintomaksu: 71 euroa 
Edeltävät opinnot: Saksan jatkokurssi I 
tai vastaavat tiedot.

Laajennetaan sanavarastoa ja keskeisten ra-
kenteiden tuntemusta. Lisätään saksankie-
listen maiden tuntemusta.

Suoritustapa: R 48 t + kuulustelu
Opetus: ti ja to 1.8.–7.9. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: U40 sali 12
* 22.8., 24.8.,5.9. ja 7.9. ks. opetuspaikat 
verkkopalvelun opetusohjelma
Kuulustelu: ma 11.9. klo 17–19, Uusinta-
kuulustelut: ma 2.10. klo 17–19 ja ma 30.10. 
klo 17–19
Opettaja: FK Seija Vuori

Kirjallisuus: Fahrplan 2, kappaleet 6–10

VENÄJÄ

Venäjän peruskurssi I (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23150153
Opintomaksu: 71 euroa 
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Venäjän jatkokurssi II (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23150453
Opintomaksu: 71 euroa 

Edeltävät opinnot: Jatkokurssi I tai vas-
taavat tiedot.

Tavoitteena on vahvistaa peruskurssilla opit-
tua, jatkaa kielensysteemiin ja rakenteisiin 
perehtymistä sanavarastoa laajentaen sekä 
Venäjän oloihin ja kulttuuriin tutustuen.

Suoritustapa: R 48 t + kuulustelu
Opetus: ti ja to 1.8.–7.9. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: 
* B18 sh 1 paitsi 10.8. B18 suuri sali sekä 
17.8. ja 24.8. B18 sh 2
* 31.8., 5.9. ja 7.9. ks. verkkopalvelun ope-
tusohjelma
Kuulustelu: ti 12.9. klo 17–19, ma 9.10. klo 
17–19 ja ke 8.11 klo 17–19.
Opettaja: FM Eeva Antere

Kirjallisuus: Kurssikirja ilmoitetaan opetuksen 
alussa.

Venäjän jatkokurssi I (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 23150353
Opintomaksu: 71 euroa 

Edeltävät opinnot: Peruskurssi I ja II tai 
vastaavat tiedot.

Tavoitteena on vahvistaa peruskurssilla opit-
tua, jatkaa kielensysteemiin ja rakenteisiin 
perehtymistä sanavarastoa laajentaen sekä 
Venäjän oloihin ja kulttuuriin tutustuen.

Suoritustapa: R 48 t + kuulustelu
Opetus: ti ja to 16.–18.5., ti 23.5., ti, to ja 
pe 30.5.–2.6., ti ja to 6.–8.6., ti, to ja pe 13.–
16.6. sekä ti 20.6. klo 16.30–19.45.
Opetuspaikka: B18 sh 2 paitsi 18.5. B18 sh 6 
sekä 1.6., 8.6. ja 15.6. B18 sh 5
Kuulustelu: to 22.6. klo 17–19, uusinta-
kuulustelut ma 24.7. klo 16–18 ja ke 23.8. 
klo 17–19.
Opettaja: FM Eeva Antere

Kirjallisuus: Kurssikirja ilmoitetaan opetuksen 
alussa.

Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki

puh. (09) 635 177
faksi (09) 635 017

sähköposti: tiedekirja@tsv.fi
www.tiedekirja.fi
ma 10–17, ti–pe 10–16.30
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NYTTA

på fortlöpande prenumerationer, tidsbundna prenumerationer samt
weekend- och söndagsprenumerationer får du som studerar för grundex-
amen på heltid, är högst 29 år och beställer Hbl till eget hushåll på
studieorten. Uppge läroanstalt, födelsedatum och -år samt kod 20AY0
när du prenumererar. Se prislista www.hbl.fi/stud

GE EN STUDIEPRENUMERATION
I PRESENT!
Farfar, mormor, faster, gudmor, mamma, moster ... Vem som helst kan
nu glädja sina nära och kära studerande med en studieprenumeration
på Hbl. Det gäller bara för givaren att kolla att gåvomottagaren uppfyller
villkoren ovan.

Kom ihåg att ange koden 20AY0 då du prenumererar!
Erbjudandet är i kraft t.o.m. 30.9.2006.

HELA 50 %
STUDIERABATT

Se fullständig prislista på www.hbl.fi/stud,
ring kundtjänst (09) 1253 500 eller
mejla prenumerationer@hbl.fi.
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Merien rantavyöhykkeen eko-
logia (2 op)
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 64 euroa 

Kurssi käsittelee laajasti eri tyyppisten ranta-
vyöhykkeiden arkkitehtuuria ja ajallista suk-
kessiota polaarimeristä tropiikkiin. Luennoil-
la käydään läpi alaan liittyviä käsitteitä ja esi-
tellään rannan vyöhykkeisyyteen vaikuttavia 
bioottisia ja abioottisia tekijöitä sekä eliöiden 
vuorovaikutussuhteita rannan eri osissa. 

Suoritustapa: L 24 t + luentokuulustelu
Opetus: ma ja ke 14.8.–30.8. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: Exactum B 222
Kuulustelu: la 9.9. klo 9–11, uusintakuu-
lustelut la 14.10. klo 9–11 ja la 25.11. klo 
9–11
Opettaja: FT Ari Ruuskanen

BIOLOGIA

Ekologian perusteet (4 op)
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 78 euroa 

Johdattaa populaatioekologian, kasvi- ja 
ekosysteemiekologian, makeiden ja suolais-
ten vesien ekologia, eri eliöyhteisöt (plank-
ton-, pohja-, rantayhteisö) ja niiden abioot-
tinen ja bioottinen säätely sekä mikrobieko-
logian perusteisiin. Ekologian olemus ja eko-
logian tieteenfi losofi an perusteet. 

Suoritustapa: L 24 t + luentokuulustelu, 
jossa suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ma, ke ja to 5.6.–15.6. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: *ma B18 suuri sali
*ke TK23 aud
*to M11 ls 10
Kuulustelu: ma 3.7. klo 16–19, uusintakuu-
lustelut la 19.8. klo 9–12 ja la 23.9. klo 9–12
Opettaja: dos. Timo Saarinen

Kirjallisuus: Campbell, N.A., Reece, J.B., 2005 
Biology. 7. p. 

BIOTIETEELLISET OPINNOT
AKVAATTISET TIETEET

HYDROBIOLOGIA 

Kalabiologian luennot (4 op)
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 78 euroa 

Kurssilla käsitellään kalabiologian keskeiset 
tekijät, kalojen luokittelu, rakenne, käyttäy-
tyminen, ekologia, elintavat ja kalojen ge-
netiikka. 

Suoritustapa: L 30 t + luentokuulustelu
Opetus: ma ja ti 15.5.–6.6. klo 16.30–19.45 
(viimeisellä kerralla klo 16.30–18.00)
Opetuspaikka: 
* 15.5.–30.5. ma A7 ls 5 ja ti A7 ls 6 
* 5.6.–6.6. PR sali 14
Kuulustelu: la 10.6. klo 9–12, uusintakuulus-
telut la 19.8. klo 9–12 ja ke 20.9. klo 17–20
Opettaja: Prof. Hannu Lehtonen

Itämeren ekologia (2 op)
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 64 euroa 

Luennoilla perehdytään mm. Itämeren post-
glasiaalihistoriaan ja siihen, miten se näkyy 
tämän päivän Itämeressä. Itämeren altaan 
rakenteeseen ja hydrografi aan, mm. suola-
pulssit. Lisäksi perehdytään Itämeren ravin-
netasoihin ja rehevöitymiseen, jäätalven eri-
tyispiirteisiin, tulokaslajeihin ja ympäristöon-
gelmiin.

Suoritustapa: L 20 + luentokuulustelu
Opetus: ma, ti, ke, to ja pe 12.6.–16.6. klo 
16.30–19.45.
Opetuspaikka: PR sali 8
Kuulustelu: ke 28.6. klo 16–18, uusintakuu-
lustelut la 26.8. klo 9–11 ja la 30.9. klo 9–11
Opettaja: Prof. Johanna Ikävalko
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KASVIBIOLOGIA

Puuaineen tunnistuksen kurs-
si (2 op)
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 64 euroa 

Kurssilla perehdytään kotimaisten ja muu-
tamien ulkomaisten puulajien puuaineen 
makroskooppiseen ja mikroskooppiseen 
tunnistamiseen sekä harjoitellaan mikro-
skooppisten leikepreparaattien valmista-
mista. Kurssilla on mahdollista tarkastella 
arkeologisia puunäytteitä.

Suoritustapa: L 12 t + R 13 t + tunnistus-
tentti
Opetus: ma ja ti 22.5.–23.5. klo 16.30–
19.45 ja ma, ti, ke ja to 29.5.–1.6. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: Kasvimuseon päärakennus, 
Kasvitieteellinen puutarha, 2. krs seminaa-
rihuone (Unioninkatu 44)
Kuulustelu: Tunnistustentti pe 2.6. klo 17–
19. Uusintakuulustelut ilm. myöhemmin.
Opettaja: FT Tuuli Timonen, MMM Pirk-
ko Harju

Kirjallisuus: Fagerstedt, K., Pellinen, K., Sa-
ranpää, P., Timonen, T.: Mikä puu, mistä puus-
ta. 2005

Lehtisammaltuntemus (3 op)
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 71 euroa 

Kurssilla harjoitellaan määrityskaavojen 
käyttämistä ja opitaan tunnistamaan laje-
ja niiden omilla kasvupaikoilla. Lehtisam-
malten mikroskooppisen määrittämisen 
menetelmät ja tärkeimmät mikro– ja mak-
roskooppiset tuntomerkit.

Suoritustapa: L 14 t + R 14 t + tunnistus-
tentti
Opetus: ma, ti, ke ja to 29.5.–1.6. klo 13.00–
18.00 (luennot ma ja ke, maastossa ti ja to)
Opetuspaikka: Infokeskus, kokoushuone 
(Viikinkaari 11)

Kuulustelu: Tunnistustentti pe 2.6. klo 
16.30–18 Infokeskus, kokoushuone.
Uusintakuulustelut ilmoitetaan myöhemmin.
Opettaja: dos. Johannes Enroth

Kirjallisuus: Koponen, T.: Lehtisammaltunte-
mus. 2000 4. uusittu painos

Kaakkois-Aasian kasvit (2 op)
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 64 euroa 

Luennoilla käsitellään Kaakkois-Aasian kas-
vimaantiedettä; tärkeimmät kasvillisuustyy-
pit, alkuperäinen ja sekundaarinen kasvilli-
suus ja viljelykasvit. Tämän lisäksi taloudel-
lisesti tärkeät puulajit, yleisimmät puuvar-
tiset koristekasvit sekä tyypillisimmät tien-
varsipuut ja merkittävimmät uhat Kaakkois-
Aasian luonnolle.

Suoritustapa: L 21 t + kirjallinen harjoi-
tustyö
Opetus: pe ja la 2.6.–17.6., pe klo 17.00–
19.30, la klo 9.00–12.30
Opetuspaikka: Infokeskus, sali 3 (Viikinkaa-
ri 11)
Kirjallinen harjoitustyö tulee palauttaa Avoi-
men yliopiston asiakaspalveluun kurssisihtee-
ri Helena Hämäläiselle to 10.8. mennessä.
Opettaja: FL Katariina Vainio-Mattila

Ahvenanmaan luonto (2 op)
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 64 euroa 

Ahvenanmaan luonnonmaantiedettä (geo-
logia, ilmasto), Ahvenanmaan asuttaminen, 
lehdot ja lehtoniityt, kalliot, kedot, niityt, 
suot, saaristoluonto ja linnut, muutoksia 
kasvillisuudessa ja kasvistossa, luonnon-
suojelu Ahvenanmaalla sekä matkailu- ja 
retkikohteita Ahvenanmaalla.

Suoritustapa: L 20 t + luentokuulustelu
Opetus: ma, ti, ke ja to 7.8–10.8. klo 16.00–
20.00
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Kuulustelu: la 19.8. klo 9–11, uusintakuulus-
telut la 23.9. klo 9–11 ja la 28.10. klo 9–11
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Opettaja: dos. Aulikki Salmia

Kirjallisuus: Luennoilla jaettava materiaali

PERINNÖLLISYYSTIEDE

Geenitekniikka (3 op)
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 71 euroa 

Tavoitteena on antaa yleiskuva yleisimmis-
tä geeniteknisistä menetelmistä. Käsitellään 
mm. entsyymit geenitekniikan työvälineinä, 
vektorit, geenien kloonaus- ja subkloona-
us-tekniikat, geenien identifi ointi ja eristys, 
kloonattujen geenien ekspressioanalyysi, 
DNA:n sekvensointi, PCR, geeninsiirrot pro- 
ja eukaryootteihin, ohjattu mutageneesi, 
geenitekniikan sovellutukset tutkimuksessa 
ja teollisuudessa sekä geenietiikka. 

Suoritustapa: L 24 t + luentokuulustelu
Opetus: ma, ti ja to 22.5.–5.6. klo 16.30–
19.45 
Opetuspaikka:
*22.–23.5. ja 29.5. VIB ls 5
*30.5., 1.6., 5.6. Infokeskus, sali 3 (Viikin-
kaari 11)
Kuulustelu: la 10.6. klo 9–11, uusintakuu-

lustelut ke 2.8. klo 16–18 ja la 9.9. klo 9–11 
Opettaja: dos. Pekka Heino

Kirjallisuus: Luentomoniste

Ihmisgenetiikka (3 op)
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 71 euroa 

Luennolla käsitellään sekä normaalien omi-
naisuuksien että periytyvien tautien gene-
tiikkaa ihmisellä. Eri periytymismalleja va-
lotetaan tautiesimerkeillä, joissa annetaan 
kokonaiskuva tautien oireista aina mole-
kyylitaustaan. Erityistä huomiota kiinnite-
tään myös sikiödiagnostiikkaan ja syövän 
genetiikkaan. 

Suoritustapa: L 24 t + luentokuulustelu
Opetus: ma, ti ja ke 12.6.–21.6. klo 16.30–
19.45 
Opetuspaikka: Infokeskus, sali 3 (Viikinkaa-
ri 11)
Kuulustelu: ma 26.6. klo 16–18, uusinta-
kuulustelut ke 9.8. klo 16–18 ja la 23.9. klo 
9–11 
Opettaja: dos. Katariina Pelin ja FT Anu-
Maria Loukola

    KESÄASUNTOJA HELSINGISSÄ
      1.5.-31.8. Viikissä LATOKARTANON YO-KYLÄSSÄ. 
       Soluasunnot  175 - 240 euroa/kk/asukas. 
      Tiedustelut puh. 09 -3877 133, http://honeybee.helsinki.fi /latokart/ 
      Latokartano-Säätiö, Talonpojantie 11, 00790 Helsinki
      sähköposti: latokartano@helsinki.fi 

    KESÄASUNTOJA HELSINGISSÄ
      1.5.-31.8. Viikissä LATOKARTANON YO-KYLÄSSÄ. 
       Soluasunnot  175 - 240 euroa/kk/asukas. 
      Tiedustelut puh. 09 -3877 133, http://honeybee.helsinki.fi /latokart/ 
      Latokartano-Säätiö, Talonpojantie 11, 00790 Helsinki
      sähköposti: latokartano@helsinki.fi 
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KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

Yy11 Tieteellinen kirjoittami-
nen (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 14000253
Opintomaksu: 71 euroa 

Opiskelija saa kurssilla käsityksen tieteel-
lisen ajattelu- ja kirjoitusprosessin kulus-
ta, oppii refl ektoimaan itseään kirjoitta-
jana ja tarkastelemaan omaa työprosessi-
aan. Lisäksi kurssilla käsitellään tieteellisen 
tekstin normeja ja konventioita. Teorialu-
entojen ohella kurssilaiset tekevät kurssil-
la ryhmätöitä ja kirjoittavat yksilötyönä es-
seen. Aktiivinen osallistuminen yhteiseen 
työskentelyyn koko kurssin ajan on olen-
nainen osa suoritusta. Lopputyönä kirjoitet-
tavaa esseetä prosessoidaan ryhmässä koko 
kurssin ajan. Viimeistelty versio palautetaan 
opettajalle viimeisellä luentokerralla. 

Suoritustapa: L 28 t + kotitehtävät + kurs-
sin aikana työstettävä essee
Opetus: ti ja to 16.5.–29.6. klo 17.15–18.45 
(ei opetusta to 25.5.)
Opetuspaikka: ti PR aud X, to PR aud XI
Opettaja: FM Ritva Pallaskallio ja FM Su-
vi Honkanen

Kirjallisuus: Hirsjärvi, Sirkka–Remes, Pirk-
ko–Sajavaara, Paula 2000. Tutki ja kirjoita; It-
konen, Terho 2000. Uusi kieliopas. Tarkistanut 
ja uudistanut Sari Maamies; Kinnunen, Merja– 
Löytty, Olli (toim.) 2002. Tieteellinen kirjoit-
taminen.; Lonka, Irma–Lonka, Kirsti–Karvo-
nen, Pirjo–Leino, Pirkko 2000. Taitava kirjoitta-
ja: opiskelijan opas.

Yy12 Ryhmäviestintä (2 op)
Ilmoittautumiskoodi 14000153
Opintomaksu: 64 euroa 

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle 
valmiuksia toimia erilaisissa ryhmissä ja teh-
tävissä niin opinnoissa kuin työelämässäkin. 
Kurssilla käsitellään mm. ryhmässä toimimi-

sen periaatteita, tutustutaan erilaisiin ryh-
mätyömenetelmiin, harjoitellaan tarkoituk-
senmukaista osallistumista ja ryhmän johta-
mista, ongelmanratkaisu- ja päätöksenteko-
keskustelua sekä konfl iktin ratkaisemista. 

Suoritustapa: L 7 t + R 7 t + kaksi kirjal-
lista tehtävää.

Kurssin kirjallisten tehtävien ohjeet anne-
taan ensimmäisellä kerralla. Ennakkotehtä-
vän ohje on luettavissa myös verkosta. Teh-
tävät palautetaan suoraan kurssin vetäjälle 
osoitteeseen helena.vatanen@luukku.com. 
Ennakkotehtävä palautetaan viimeistään 
ma 22.5.2006.
Kurssin lähiopetusjaksolla tehtävät harjoi-
tukset ovat sen tyyppisiä, että ne vaativat 
osanottajien läsnäoloa ja sitoutumista nel-
jään kurssikertaan. 
Opetus: ke 17.5. ja ke 24.5. klo 17.00–19.30 
sekä ke 31.5. ja 7.6. klo 16.30–19.45 
Opetuspaikka: 17.5. ja 24.5. B18 sh 7, 31.5. ks. 
verkkopalvelun opetusohjelma, 7.6. B18 sh 6
Opettaja: FM Helena Vatanen

AASIAN JA AFRIKAN 
KULTTUURIT

Aet140 Etelä-Aasian kulttuu-
ri (5 op)
Ilmoittautumiskoodi 14010153
Opintomaksu: 85 euroa 

Kurssilla käsitellään lähinnä Intian moninai-
sen hindukulttuurin muotoja.

Aihepiireinä ovat mm. materiaalinen kult-
tuuri, taiteet, mytologia ja kielet. Luen-
noilla käsitellään myös intialaista kansan-
perinnettä. Luennoille on suositeltavaa ot-
taa mukaan A. Parpolan kirja, johon ope-
tus perustuu.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu, jossa suo-
ritetaan myös kirjallisuus. Vaihtoehtoisesti 
kirjallisuuden voi suorittaa referaatilla.

HUMANISTISET OPINNOT
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Opetus: ke, to, pe 2.–4.8. ja ma, ti, ke 7.–
9.8. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: U40 sali 8
Referaatin palautus pe 15.9. mennessä sähkö-
postiosoitteeseen: jussi.nyblom@helsinki.fi  
Kuulustelu: ke 30.8. klo 17–20, uusinta-
kuulustelut ke 27.9. klo 17–20 ja ke 25.10. 
klo 17–20
Opettaja: FM Jussi Nyblom

Kirjallisuus: A. Parpola (toim.): Intian kulttuuri

AASIAN JA TYYNENMEREN 
ALUEEN TUTKIMUS

Aasian ja Tyynenmeren 
alueen tutkimuksen 
perusopintoja (15 op)
Ilmoittautumiskoodi 14300053 (sisältää 
kaikki alla olevat perusopintojen kurssit). 
Käytä tätä ilmoittautumiskoodia, jos kurs-
siesi yhteenlaskettu opintomaksu ylittää 
enimmäishinnan 200 euroa. Jos ilmoittau-
dut yksittäiselle kurssille, käytä kurssin koh-
dalla olevaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 200 euroa

Kesällä 2006 järjestettävät opintojaksot 
sisältyvät Aasian ja Tyynenmeren alueen 
tutkimuksen 25 op:n perusopintokokonai-
suuteen. Loput kokonaisuuteen kuuluvis-
ta opintojaksoista järjestetään lukuvuon-
na 2006–2007. 

Aasian ja Tyynenmeren 
alueen tutkimuksen 
opintojen esittely 

Tilaisuudessa esitellään Aasian ja Tyynenme-
ren alueen tutkimuksen oppiaine, käsitel-
lään kuulusteluun valmistautumista ja ker-
rotaan alan kirjallisuudesta ja kirjastoista.
Opetus: ma 15.5. klo 16.00–16.45
Opetuspaikka: B18 sh 1
Opettaja: Dos. Kauko Laitinen

Xas120 Kehityksen haasteita 
Aasiassa (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 14300353
Opintomaksu: 71 euroa 

Luentosarjan teemoja ovat kehitysyhteis-
työ, demokratiakysymykset ja ihmisoikeu-
det, kestävä kehitys, humanitaarinen apu ja 
jälleenrakennus, kauppa ja kehitys sekä kult-
tuurisuhteet. Kurssilla on useita luennoitsi-
joita ja se suoritetaan pitämällä luentopäi-
väkirjaa. Luentosarja järjestetään yhteistyös-
sä ulkoasiainministeriön Aasiaan!-kampan-
jan kanssa.

Suoritustapa: L 20 + luentopäiväkirja 
Opetus: ma, ke 15.5.–14.6. ja to 8.6. klo 
17.00–18.30 (Huom! ei ke 7.6.)
Opetuspaikka: ma B18 sh 2, yleisöluennot ke 
ja to 8.6. B18 suuri sali ja ke 24.5. PR sali 5

15.5. Juridisen yhteiskunnan rakentaminen 
Kambodzhassa , toimittaja Joona Pietarila 
17.5. Kehitysapu ja valta: Maailmanpankki 
ja kestävän metsätalouden politiikka Indo-
nesiassa (yleisöluento), YTM Hanna Kaisti 
22.5. Ekologinen demokratia Mekong-joen 
vesistöalueella, FM Tove Selin 
24.5. Saavatko ihmisoikeusloukkausten uh-
rit oikeutta ja naiset vapauden? – Ihmisoi-
keudet Afganistanissa (yleisöluento), Ihmis-
oikeusneuvonantaja, VTM Rauno Merisaari
29.5. Kiinan vähemmistöt ja kehitys, FM Ou-
ti Luova 
31.5. Naisten poliittinen aktivismi Intian maa-
seudulla (yleisöluento), VTT Sirpa Tenhunen 
5.6. Historia nykypäivän palveluksessa: japani-
laisvastaisuus Aasiassa, dos. Kauko Laitinen 
8.6. Nepal: kulttuuri osana kehityksessä 
(yleisöluento), dos. Sonja Servomaa 
12.6. Lisääntymisterveys ja väestökysymys 
Intiassa, Dr. Minna Säävälä 
14.6. Taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen 
kehityksen välinen ristiriita Kiinassa (yleisö-
luento), VTT Lauri Paltemaa 

Luentosarjan osalta sallitaan yksi poissaolo 
– mikäli niitä tulee enemmän, on korvaa-
vasta suorituksesta sovittava luentopäivä-
kirjan tarkastajan, dos. Kauko Laitisen kans-
sa (kauko.laitinen@helsinki.fi ).
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Luentopäiväkirja pohjautuu luennoilla kä-
siteltyihin asioihin. Siinä pohditaan kunkin 
luennon olennaista sisältöä sekä analysoi-
daan ja kommentoidaan luennon aihetta 
ja luennolla tai sen jälkeen heränneitä ky-
symyksiä. Luentopäiväkirja ei ole referaat-
ti. Kommentit voivat olla kriittisiä, täyden-
täviä, hyväksyviä, pohdiskelevia tai tulkit-
sevia. Niissä voit suhteuttaa luennolla oppi-
maasi myös aikaisempaan tietämykseesi. 
Luentopäiväkirjan pituus on n. 1,5 liuskaa 
luentokertaa kohti (riviväli 1,5 ja fonttiko-
ko 12). Luentopäiväkirja palautetaan pape-
riversiona Avoimen yliopiston asiakaspalve-
luun (Bulevardi 18) ke 5.7.2006 mennessä.
Opettaja: Dos. Kauko Laitinen (luentopäi-
väkirjat) 

Xas130 Kiinan moderni histo-
ria (5 op)
Ilmoittautumiskoodi 14300153
Opintomaksu: 85 euroa 

Kurssilla analysoidaan Kiinan poliittista his-
toriaa unohtamatta kulttuurien, uskonto-
jen ja talouskehityksen vaikutusta historian 
kulkuun. Ajallisesti kurssi käsittelee maan 
historiaa Qing-dynastian alkupuolelta aina 
1980-luvulle. Esille tulevat Kiinan kehitystä 
viime vuosisadoilla muokanneet vallanku-
moukset ja protestiliikkeet, niiden johta-
jat ja seuraajat. Tarkastelun kohteena on 
myös länsimaalaisten kolonialistinen poli-
tiikka Kiinassa ja sen vaikutus maan sisä- 
ja ulkopolitiikkaan ja kulttuuriin. Kurssilla 
käydään läpi nationalismin kehittymistä, jo-
ka johti uuden valtiomuodon syntymiseen 
v. 1949 ja lopuksi tarkastellaan Kiinan ase-
maa suurvaltojen joukossa.

Suoritustapa: L 21 t + luentokuulustelu (2,5 
op) + luentopäiväkirja tai essee (2,5 op)
Opetus: ti ja to 16.5.–6.6.sekä ke 7.6. klo 
16.30–19 (ei to 25.5.)
Opetuspaikka: B18 sh 7
Essee/luentopäiväkirja palautetaan pape-
riversiona to 29.6. mennessä Avoimen yli-
opiston asiakaspalveluun (Bulevardi 18).
Kuulustelu: ti 13.6. klo 16.30–19 U40 sa-
li 4, uusintakuulustelut ke 20.9. ja ke 18.10. 
klo 17–19.30

Opettaja: Dr Tiina H. Airaksinen 

Kirjallisuus: Kirjalista esseen kirjoittamista var-
ten jaetaan luennolla.

Xas130 Kaakkois-Aasian esi-
moderni historia (5 op)
Ilmoittautumiskoodi 14300253
Opintomaksu: 85 euroa 

Kurssi toimii johdantona Kaakkois-Aasian 
esimoderniin historiaan alkaen esihistori-
allisista yhteisöistä ja päättyen 1700–1800-
lukujen sosiopoliittisiin muutoksiin. Kurssi 
keskittyy muutamiin tärkeimpiin teemoi-
hin ja aiheisiin painottaen pääasiassa uu-
den ja vanhan tutkimuksen kriittistä tar-
kastelua, kyseenalaistaen erityisesti natio-
nalistisen ja etnispainotteisen historiankir-
joituksen. Kurssilla käsitellään myös sitä, mi-
ten esimoderni historia vaikuttaa Kaakkois-
Aasian nykypäivässä.
Kurssiin sisältyy luennot ja luentokuuluste-
lu ja yksi tentittävä kirja (tentitään luento-
kuulustelun yhteydessä) tai vaihtoehtoisesti 
essee. Teoslistasta valitaan vain yksi teos.

Suoritustapa: L 21 t + loppukuulustelu (2,5 
op)+ kirjallisuus tai essee (2,5 op)
Opetus: ma, ke 26.6.–24.7. klo 17.00–19.30 
(ei opetusta vkolla 28)
Opetuspaikka: U40 sali 8
Esseet palautetaan opettajalle henkilökoh-
taisesti luennon yhteydessä ma 24.7. men-
nessä tai postitse (Kolmas linja 25 B 32, 
00530 Helsinki) viimeistään ma 7.8. 
Kuulustelu: ma 31.7. klo 17–19.30 U40 sali 4
uusintakuulustelut ma 28.8. ja ma 25.9. klo 
17–19.30
Opettaja: FM Maria Kekki 

Kirjallisuus: Kirjallisuusluettelon löydät täältä
(http://www.helsinki.fi /avoin/opetus/materiaalit/
lahi/ATtutkimus.asp)

Xas120 Johdatus Aasian ja 
Tyynenmeren alueen tutki-
mukseen (2 op)
Kirjallisuuskuulusteluun ilmoittautuminen 
verkossa, ks. s.11
Opintomaksu: 40 euroa/kuulustelu 
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Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ke 2.8. klo 16–18 , ke 6.9. klo 
17–19 , ma 2.10. klo 17–19
Opettaja: Dos. Kauko Laitinen

Kirjallisuus: Maidment, R. & Mackerras, C. (toim.),
Culture and Society in the Asia-Pacifi c.

Aasian ja Tyynenmeren alueen 
tutkimuksen opintojen jatkami-
nen lukuvuonna 2006–2007
Ne opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet 
kaikille kesän 2006 Aasian ja Tyynenme-
ren alueen tutkimuksen perusopintojak-
soille, voivat täydentää opinnot Aasian ja 
Tyynenmeren alueen tutkimuksen 25 op:n 
opintokokonaisuudeksi suorittamalla seu-
raavan lukuvuonna 2006–2007 järjestettä-
vän opintojakson:

XAS140 Aasian ja Tyynen-
meren alueen yhteiskunnalli-
set ja poliittiset olot (10 op)

Jatko-ohjelma on 3.7. alkaen nähtävillä 
Avoimen yliopiston verkkopalvelussa tai 
noudettavissa Avoimen yliopiston asiakas-
palvelusta. Opintojaan jatkavien on ilmoit-
tauduttava Avoimen yliopiston asiakaspal-
veluun 1.–17.8. välisenä aikana puhelimit-
se numeroon (09) 191 28320 tai käymällä 
paikan päällä. Kesäopetuksen opintomak-
suna suoritettu 200 euroa hyvitetään jat-
koilmoittautumisen yhteydessä.

Aineopintoja

Xas230 Itäaasialaisen este-
tiikan erityispiirteitä (5 op)
Ilmoittautumiskoodi 14300553
Opintomaksu: 85 euroa 

Kurssilla tarkastellaan Itä-Aasian kulttuure-
ja, lähinnä Kiinan ja Japanin estetiikan nä-
kökulmasta. Kurssi sisältää näille kulttuu-
reille ominaista käsitteistöä sekä esimerk-
kejä eri taiteiden alueilta.

Suoritustapa: L 21 t + loppukuulustelu 
(2,5 op) + essee (2,5 op)
Opetus: to, pe 3.8.–24.8. klo 17.00–19.30 
Opetuspaikka: B18 sh 7

Esseet palautetaan paperiversiona Avoi-
men yliopiston asiakaspalveluun (Bulevar-
di 18) to 28.9. mennessä.
Kuulustelu: pe 25.8. klo 17–19.30 B18 suu-
ri sali, uusintakuulustelut ke 20.9. klo 17–
19.30, ke 18.10. klo 17–19.30
Opettaja: Dos. Sonja Servomaa 

Kirjallisuus: Huotari, T-O., Seppälä, P., Kiinan 
kulttuuri; Fält, O., Nieminen, K., Tuovinen A., 
Vesterinen I., Japanin kulttuuri.

ARKEOLOGIA

Kar130 Suomen arkeologian 
perusteet (7 op)
Ilmoittautumiskoodi 14050153
Opintomaksu: 99 euroa 

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija Suo-
men esihistoriallisiin aikakausiin ja historial-
liseen aikaan materiaaleineen (kiinteät mui-
naisjäännökset, esineistö). 

Suoritustapa: L 36 t + kuulustelu
Opetus: ma, ke ja to 15.5.–1.6.06 klo 16.30–
19.45 (ei opetusta to 25.5.) sekä ti 23.5.06 
klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: PR aud IV
Kuulustelu: ma 12.6. klo 17–20, uusinta-
kuulustelut ma 24.7. klo 16–19 ja ma 28.8. 
klo 17–20
Opettaja: Yliopistonlehtori Petri Halinen

Kirjallisuus: Opintojaksoon kuuluva artikkeliko-
koelma on opiskelijoiden kopioitavissa Avoimen 
yliopiston asiakaspalvelussa (Bulevardi 18) touko-
kuun alusta alkaen.

ELOKUVA- JA 
TELEVISIOTUTKIMUS

TET1040E Audiovisuaalinen 
kerronta (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 14070153
Opintomaksu: 71 euroa 

Kurssilla perehdytään audiovisuaalisen ker-
ronnan keinoihin ja mahdollisuuksiin elo-
kuvassa ja televisiossa.
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Suoritustapa: L 21 t + essee tai luento-
päiväkirja
Essee tai luentopäiväkirja palautetaan pa-
periversiona ti 5.9. mennessä Avoimen yli-
opiston asiakaspalveluun (Bulevardi 18).
Opetus: ti 18.7.–29.8. klo 17.00–19.30
Opetuspaikka: U40 sali 14, paitsi 22.8. paik-
ka puuttuu vielä
Opettaja: Lis. Harri Kilpi

Aineopintoja

TET2040E Saksalainen 
elokuva (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 14070253
Opintomaksu: 71 euroa 

Luentosarja käsittelee saksalaisen elokuvan 
historiaa valikoiduin osin kattaen ajanjak-
son 1900-luvun alusta 1960-luvun lopulle. 
Tarkoituksena ei ole hahmottaa maan elo-
kuvahistoriaa kokonaisuudessaan, vaan lu-
entosarjassa keskitytään keskeisiin ajanjak-
soihin Saksan lähihistoriassa ja omaleimai-
siin elokuviin ja tyylisuuntiin, joita ne tuot-

tivat. Kulloinkin käsitellyt elokuvat ja tyy-
lisuuntaukset sijoitetaan aikakautensa aa-
te- ja kulttuurihistorialliseen kontekstiin-
sa. Elokuvahistorian ohella luentosarja va-
lottaa siten myös elokuvan ja yhteiskunnan 
monimuotoista vaikutussuhdetta. Luennoil-
la esitetään luonnollisesti runsaasti näyttei-
tä harvinaisista elokuvista.

Suoritustapa: L 21 t + essee tai luento-
päiväkirja
Esseiden ja luentopäiväkirjojen palautus 
paperiversiona Avoimen yliopiston asiakas-
palveluun to 29.6. mennessä.
Opetus: la 20.5. ja la 27.5. klo 9.00–13.00, 
ti ja ke 23., 24. ja 30.5. klo 17.00–19.15 ja ke 
31.5. klo 17.00–18.30
Opetuspaikka: U40 sali 14
Opettaja: FL Pasi Nyyssönen

TET2092E Elokuva ja sävellys 
(5 op)

ks. Musiikkitiede s. 40

ENGLANTILAINEN FILOLOGIA

Eng114a Translation from 
English into Finnish I (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 14310153
Opintomaksu: 71 euroa

A one-term course where students will 
practice the translation of mainly factual 
texts and get acquainted with the syntac-
tic, semantic and pragmatic features of the 
source and target languages. The student 
will learn to study language contrastively 
and get familiar with the practical issues 
of translation.

Suoritustapa: L 28 t + oppimistehtävät ja 
käännöskoe
Opetus: ti ja to 16.5.–18.5. klo 16.30–18.45, 
ti 23.5. klo 16.30–18.45, ti 30.5. klo 16.30–
19.45, to 1.6. klo 16.30–18.45, ti ja to 6.6.–
15.6. klo 16.30–18.45
Opetuspaikka: U40 sali 11
Kuulustelu: ke 28.6. klo 16–18, uusinta-
kuulustelut ke 26.7. klo 16–18 ja ma 21.8. 
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klo 17–19
Opettaja: FT Mari Pakkala-Weckström

Kirjallisuus: Kurssimateriaali ja sen saatavuus 
selviää kurssilla.

ESTETIIKKA

TES130E/230T Median estetiik-
ka (5 op)
Ilmoittautumiskoodi 14090153
Opintomaksu: 85 euroa 

Viihteen, arjen ja ympäristön jälkeen it-
se media – viihdyttävä, jokapäiväinen vir-
tuaalinen ympäristömme – on noussut es-
teettisen ja esteettis-semioottisen keskus-
telun kohteeksi. Erityisesti aihe on kiinnos-
tanut ns. mannermaisia fi losofeja ja semi-
ootikoita, ja kenties voimakkaimmin Ita-
liassa, mutta myös anglosaksisen kulttuu-
rintutkimuksen (cultural studies) ja ame-
rikkalaisen pragmatismin piirissä mediasta 
on tullut yhä tärkeämpi keskustelun koh-
de. Kurssin painopiste on mediaa taiteelli-
sena ja esteettisenä ilmiönä tarkastelevis-
sa ajattelijoissa. Paneudumme mm. Gianni 
Vattimon jälki-heideggerilaisiin ajatuksiin 
median ”tapahtumisesta”, Umberto Econ 
television estetiikkaan/median semiotiik-
kaan, sekä lukuisiin vähemmän tunnettui-
hin ajattelijoihin feministisestä ajattelusta 
hermeneutiikkaan.

Kurssi korvaa vaihtoehtoisesti estetiikan 
opintojen kohdasta Tes130E tai Tes230T tai 
semiotiikan opintojen kohdasta Sem270u. 

Suoritustapa: L 20 t + kuulustelu tai essee
Opetus: ti, to, pe 16.5.–9.6. klo 16.30–18 
(Huom! ei opetusta 25.5.–26.5.)
Opetuspaikka: B18 sh 3
Esseiden pituus ja palautus sovitaan luen-
nolla.
Kuulustelu: to 15.6. klo 17–19 U40 sali 2, 
uusintakuulustelut ke 19.7. klo 16–18 ja ke 
16.8. klo 17–19
Opettaja: FL Max Ryynänen

Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennolla

TES230Y/320E Kaupungin tilat 
ja paikat – esteettisiä ja taide-
historiallisia näkökulmia ark-
kitehtuuriin ja kaupunkitilaan 
(5 op)
Ilmoittautumiskoodi 14090253
Opintomaksu: 85 euroa 

Kurssilla tarkastellaan arkkitehtuurin ja kau-
punkitilan suhteita taidehistoriallisesta, ark-
kitehtuuriteoreettisesta ja ympäristöesteetti-
sestä näkökulmasta. Kurssilla luodaan aluksi 
silmäys historiallisiin tapoihin ymmärtää kau-
punkia, ja paikan käsitteen avulla havainnol-
listetaan perinteisiä tapoja hahmottaa kau-
punkitiloja esteettisinä kokonaisuuksina. 
Kurssin pääpaino on kuitenkin 1800-luvul-
ta alkaen kehittyneen modernin kaupungin 
erityiskysymyksissä. Kurssilla tutkitaan erityi-
sesti tapoja, joilla modernin arkkitehtuurin 
teoriat ja käytännöt haastoivat perinteisen 
ajatuksen kaupunkisuunnittelusta ”paikko-
jen luomisen taiteena” ja loivat uudenlaisia 
ihanteita kaupunkitilan estetiikalle. Kurssin 
loppupuolella pohditaan kriittisesti moder-
nia kaupunkisuunnittelua ja modernin kau-
pungin väitettyä ”paikattomuutta”, sekä ar-
vioidaan modernistisen suunnittelukäsityk-
sen haastaneita postmoderneja, uustraditio-
nalistisia yms. suuntauksia.

Suoritus korvaa 5 op estetiikan oppiainees-
sa kohdasta TES230Y tai TES320E. Vaihto-
ehtoisesti suorituksella voi korvata taidehis-
torian oppiaineen kohdasta TTA230E joko 
Suomen taidehistorian tai yleisen taidehis-
torian tai kohdasta TTA320E.

Suoritustapa: L 24 t + oheiskirjallisuus + 
essee
Opetus: ma, to 7.8.–31.8. klo 17.00–19.30
Opetuspaikka: B18 sh 1
Essee palautetaan paperiversiona Avoimen 
yliopiston asiakaspalveluun (Bulevardi 18) 
ke 20.9. mennessä.
Opettaja: FM Hanna Mattila
FM Pinja Metsäranta

Kirjallisuus: Tietoa kurssin oheislukemistosta se-
kä muuta kurssi-infoa löydät täältä (http://kam-
pela.it.helsinki.fi /apumatti/lcms.php?page=4324)
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HISTORIA

Hhs110 Johdantokurssi (5 op)
Ilmoittautumiskoodi 14130153
Opintomaksu: 85 euroa 

Johdantokurssin tavoitteena on auttaa 
muodostamaan yleiskäsitys historiantutki-
muksen moninaisuudesta tarkastelemalla 
perusseikkoja historianfi losofi asta ja histo-
riankirjoituksen historiasta, nykyajan his-
toriantutkimuksen erilaisia tutkimuskysy-
myksiä sekä niiden selvittämiseen käytettyjä 
lähderyhmiä ja menetelmiä. Kurssiin kuuluu 
luentojen lisäksi vierailukäyntejä keskeisiin 
kirjastoihin ja arkistoihin. Lisäksi kurssilaiset 
tekevät lähdetehtäviä sekä itsenäisesti että 
ryhmätyönä kirja-arvostelun. Opetukseen 
osallistumista edellytetään suoritukseen.

Kronologiatentin suorittaminen edellyt-
tää Maailmanhistorian ja Suomen histori-
an Pikkujättiläinen -teosten sisällön hallin-
taa; teoksista kannattaa kerrata kronolo-
gisten seikkojen keskeisiä piirteitä krono-
logiatenttiä varten.

Suoritustapa: L 48 t + kronologiatentti + 
kuulustelu. 
Opetus: ma, ti ja to 1.6.–27.6. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: PR aud XIII, paitsi ti 13.6. ja to 
15.6. U40 sali 6, 6.6., 8.6., 12.6. K6 sali 104 
Kuulustelu: ma 3.7. klo 16–19, uusinta-
kuulustelut ma 7.8. klo 16–19 ja ke 13.9. 
klo 17–20
Kronologiatentin ajankohta ilmoitetaan 
luennoilla.
Opettaja: Dos. Antero Tammisto

Hhs124 Ideat ja aatevirtauk-
set (5 op)
Ilmoittautumiskoodi 14130253
Opintomaksu: 85 euroa 

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu 
Opetus: ti, ke ja to 1.8.–24.8. klo 17.00–18.30
Opetuspaikka: PR sali 10, paitsi 8.–9.8. Exac-
tum D123 ja 22.–23.8. Exactum D122, 10. 

ja 24.8. ks. verkkopalvelun opetusohjelmat
Kuulustelu: ma 4.9. klo 17–20, uusinta-
kuulustelut ma 2.10. klo 17–20 ja ma 30.10. 
klo 17–20
Opettaja: Dos. Tapani Hietaniemi

Kirjallisuus: Perry M. Western civilization; a 
brief history

KLASSILLINEN ARKEOLOGIA

Opintojen tavoitteena on antaa yleiskäsitys 
antiikin taidehistorian piiriin kuuluvista ai-
neistoista ja menetelmistä. Millaista antii-
kin taide on? Millaisia vaiheita, tyylejä yms. 
siitä on erotettu? Miten kuvallista lähde-
aineistoa analysoidaan ja tulkitaan?

Dar142 Näkökulmia antiikin 
taidehistoriaan (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 14330253
Opintomaksu: 71 euroa 

Suoritustapa: L 9 t + kirjallisuus + oheis-
kirjallisuus (tentitään luentokuulustelun yh-
teydessä)
Opetus: ma, ke, pe 15.5.–19.5. klo 16.30–19
Opetuspaikka: U37 ls, paitsi 17.5. U40 sali 4 
Kuulustelu: to 1.6. klo 17–20 B18 suuri sali,
uusintakuulustelut ma 26.6. klo 16–19 ja ke 
2.8. klo 16–19
Opettaja: FM Anne-Maria Pennonen

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuus kopioitavissa Avoi-
men yliopiston asiakaspalvelussa (Bulevardi 18) 
toukokuun alusta lähtien.

Dar141 Johdatus Kreikan ja 
Rooman taidehistoriaan (4 op)
Ilmoittautumiskoodi 14330153
Opintomaksu: 78 euroa 

Suoritustapa: L 28 t + luentokuulustelu
Opetus: ma, ti 22.5.–13.6. sekä ke 31.5. ja 
to 8.6. klo 16.30–19 (Huom! ke 31.5. ja ti 
13.6. klo 16.30–18)
Opetuspaikka: ma B18 sh 7, ti B18 sh 8, 
paitsi ke 31.5. ja to 8.6. B18 sh 7 
Kuulustelu: ti 20.6. klo 16.30–19.30 B18 
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suuri sali, uusintakuulustelut ke 26.7. klo 
16–19, ma 28.8. klo 17–20
Opettaja: FM Anne-Maria Pennonen
FM Tiina Tuukkanen

KOTIMAINEN KIRJALLISUUS

Sko132 Klassikot (8 op)
Ilmoittautumiskoodi 14180153
Opintomaksu: 106 euroa 

Tavoitteena on saada yleiskuva Suomen kir-
jallisuuden historian vaiheista ja keskeisis-
tä klassikoista.

Suoritustapa: L 24 t + 2 kuulustelua
Opetus: ma ja to 15.5.–29.5. (ei opetus-
ta to 25.5.) klo 17.15–19.45 sekä ma ja to 
12.6.–22.6. klo 17.15–19.45
Opetuspaikka: PR aud X
Kuulustelu: Kirjallisuuden osan I Kuulus-
telu: la 10.6. klo 9–13, Kirjallisuuden osan II 
Kuulustelu: ke 5.7. klo 16–20, uusintakuu-
lustelut (voi suorittaa koko kirjallisuuden 
tai vain osan I tai II) ke 9.8. klo 16–20 ja ma 
11.9. klo 17–21
Opettaja: FL Irma Perttula

Kirjallisuus: Seuraavat 32 teosta:
Osa I (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, Helkavirsiä I; Manninen, Säkeitä I;

Osa II (18 teosta): Jotuni, Kun on tunteet; Sö-
dergran, Dikter (Runoja teoksessa Södergran: 
Elämäni, kuolemani ja kohtaloni); Lehtonen, 
Putkinotko; Sillanpää, Hurskas kurjuus; Kallas, 
Sudenmorsian; Hellaakoski, Jääpeili; Diktoni-
us, Janne Kubik (Janne Kuutio); Waltari, Sinuhe 
egyptiläinen; Linna, Tuntematon sotilas; Haan-
pää, Noitaympyrä; Manner, Tämä matka; Me-
ri, Manillaköysi; Haavikko, Talvipalatsi; Salama, 
Juhannustanssit; Mukka, Maa on syntinen laulu;
Vartio, Hänen olivat linnut; Jansson, Sent i no-
vember (Muumilaakson marraskuu); Saarikoski, 
Hämärän tanssit.

Aineopintoja 

Sko227 Nykykirjallisuus (5 op)
Ilmoittautumiskoodi 14180253
Opintomaksu: 85 euroa 

Perehdytään suomalaiseen nykykirjallisuu-
teen postmodernin teorian valossa.

Kurssi vastaa myös vanhojen tutkintovaati-
musten mukaista opintojaksoa Tko131 Ny-
kykirjallisuus 2,5 ov. 

Suoritustapa: L 24 t + essee/alustus + kuu-
lustelu
Opetus: to ja ma 27.7.–24.8. klo 17.15–
19.45 (ei opetusta to 10.8.)
Opetuspaikka: U40 sali 5, paitsi 21.8. ja 
24.8. Exactum C 321
Esseen/alustuksen aikataulu sovitaan luen-
noilla.
Kuulustelu: ma 4.9. klo 17–21,
uusintakuulustelut ma 2.10. klo 17–21 ja 
ma 30.10. klo 17–21
Opettaja: FL Irma Perttula

Kirjallisuus: Kauranen, Anja, Sonja O. kä-
vi täällä (1981); Tikkanen, Märta, Punahilk-
ka(1986); Hotakainen, Kari, Bronks (1993), Klas-
sikko (1998), Idström, Annika, Veljeni Sebastian 
(1985), Luonnollinen ravinto (1994), Krohn, Lee-
na, Tainaron(1985); Pereat mundus (1998), Turk-
ka, Sirkka, Tule takaisin, pikku Sheba (1986); Lik-
som, Rosa, Kreisland (1996); Tervo, Jari, Minun 
sukuni tarina (1999); Westö, Kjell, Leijat Hel-
singin yllä (1996); Siekkinen, Raija, Se tapah-
tui täällä (1999); Sundström, Mikaela, Alati 
taivaat (1999); Kontio, Tomi, Taivaan latvassa 
(1998); Sinisalo, Johanna, Ennen päivänlaskua 
ei voi (2000). Tutkimuskirjallisuutena suoritetaan
Hutcheon, The Poetics of Postmodernism.
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MUSIIKKITIEDE

Aineopintoja 

TMU212BE Elokuva ja sävellys 
(5 op)
Ilmoittautumiskoodi 14200353
Opintomaksu: 85 euroa 

Kurssin tavoitteena on tunneilla käsiteltävi-
en elokuva- ja elokuvamusiikkiesimerkkien 
avulla tutkia ja osoittaa miten ideasta kas-
vaa ja rakentuu teos. Lisäksi tavoitteena on 
oppia ymmärtämään mm. elokuvan muodon 
ja rakenteen perusteita ja musiikin erilaisia 
merkityksiä elokuvassa. Opiskelijat johdate-
taan kokonaisuuksien muodon, rakenteen, 
dramaturgian ja sisällön ymmärtämiseen ja 
sisäistämiseen havainnoimalla ja analysoi-
malla elokuvia ja elokuvamusiikkia. 

Kurssin suoritus korvaa musiikkitieteen koh-
dasta TMU212BE tai sopimuksen mukaan 
elokuva- ja televisiotutkimuksen kohdas-
ta TET2092e. 

Suoritustapa: L 28 t + kuulustelu, jonka 
yhteydessä suoritetaan luentojen lisäksi mo-
nistemateriaali
Opetus: ke, to, pe 17.5.–19.5. ja ma, ti, ke 
22.5.–31.5. klo 16.30–19 (Huom! 23.5. klo 
16.30–18 ja 22.5. sekä 29.5. klo 16.30–19.45)
Opetuspaikka: M11 ls 10, paitsi 30.5. ks. 
verkkopalvelun opetusohjelmat
Kuulustelu: ke 7.6. klo 17–20, uusintakuu-
lustelut ke 19.7. klo 16–19 ja ma 28.8. klo 
17–20
Opettaja: Säveltäjä Olli Koskelin

Kirjallisuus: Monistemateriaali, joka on kopioi-
tavissa Avoimen yliopiston asiakaspalvelussa (Bu-
levardi 18) toukokuun alusta alkaen. 

TMU214AE Analyyttinen kuun-
telu ja esittävä säveltaide (5 op)
Ilmoittautumiskoodi 14200153
Opintomaksu: 85 euroa 

Luennoilla käydään läpi esittävän säveltai-
teen historiaa äänitteiden ja äänilevyteol-

lisuuden kannalta sekä perehdytään ääni-
levyn historiaan yleisesti. Luennot suorite-
taan tekemällä valituista teoksista kuunte-
luun perustuvia esitysanalyyseja. Esitysana-
lyysit tehdään kurssin kuluessa.

Suoritustapa: L 24 t + esitysanalyysi
Opetus: ti, ke, to 13.6.–6.7. klo 17.00–18.30
Opetuspaikka: U40 sali 15
Opettaja: FM Jani Suominen

TMU215AE Musiikkisosiologia 
(5 op)
Ilmoittautumiskoodi 14200253
Opintomaksu: 85 euroa 

Musiikkisosiologian kurssilla musiikkia lä-
hestytään sosiaalisesta ja yhteiskunnallises-
ta näkökulmasta. Kurssilla perehdytään mu-
siikkisosiologiaan tutkimusalana ja tutustu-
taan erilaisiin tapoihin tarkastella musiik-
kia yhteiskuntatieteellisesti. Kuitenkin pe-
rustana on jokapäiväinen kokemuksemme 
musiikista ja sen sosiaalisesta merkitykses-
tä. Kurssilla käsitelläänkin mm. musiikillis-
ten yhteisöjen ja identiteettien muodostu-
mista, musiikkimakua, musiikkielämää ja 
muusikkoutta sekä erityiskysymyksinä esi-
merkiksi musiikin ja median suhdetta, tai-
teen ja populaarin rajaa sekä musiikin funk-
tionaalisuutta ja ideologisuutta. 

Suoritustapa: L 24 t + luentokuulustelu + 
2 esseetä (5–7 sivua) + oheiskirjallisuus (kir-
jallisuuteen perehtyminen kontrolloidaan 
esseetehtävillä). Esseet palautetaan pape-
riversiona Avoimen yliopiston asiakaspalve-
luun (Bulevardi 18) viimeistään to 31.8.
Opetus: ti, ke, to 1.8.–16.8. klo 16.30–19
Opetuspaikka: B18 sh 2
Kuulustelu: ti 22.8. klo 17–19 B18 sh 2, 
uusintakuulustelut la 23.9. klo 9–11 ja ke 
18.10. klo 17–19
Opettaja: FM, VTK Merja Hottinen

Kirjallisuus: Blaukopf, K., Musical Life in a Chan-
ging Society; DeNora, T., Music in Everyday Life; 
Frith, S., Performing Rites; Leppert, R. & McClary, 
S. (toim.), Music and Society; Shepherd, J., Mu-
sic as Social Text; Supicic, I., Music in Society.
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SEMIOTIIKKA

Sem270u Median estetiikka 
(5 op)

ks. Estetiikka s. 37

SUOMEN KIELI

Ssu110 Johdatusta kielentut-
kimukseen (4 op)
Ilmoittautumiskoodi 14240153
Opintomaksu: 78 euroa 

Opintojakso perehdyttää opiskelijan kieli-
tieteellisen ajattelun ja kielentutkimuksen 
eri osa-alueisiin, lähtökohtiin ja ongelman-
asetteluun. Tarkasteltavina ovat mm. kielen 
luonne, kielitieteen metodologia ja histo-
ria sekä maailman kielet. Lisäksi esitellään 
muutamia keskeisiä suomen kielen laitok-
sella harjoitetun tutkimuksen näkökulmia 
kieleen.
Karlssonin kirja on suositeltavaa olla luen-
noilla mukana.

Suoritustapa: L 28 t + kuulustelu, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ma 15.5. klo 16.30–19.45, ma ja ti 
16.5.–12.6. klo 17.00–19.30
Opetuspaikka: PR sali 8, paitsi ma 15.5. ja 
22.5. A7 ls 6 ja ma 12.6. PR sali 14
Kuulustelu: ma 3.7. klo 16–20, uusinta-
kuulustelut ma 31.7. klo 16–20 ja ma 28.8. 
klo 17–20
Opettaja: FK Matti Räsänen

Kirjallisuus: Karlsson F. Yleinen kielitiede (uu-
sin painos)

TAIDEHISTORIA

TTA100E Taidehistorian perus-
opinnot (25 op)
Ilmoittautumiskoodi 14250053 (sisältää 
kaikki perusopintojen kurssit). Käytä tätä 
ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi yhteen-

laskettu opintomaksu ylittää enimmäishin-
nan 200 euroa. Jos ilmoittaudut yksittäisel-
le kurssille, käytä kurssin kohdalla olevaa il-
moittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 200 euroa.

Perusopinnot koostuvat yleisen taidehistori-
an ja Suomen taidehistorian peruskursseista, 
joilla hankitaan jäsennelty, visuaalisesti mah-
dollisimman kattava kokonaiskuva taidehis-
torian keskeisistä ilmiöistä. Peruskursseilla 
tutustutaan tärkeimpiin suomalaisiin museo-
kokoelmiin ja arkkitehtuurikohteisiin.

Orientointi 
Tilaisuudessa selvitetään minkälaista on yli-
opistotasoinen taidehistorian opiskelu.
Opetus: ti 16.5. klo 16.00–17.00 PR aud XV
Opettaja: FM Tiina Ottela

TTA110E Yleisen taidehistorian 
perustuntemus I ja II (10 op)
Ilmoittautumiskoodi 14250153
Opintomaksu: 120 euroa 

Tavoitteena on yleisen taidehistorian jäsen-
nelty kokonaiskuva, keskeisten teosten ja 
tyylihistorian perusteiden tuntemus.
Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää sään-
nöllistä osallistumista luennoille. Museo-
käynneistä aiheutuu opiskelijoille lisäkus-
tannuksia.

Suoritustapa: L 48 t + kuulustelut (kuvat ja 
kirjallisuus) + omatoimiset museokäynnit
Opetus: ti, ke, to 16.5.–15.6. sekä pe 19.5., 
ma 22.5., pe 9.6. (ei to 25.5.) klo 17.00–19.30
Huom! Ti 6.6. on välikuulustelu, ei luento-
opetusta.
Opetuspaikka: PR aud XV, paitsi 19.5., 7.6., 
8.6. ja 13.6. ks. verkkopalvelun opetusoh-
jelma
Kuulustelu: välikuulustelu ti 6.6. klo 17–20
kuulustelu ti 20.6. klo 17–20 PR sali 13
uusintakuulustelu ke 26.7. klo 16–19
Huom! Kaksi ensimmäistä kuulustelua sisäl-
tävät diojen tunnistustehtäviä, joten tentti-
tilaisuuteen tulee saapua opetusohjelmassa 
ilmoitettuun kellonaikaan.
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Opettaja: FM Eeva Väänänen
arkkitehti Mikko Lindqvist
FT Minna Törmä (Kiinan taide ke 17.5.)
FT Anna Kortelainen (Japanin taide ma 22.5.)

Kirjallisuus: H. Honour – J. Fleming, Maailman 
taiteen historia (engl. 1991 tai uudempi painos, saa-
tavana myös ruotsiksi); S. Kostof, History of Archi-
tecture. Settings and Rituals. 1985 (s. 269–755) Uu-
demmasta painoksesta luetaan sivut 269–775.

TTA120E Suomen taide -
histori an perustuntemus 
I ja II (10 op)
Ilmoittautumiskoodi 14250253
Opintomaksu: 120 euroa 

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

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää sään-
nöllistä osallistumista luennoille. Ekskursi-
oista, omatoimisista museokäynneistä sekä 
artikkeleiden kopioinnista aiheutuu opiske-
lijoille lisäkustannuksia.

Suoritustapa: L 48 t + kuulustelu (kuvat ja 
kirjallisuus) + ekskursio + omatoimiset mu-
seokäynnit
Opetus: ma, ke, to 2.8.–31.8. klo 16.30–19 
(Huom! 7.8., 10.8., 16.8., 23.8., 28.8. ja 31.8 
klo 16.30–19.45)
Opetuspaikka: 2.–3.8., 14.–17.8. ja 28.–31.8. 
PR aud XV, 7.–10.8 Exactum B123 ja 21.–
24.8. Exactum CK112
Ekskursiot:
Ryhmä 1: la 19.8. klo 9–17 (Anne-Maria 
Pennonen)
Ryhmä 2: la 26.8. klo 9–17 (Tiina Ottela)
Kuulustelu: välikuulustelu pe 18.8. klo 17–
20 Exactum B123, kuulustelu pe 1.9. klo 17–
20 PR sali 13, uusintakuulustelu la 7.10. klo 
9–12
Huom! Kaksi ensimmäistä kuulustelua sisäl-
tävät diojen tunnistustehtäviä, joten tentti-
tilaisuuteen tulee saapua opetusohjelmassa 
ilmoitettuun kelloaikaan.
Opettaja: FM Tiina Ottela
FM Anne-Maria Pennonen
Dos. Markus Hiekkanen (ke 2.8. ja to 3.8.)

Kirjallisuus: Nikula, R., Suomen arkkitehtuurin 
ääriviivat 2005 sekä Kompendium-artikkelit (ko-
pioitavissa Avoimen yliopiston asiakaspalvelussa, 
Bulevardi 18); Hiekkanen, M., Suomen kivikir-
kot keskiajalla, (s. 10–45, 71–123, 167–182); Pet-
tersson, L., Suomalainen puukirkko, (s. 5–24); 
Putkonen, L., ARS – Suomen taide 3 (Teollisuu-
den arkkitehtuuri 1809–1880, s. 229–241); Gard-
berg, C. J., ARS – Suomen taide 1 (s. 31–36); Li-
lius, H., Suomen kaupunkilaitoksen historia 1 (s. 
305–315, 357–366); Kervanto – Nevanlinna, A., 
Kadonneen kaupungin jäljillä (s. 55–82); Edgren, 
H., Ristin ja Olavin kansaa (s. 84–100); Aaltonen, 
S., SKAS 1/1999 (s. 14–21); Pirinen, H., Luterilai-
sen kirkkointeriöörin muotoutuminen Suomessa 
(s. 103–127); von Bonsdorff, B., ARS – Suomen 
taide 2 (s. 290–319); Ervamaa, J., Volare, intohi-
mona kuvataide (s. 150–205); Sinisalo, S., ARS 
– Suomen taide 3 (s. 54–73); Pettersson, S., Lu-
moutuneet (s. 12–41); Ervamaa, J., ARS –Suomen 
taide 3 (s. 78–79, 88–90, 101–103); Reitala, A., 
ARS – Suomen taide 3 (s. 109–128); Konttinen, 
R., Suomen kulttuurihistoria 3 (s. 395–412); Ant-
tila, E., Edelfelt, Matkoja, maisemia, naamiaisia 
(s. 11–28); Konttinen, R., Eero Järnefelt taitei-
lijan tiellä (s. 149–172); Ilvas, J., ARS – Suomen 
taide 5 (s. 61–83); Konttinen, R., Treffpunkt Pa-
ris (s. 17–47); Sarajas–Korte, S., ARS – Suomen 
taide 4 (s. 236–240); Palin, T., Akseli Gallen-Kal-
lela (s. 40–46); Ilvas, J., Akseli Gallen-Kallela (s. 
68–80); Sarajas-Korte, S., ARS – Suomen tai-
de 4 ( s. 255– 265); Simpanen, M-R., Juho Ris-
sanen (s. 14–31); Valkonen, O., ARS – Suomen 
taide 5 (s. 180–192); Karjalainen, T., Uuden ku-
van rakentajat (s. 24–44); Karjalainen, T., Tyko 
Sallinen (s. 11–16); Lindgren, L., Elävä muoto (s. 
24–66); Reitala, A., Wäinö Aaltonen (s. 11–13); 
Kormano, R., Wäinö Aaltonen (s. 51–54, 56–61); 
Kruskopf, E., ARS – Suomen taide 6 (s. 77–111); 
Kalha, H., Muotopuolen merenneidon paulois-
sa (s. 184–194); Vihanta, U., Pinx – Tarinankerto-
jia (s. 20–31); Pallasmaa, U., Pinx – Tarinankerto-
jia (s. 148–155); Kantokorpi, O., Pinx – Tarinan-
kertojia (s. 124–131); Lindgren, L., Pinx – Sivelti-
menvetoja (s. 144–149); Niemi, M., Pinx – Sivelti-
menvetoja (s. 150–157); Sakari, M., Katoava tai-
de (s. 10–31); Kokkonen, J. & Vuorenmaa, TJ. 
& Hinkka, J., Valokuvan taide. Suomalainen va-
lokuva 1842–1992, (s. 11–39); Erkkilä, H., Katoa-
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va taide (s. 32–57); Stewen, R., Pinx – Siveltimen 
vetoja (s. 84–87)

TTA130E Perusopintojen kir-
jallisuus, opintoretki ja mu-
seokäynnit (5 op)

Perusopintoihin kuuluva kirjallisuus, opinto-
retki sekä museokäynnit suoritetaan opin-
tojaksojen Yleisen taidehistorian perustun-
temus sekä Suomen taidehistorian perus-
tuntemus yhteydessä. 

Aineopintoja

TTA230E/TTA320E Kaupungin 
tilat ja paikat – esteettisiä ja 
taidehistoriallisia näkökulmia 
arkkitehtuuriin ja kaupunkiti-
laan (5 op)

ks. Estetiikka s. 37

TEATTERITIEDE

TTE140E Viime vuosisadan 
teatteri (3 op)
Ilmoittautumiskoodi 14260153
Opintomaksu: 71 euroa 

Kurssi perehdyttää opiskelija kansainväli-
seen 1900-luvun teatterihistoriaan, keskei-
siin teatterin uudistajiin ja tyylimurroksiin. 
Samalla tutustutaan myös teatterihistori-
antutkimuksen lähtökohtiin. Kurssi suori-
tetaan aktiivisella osallistumisella luentoi-
hin ja harjoitustehtäviin sekä tentillä (sisäl-
tää kirjallisuuskuulustelun).

Suoritustapa: L 14 t + kuulustelu + oheis-
kirjallisuus (suoritetaan luentokuulustelun 
yhteydessä)
Opetus: ma, ke 15.5.–31.5. ja pe 19.5. klo 
16.30–18
Opetuspaikka: PR sali 14
Kuulustelu: pe 2.6. klo 16.30–18 PR aud XIV, 
uusintakuulustelut ke 28.6. ja ma 31.7. klo 
16–18.30
Opettaja: FT Hanna Korsberg

Kirjallisuus: Wickham, G., Teatterihistoria (s. 
202–286); Postlewait, T., Teatterihistorian peri-
odisaation kriteerit. Teoksessa Teatterin ja his-
torian tutkimus (toim. Pirkko Koski), s. 53–89.

USKONTOTIEDE

Aineopintoja 

UST252 Pohjoinen kansanusko 
(8 op)
Ilmoittautumiskoodi 14270153
Opintomaksu: 106 euroa 

Kurssilla perehdytään pohjoisen Euraasian 
kansanuskoon ja -uskontoihin esikristillisen 
maailmanselityksen (muinaisusko) ja myö-
hemmän kristillisen ajan kansanuskon nä-
kökulmista. Pääpaino on suomalaisessa ja 
saamelaisessa kansanuskossa. 

Suoritustapa: L 24 t + luentokuulustelu tai 
essee + kirjallisuus (suoritetaan luentokuu-
lustelun yhteydessä tai esseenä)
Opetus: ma, ti, ke 30.5.–14.6. klo 17.00–
19.30
Opetuspaikka: B18 sh 5
Esseet palautetaan paperiversiona ma 
31.7. mennessä Avoimen yliopiston asia-
kaspalveluun (Bulevardi 18) tai sähköpos-
tin liitteenä suoraan Risto Pulkkiselle (risto.
pulkkinen@helsinki.fi ).
Kuulustelu: ti 20.6. klo 17–19 PR sali 10, 
uusintakuulustelut ma 24.7. klo 16–18 ja 
ma 21.8. klo 17–19
Opettaja: Dos. Risto Pulkkinen

Kirjallisuus: Harvey, G. (ed.), Indigenous Reli-
gions; Pentikäinen, J., Saamelaiset: pohjoisen 
kansojen mytologia; Hämäläinen, R. (toim.), Poh-
jois-Amerikan intiaaniuskonnot.

UST230 Uskontotieteen lähes ty-
mistapoja. Uskontopsykoana-
lyysia ja aatehistoriaa (5 op)
Ilmoittautumiskoodi 14270253
Opintomaksu: 85 euroa 

Kurssi jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäi-
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sessä käsitellään uskonnon ja psykoanalyysin 
suhdetta oppihistoriassa sekä kansanuskoa 
ja muita uskonnon ilmiöitä psykodynaami-
sista näkökulmista. Toisessa osassa perehdy-
tään kansainväliseen ja suomalaiseen teoso-
fi seen liikkeeseen ja ruoditaan niiden aate-
historiallisia taustoja ja kytkentöjä. 

Suoritustapa: L 24 + luentokuulustelu tai 
essee + kirjallisuus (suoritetaan luentokuu-
lustelun yhteydessä tai esseenä)
Opetus: ma, ti, ke 31.7.–15.8. klo 17.00–
19.30
Opetuspaikka: B18 sh 6, paitsi ti B18 sh 5
Esseet palautetaan paperiversiona to 28.9. 
mennessä Avoimen yliopiston asiakaspalve-
luun (Bulevardi 18) tai sähköpostin liitteenä 
Risto Pulkkiselle (risto.pulkkinen@helsinki.
fi ).
Kuulustelu: to 31.8. klo 17–19 PR sali 10,
uusintakuulustelut ke 27.9. klo 17–19 ja ke 
25.10. klo 17–19
Opettaja: Dos. Risto Pulkkinen

Kirjallisuus: Saler, B., Conceptualizing religi-
on TAI Nye, M., Religion: The Basics ja Gothóni, 
R. (red.), At Förstå inom humanoira (ss. 7–23, 
111–118, 237–317, yht. 106 s.)

YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE

Tyy110E Kirjallisuustieteen 
perusteet (5 op)
Kirjallisuuskuulusteluun ilmoittautuminen 
verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 40 euroa/kuulustelu 

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää 
tieteenalan peruskäsitteisiin, historiaan ja 
nykysovelluksiin

Suoritustapa: kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ma 15.5. klo 17–20, ma 12.6. 
klo 16–20 ja ma 17.7. klo 16–20

Opettaja: FT Susanna Itäkare

Kirjallisuus: T. Eagleton. Literary Theory (suom. 
Kirjallisuusteoria) TAI Koskela & Rojola. Lukijan 
ABC-kirja; O. Alanko & Käkelä-Puumala (toim.)Ki
rjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä; A. 
Viikari. Intertekstuaalisuus; D. Perkins. Is Litera-
ry History Possible? 

Tyy132E Keskiajan kirjallisuu-
desta romantiikan kirjallisuu-
teen (5 op)

teen (5 op)

teen (5 op)

Ilmoittautumiskoodi 14290253
Opintomaksu: 85 euroa 

Luennoilla käydään läpi länsimaisen kirjalli-
suuden historiaa keskiajalta romantiikkaan. 
Kurssi perehdyttää opiskelijan kirjallisuus-
historian peruskäsitteisiin sekä kurssin alaan 
kuuluvien keskeisten murrosvaiheiden kir-
jalliseen kaanoniin ja sen tulkintoihin. Kir-
jallisuutta tarkastellaan myös osana ajan 
yleistä kulttuuriympäristöä. Kurssi suorite-
taan tenttimällä luennot sekä oheiskirjalli-
suus ja luennoilla jaettavat, lyhyitä teksti-
esimerkkejä (lyriikkaa, esseitä, muita lyhyitä 
proosakatkelmia) sisältävät monisteet.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu
Opetus: ti, ke, to ja pe 16.5.– 19.5. ja ma, 
ti, ke ja pe 22.5.–26.5. klo 17.00 – 19.30
Opetuspaikka: B18 sh 6, paitsi to 18.5. A7 
ls 5
Kuulustelu: ma 12.6. klo 17–20, uusinta-
kuulustelut ma 17.7. klo 16–20 ja ma 14.8. 
klo 17–20 
Opettaja: FM Susanna Suomela

Kirjallisuus: Dante, Jumalainen näytelmä (Hel-
vetti); Boccaccio, Decamerone (kehyskertomus 
ja IX päivä); Shakespeare, Hamlet TAI Kesäyö-
nunelma; Cervantes, Don Quijote (luvut I–XXIII); 
Goethe, Nuoren Wertherin kärsimykset 
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Kantokorpi, Mervi, Lyytikäinen, Pirjo & Viikari, Auli: 
RUNOUSOPIN PERUSTEET
Runousopin perusteet on kirjoitettu perustason oppikirjaksi 
yliopistollisen kirjallisuudenopetuksen, mutta myös 
opintoryhmien ja kirjallisuuden harrastajien tarpeisiin. 34 €

Kontu, Elina & Suhonen, Eira (toim.): 
ERITYISPEDAGOGIIKKA JA VARHAISLAPSUUS
Kirja on tarkoitettu erityispedagogiikan opiskelijoille sekä 
opettajien ja kasvattajien jatko-opiskeluun. Kirja tarjoaa 
hyödyllistä tietoa pienten lasten oppimisesta ja ympäristön 
merkityksestä oppimisprosessissa. 33 €

Ladonlahti, Tarja & Pirttimaa, Raija (toim.): 
ERITYISPEDAGOGIIKKA JA AIKUISUUS  
Kirjassa pohditaan oppimista ja tuen merkitystä 
oppimisessaan erityistä tukea tarvitsevan aikuisen elämässä. 
Artikkeleille on yhteistä pedagoginen painotus. 24 €

Kopomaa, Timo & Meltti, Tero (toim.): 
KAUPUNKISOSIAALITYÖTÄ PAIKANTAMASSA
Paikallinen sosiaalipolitiikka on osana kaupunkipolitiikkaa. 
Sen tavoitteena on kasvattaa sosiaalista pääomaa, parantaa 
kaupunkien asuttavuutta ja elettävyyttä. 32 €

Satka, Mirja, Karvinen- Niinikoski, Synnöve, Nylund, Marianne 
& Hoikkala, Susanna (toim.): 
SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS
Teos soveltuu hyvin oppikirjaksi yliopistoon ja 
ammattikorkeakouluun sekä käsikirjaksi sosiaalialan 
kehittämiseen. 30 €

Kirjamyyntipiste

 Yliopistopaino Kustannus 

 Helsinki University Press

 Vuorikatu 3 A, (PL 4)

 00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Yliopistopaino Kustannuksen Palmenia-sarjasta 
oppimateriaalia akateemiseen aikuiskoulutukseen. 

Kirjatilaukset

 books@yliopistopaino.fi  

 www.yliopistopaino.fi /kirjamyynti

 puh. (09) 7010 2363

 faksi (09) 7010 2374
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KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISET OPINNOTKÄYTTÄYTYMISTIETEELLISET OPINNOT

YLEISOPINNOT

YK 2.1.1. Tieteellinen kirjoit-
taminen (2 op)
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 64 euroa 

Kurssi on käyttäytymistieteellisen tie-
dekunnan tutkintovaatimusten mukainen 
opintojakso. Sen tavoitteena on, että opis-
kelija ymmärtää keskeisten opiskelussa tar-
vittavien tieteellisten tekstilajien ominais-
piirteet ja käytänteet, argumentoinnin mer-
kityksen tieteellisen tekstin tuottamisessa ja 
vastuunsa kirjoittamansa tekstin kommuni-
koitavuudesta. Opintojakso antaa valmiuk-
sia soveltaa oman tieteenalansa kielenkäy-
tön käytäntöjä opiskeluteksteissään ja opin-
näytetöissään, työstää ja muokata teksti-
ään kirjoitusprosessin eri vaiheissa ja käyt-
tää kielioppaita ja muita kielen hakuteok-
sia kirjoittamisen tukena.

Luennoilta saa olla poissa yhden kerran.

Opintojakso arvostellaan asteikolla hyväk-
sytty/hylätty.

Suoritustapa: L 20 t + kuulustelu + oppi-
mistehtäviä (tehdään luennoilla)
Opetus: ma–pe 21.–25.8. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: B18 ma sh 6, ti sh 5, ke sh 5, 
to sh 3 ja pe sh 5
Kuulustelu: ke 30.8. klo 17–20, uusinta-
kuulustelut ma 25.9. klo 17–20 ja ke 18.10. 
klo 17–20
Opettaja: KTM Sonja Kniivilä

Kirjallisuus: Hirsjärvi, S., Remes, P. & Saja-
vaara, P. Tutki ja kirjoita (6.–8. painos)s. 29–49; 
95–110; 219–290. Tammi.
Leino, P. Taitavan kijoittajan kielenhuolto. Opis-
kelijan opas. Helsingin yliopisto. Lahden tutki-
mus– ja koulutuskeskus.

ERITYISPEDAGOGIIKKA

Erityispedagogiikan perus-
opinnot (25 op)
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 200 euroa (sisältää kaik-
ki perusopintojen kurssit Ep 1.1, Ep 1.2, Ep 
2.1, Ep 2.2, Ep 3.1. ). 

Erityispedagogiikan perusopintokokonai-
suus soveltuu opiskelijoille, jotka tarvitse-
vat erityispedagogisia tietoja ja taitoja työs-
sään (mm. opettajat ja lastentarhanopetta-
jat) tai jotka ovat kiinnostuneet poikkeavia 
opetusjärjestelyjä, -menetelmiä ja välinei-
tä tarvitsevien erityisryhmien kasvatukses-
ta, opetuksesta ja kuntoutuksesta. 

Perusopinnoissa opiskelija tutustuu erityis-
pedagogiikan perusteisiin ja tieteelliseen 
ajattelutapaan. Hän saa käsityksen erityis-
pedagogisen alan laajuudesta ja erityisopet-
tajan työstä sekä perehtyy kasvatustieteel-
lisen tutkimuksen menetelmiin. Opiskelija 
ymmärtää erityispedagogiikan yhteiskun-
nallisen merkityksen ja syventää teoreet-
tista ajatteluaan. Hän kehittyy erityispeda-
gogiikan tuntijaksi ja itsenäiseksi tutkijaksi. 
Hän osaa tarkastella kasvatuksellisia kysy-
myksiä erityispedagogiset ja eettiset näkö-
kohdat huomioon ottaen. Koulutuksen ai-
kana hän käy vuoropuhelua erityispedago-
gisen kentän kanssa sekä hahmottaa alan 
teoreettisesti ja käytännöllisesti.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista 
opintojaksoista:
Ep 1.1 Erityispedagogiikan peruskurssi 6 op
Ep 1.2 Oppimisen haasteet 6 op
Ep 2.1 Syrjäytymisen ehkäisy 5 op
Ep 2.2 Tuen tarpeen tunnistamisesta inter-

ventioihin 5 op
Ep 3.1 Kasvatustieteellisen tutkimuksen 

perusteet 3 op
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Ep 1.1 Erityispedagogiikan 
peruskurssi (6 op)
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 92 euroa 

Peruskurssilla opiskelija saa yleiskäsityksen 
erityispedagogiikasta tieteenalana ja käy-
tännön toimintana. Hän tuntee tieteenalan 
määritelmän, sovellusalueet, alaan liittyvän 
lainsäädännön ja tieteenalan historiallisen 
kehityksen. Hän on tutustunut käytännös-
sä opetukseen, opetussuunnitelmiin ja kun-
toutukseen erilaisissa yhteyksissä. Opintoi-
hin kuuluu vierailukäyntejä erilaisiin alan 
kohteisiin. Vierailujen tarkoituksena on tu-
tustuttaa siihen todellisuuteen, jossa erityis-
pedagogiikkaa käytännössä toteutetaan.

Suoritustapa: L 30 t + R 6 t + opintokäyn-
nit 14 t + kuulustelu
Opetus: ma ja ti 15.-16.5., 22.–23.5., ti ja ke 
30.–31.5., ma ja ti 5.–6.6. klo 16.30–19.45, 
paitsi 6.6. klo 16.30–18.15
Opetuspaikka: TK23 D113, paitsi 31.5.06 
TK23 A 217
Lakikirjan suorittaminen: 
Ryhmä I: ke 7.6. klo 16.30–19
Ryhmä II: ke 14.6. klo 16.30–19
Ryhmiin ilmoittaudutaan ensimmäisellä 
opetuskerralla.
Opetuspaikka: PR aud III
Vierailukäyntiraportit palautetaan kuulus-
telupäiviin mennessä Avoimen yliopiston 
asiakaspalveluun.
Kuulustelu: ti 13.6. klo 16–19, uusintakuu-
lustelut ke 19.7. klo 16–19 ja la 2.9. klo 9–
12
Opettaja: FT Elina Kontu
Lakikirjaryhmät: KM Minna Rouste

Kirjallisuus: Suoritetaan kuulustelussa: Hauta-
mäki, J. & al. Erityispedagogiikan perusteet
Suoritetaan yksilötehtävillä: Lasten erityishuolto 
ja opetus Suomessa, toim. M. Jahnukainen. 
Suoritetaan ryhmissä: Sosiaali- ja terveyden-
huoltolainsäädäntö 2003 tai 2004, toim. E. 
Onikki & H. Ranta. (Lakikirjan voi myös tenttiä 
luentokuulustelussa.) 

Ep 2.1 Syrjäytymisen ehkäisy 
(5 op)
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 85 euroa 

Opintojaksolla perehdytään erityispeda-
gogiikan ja kuntoutuksen yhteiseen ai-
nekseen, vammaisuuden erilaisiin mallei-
hin ja erityispedagogiikkaan tukitoimena, 
joka pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnallisen 
osallistumisen toteutumiseen ja syrjäytymi-
sen ehkäisyyn.

Suoritustapa: L 12 t + kuulustelu
Opetus: ma, ti ja ke 19.–21.6. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: TK23 D113
Kuulustelu: ma 3.7. klo 16–19, uusintakuu-
lustelut la 9.9. klo 9–12 ja ma 16.10. klo 17–20
Opettaja: KL Hanna-Maija Sinkkonen 

Kirjallisuus: Salmi, V. Varhaisnuorten normi-
rikkomukset – ongelma vai osa nuoruutta; Rä-
sänen, E., Moilanen, I., Tamminen, T. & Alm-
qvist, F. Lasten- ja nuorisopsykiatria; Salmivalli, 
C. Koulukiusaaminen ryhmäilmiönä. 

Ep 1.2 Oppimisen 
haasteet (6 op)
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 40 euroa/kuulustelu 

Opintojaksolla perehdytään koululaisten 
erityiskasvatukseen sekä yleisopetuksen pe-
riaatteisiin ja käytäntöihin. Opiskelija tutus-
tuu lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvai-
keuksiin sekä kommunikoinnin haasteisiin 
ja niihin kohdistuviin interventioihin.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ma 24.7. klo 16–19, ma 18.9. 
klo 17–19 ja la 28.10. klo 9–12
Opettaja: KT Piia Vilenius-Tuohimaa

Kirjallisuus: Ahvenainen, O. & Holopainen, 
E. Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet. Teoreettis-
ta taustaa ja opetuksen perusteita; Saloviita, T.
Kaikille avoimeen kouluun; Kommunikoinnin 
häiriöt. Syitä, ilmenemismuotoja ja kuntou-
tuksen perusteita. Launonen, K. & Korpijaak-
ko-Huuhka, A-M. (toim.); Kieli, kuulo ja oppi-
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minen – kuurojen ja huonokuuloisten lasten 
opetus. Takala, M. & Lehtomäki, E. (toim.).

Ep 2.2 Tuen tarpeen tunnista-
misesta interventioihin (5 op)
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 40 euroa/kuulustelu

Opiskelija perehtyy erityisesti varhaisvuosien 
erityiskasvatukseen ja saa yleiskäsityksen eri-
laisista kasvua ja kehitystä haittaavista teki-
jöistä. Lisäksi hän saa yleiskäsityksen varhai-
sen puuttumisen periaatteista ja funktionaa-
lis-ekologisesta työskentelytavasta.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ke 9.8. klo 16–19, ke 27.9. klo 
17–20 ja ke 8.11. klo 17–20
Opettaja: KT Piia Vilenius-Tuohimaa

Kirjallisuus: Määttä, P. Perhe asiantuntijana. 
Erityiskasvatuksen ja kuntoutuksen käytännöt; 
Erityiskasvatus varhaislapsuudessa. Pihlaja, 
P., Viitala, R., Svärd. P-L. (toim.); Erityispedago-
giikka ja aikuisuus. Ladonlahti, T. & Pirttimaa, 
R. (toim.); Ziehe, T. Uusi nuoriso. Epätavanomai-
sen oppimisen puolustus.

Ep 3.1 Kasvatustieteellisen 
tutkimuksen perusteet (3 op)
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 71 euroa 

Opiskelija perehtyy tieteellisen tutkimuk-
sen perusteisiin

Suoritustapa: L 18 t + kuulustelu
Opetus: ma, ti, ke ja to 14.–17.8. klo 16.00–
19.45
Opetuspaikka: PR aud XIV
Kuulustelu: ma 28.8. klo 17–20, uusinta-
kuulustelut la 7.10. klo 9–12 ja ma 20.11. 
klo 17–20
Opettaja: Dos. Vesa Niskanen

Kirjallisuus: Metsämuuronen, J. Tutkimuksen 
tekemisen perusteet ihmistieteissä. Luvut 1 ja 3 
(ovat saatavissa myös erillisinä kirjoina).

Opetukseen liittyvä luentomateriaali ja suoritus-
ohjeet löytyvät osoitteesta http://www.honey-
bee.helsinki.fi /users/niskanen/erped.htm 

Materiaali on asiakaspalvelussa myös kopiointi-
kansiossa, josta sen voi käydä omatoimisesti ko-
pioimassa 15.5. alkaen.

KASVATUSTIETEET

Kasvatustieteiden perusopin-
not (yleinen ja aikuiskasva-
tustiede) (25 op)
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 200 euroa (sis. kaikki perus-
opintojen kurssit P1, P2, P3, P4, P5 ja P6.)

Joihinkin opintojaksoihin kuuluu opinto-
moniste. Niiden saatavuus ja mahdolliset 
hinnat selviävät lähempänä kyseisen opin-
tojakson alkua. 

Kasvatustieteiden oppiaineessa yhdistyvät 
kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen 
opinnot. Kasvatustiede ja aikuiskasvatus-
tiede ovat soveltavia tieteitä ja kuuluvat 
käyttäytymistieteiden ryhmään. Kasvatus-
tieteiden tehtävänä on kuvata, selittää, ym-
märtää ja kehittää kasvatustoimintaa. Kes-
keisiä tutkimuskohteita ovat kasvu, kehi-
tys, oppiminen, opetus ja koulutus. Koulu-
tuksen merkityksen jatkuva lisääntyminen 
ja alati laajeneva aikuiskoulutus ovat tuo-
neet uusia haasteita kasvatustieteille. Viime 
aikojen yhteiskunnalliset muutokset näky-
vätkin tutkimuskohteissa: informaatioyh-
teiskunta, monikulttuurisuus ja muuttunut 
työelämä ovat kiinnostuksen kohteita kas-
vatustieteellisessä tutkimuksessa.

Kasvatustieteiden perusopinnoissa opiske-
lija perehtyy sekä yleiseen kasvatustietee-
seen että aikuiskasvatustieteeseen muodos-
taen käsityksen niiden tutkimusalueista ja 
ilmiöistä, tutkimusongelmista ja -kysymyk-
sistä, käsitteistä, teorioista, tutkimusmene-
telmistä ja -tuloksista. Oppisisältönä on kas-
vatuksen, koulutuksen, oppimisen ja kehit-
tämistoiminnan koko kirjo lapsuudesta van-
huuteen saakka. Kasvatustieteitä opiskelles-
saan opiskelija saa perustan oman kasva-
tuksellisen ajattelutavan kehittymiselle. 

Perusopintojen laajuus on 25 opintopistet-
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tä. Perusopinnoista saatava arvosana mää-
räytyy opintojaksojen opintopistemäärillä 
painotetun keskiarvon perusteella astei-
kolla 1–5. 

Perusopinnot sisältävät seuraavat opinto-
jaksot:
P 1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op
P 2. Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 4 op 
P 3. Opetus ja oppiminen 4 op 
P 4. Oppiminen työelämässä 4 op
P 5. Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 
P 6. Kasvatus elämänkulussa 5 op 

Orientaatio 

Orientaatiossa tutustutaan avoimen yliopis-
ton käytäntöihin, alkamassa olevaan ope-
tusohjelmaan ja opiskeluun yliopistossa. 
Opetus: ma 15.5. klo 17.00–19.30
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Opettaja: Tuutori Marjo Pääkkö

P1. Johdatus kasvatustietei-
siin (3 op)
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 71 euroa

Opiskelija tutustuu yleisen kasvatustieteen 
ja aikuiskasvatustieteen keskeisiin kysymyk-
siin, tehtäväalueisiin ja pyrkimyksiin.

Suoritustapa: L 32 t + 2 raporttia, jotka 
perustuvat luentopäiväkirjoihin
Opintojaksolla on 80 % läsnäolovelvollisuus. 
Opetus: kasvatustieteen osuus: ti 16.5., to 
18.5., ti 23.5., ke 24.5. klo 16.30–19.45
aikuiskasvatustieteen osuus: luennot ma ja 
ti 29.5.–6.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: PR sali 13, 5.6.–6.6. HKK A 201
Opettaja: VTL Taina Lehtinen (kasvatustie-
teen osuus)
KM Erja Kolari (aikuiskasvatustieteen osuus)

Molempien raporttien ja oppimispäiväkir-
jojen palautus Avoimen yliopiston asiakas-
palveluun (Bulevardi 18) ti 13.6. tai viimeis-
tään ke 28.6.

Opintojakso arvostellaan asteikolla hyväk-
sytty/hylätty. Opintojakson suoritus edellyt-
tää, että molemmat osuudet on hyväksytysti 
suoritettu. Osasuorituksia ei säilytetä Avoi-
men yliopiston rekisterissä kurssin jälkeen.
Opetukseen liittyvät artikkelit ovat kopioi-
tavissa asiakaspalvelussa (Bulevardi 18) ole-
vasta mapista opetuksen alettua.

P5. Kohti tutkivaa 
työtapaa (5 op)
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 85 euroa 

Opiskelija tutustuu kasvatus- ja aikuiskasva-
tustieteelliseen tutkimustyöhön, niiden lä-
hestymistapoihin ja tiedeyhteisöihin.

Suoritustapa: L 20 t + oppimistehtävät
Opetus: Opintojakson luennot järjestetään 
kahdessa osassa:
– kesäkuun luennot: ti ja to 13.–22.6.
– elokuun luennot: ti ja to 22.–24.8. ja ma 
ja ti 28.–29.8. klo 16.30–18.30
Opetuspaikka: M11 ls 5
Oppimistehtävät palautetaan Avoimen yli-
opiston asiakaspalveluun (Bulevardi 18) vii-
meistään ke 20.9.06 tai vaihtoehtoisesti 
ma 30.10.06. 
Opettaja: VTL Taina Lehtinen

Kirjallisuus: Kakkuri-Knuutila, M.-L. 1998. Ar-
gumentti ja kritiikki: lukemisen, keskustelun ja 
vakuuttamisen taidot. Opettaja ilmoittaa muun 
kurssikirjallisuuden.
Opintojaksoon kuuluvan materiaalin voi opetuk-
sen alettua tulostaa verkosta (ks. verkkopalvelun 
opetusohjelma) tai kopioida omatoimisesti asia-
kaspalvelussa (Bulevardi 18) olevasta mapista.

P2. Kasvatus, yhteiskunta ja 
kulttuuri (4 op)
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: Suoritustapa a) 78 euroa 
tai b) 40 euroa/kuulustelu

Opintojaksolla tutustutaan kasvatussosio-
logian ja koulutuspolitiikan peruskäsittei-
siin sekä Suomen koulutusjärjestelmän ke-
hitykseen.
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Suoritustapa: a) L 12 t + kuulustelu tai
b) kirjallisuuskuulustelu, jossa tentitään 
myös opetuksen korvaava kirjallisuus
Opetus: ti, ke ja to 27.–29.6. klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: F26 ls 1
Kuulustelu: ma 17.7. klo 16–19, uusinta-
kuulustelut ma 21.8. klo 17–20 ja ke 20.9. 
klo 17–20
Opettaja: KM Anne Hosio-Paloposki

Kirjallisuus: Suomalainen koulu ja kulttuuri. 
(toim.) Tolonen, T. 1999. Vastapaino. 
Rinne, R & Salmi, E. Oppimisen uusi järjestys: uh-
kien ja verkostojen maailma koulun ja elämänmit-
taisen opiskelun haasteena 1998. Vastapaino.
Opetuksen korvaava kirjallisuus: Kasvatussosio-
logia, (toim.) Takala, T. 1995. WSOY. 

P3. Opetus ja oppiminen (4 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: Suoritustapa a) 78 euroa 
tai b) 40 euroa/kuulustelu
Opiskelija tutustuu opetuksen ja oppimisen 
perusteisiin ja niiden merkitykseen elinikäi-
sen oppimisen näkökulmasta.

Suoritustapa: a) L 12 t + kuulustelu + op-
pimistehtävä tai
b) kirjallisuuskuulustelu, jossa tentitään 
myös opetuksen korvaava kirjallisuus
Opetus: ti, ke, to 25.–27.7. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: U40 sali
Oppimistehtävä palautetaan Avoimen yli-
opiston asiakaspalveluun (Bulevardi 18) vii-
meistään ke 16.8. tai ma 11.9.
Kuulustelu: ke 9.8. klo 16–19, uusintakuu-
lustelut ma 11.9. ja ke 18.10 klo 17–20 
Opettaja: KM Erja Kolari

Kirjallisuus: Näkökulmia kehityspsykolo-
giaan: Kehitys kontekstissaan (toim.)Lyytinen, 
P., Korkiakangas, M. & Lyytinen, H. 1995. WSOY.
Kirjasta luetaan seuraavat luvut: 
– Lyytinen, H. & Eklund, K. & Laakso, M-L. Varhai-
nen kognitio, temperamentti ja vuorovaikutus
– Munter, H. Minä muiden kanssa: minuuden so-
siaalinen synty
– Poikkeus, A-H. Lasten toverisuhteet ja sosiaa-
liset taidot

– Hurme, H. Perhe kehityksen kontekstina
– Hautamäki, J. Älyllinen kehitys ja koulutus
– Nurmi, J-E. Nuoruusiän kehitys: etsintää, valin-
toja ja noidankehä
– Pulkkinen,L. Persoonallisuuden kehitys lapsuu-
desta aikuisuuteen
– Kuusinen, J. Nuorten aikuisten kehitystehtävät, 
onnellisuus ja kehityksen hallinta
– Toskala, A. Ihmisen muutosprosessit aikuisiällä 
– konstruktivistinen näkökulma
– Häyrynen Y-P. Koulutus ja ammattiura
– Kirjonen, J. Työelämä aikuisen kehitysympäris-
tönä
– Kuikka, K. & Pullinen, K. Ikääntymisen vaiku-
tus muistiin
– Ruuth, J-E. Persoonallisuuden kehiyys vanhuu-
dessa
Engeström, Y. 1996. Perustietoa opetuksesta. 
Valtion painatuskeskus

Opetuksen korvaava kirjallisuus: Säljö, R.. Op-
pimiskäytännöt – sosiokulttuurinen näkökulma. 
2004. WSOY.

P4. Oppiminen työelämässä 
(4 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: Suoritustapa a) 78 euroa 
tai b) 40 euroa/kuulustelu

Opiskelija tutustuu työn historiallisiin pe-
rusmuotoihin teollisuusyhteiskunnissa se-
kä niille ominaisiin työn hallinnan ja oppi-
misen muotoihin.

Suoritustapa: a) L 12 t + kuulustelu + op-
pimistehtävä tai
b) kirjallisuuskuulustelu, jossa tentitään 
myös opetuksen korvaava kirjallisuus
Opetus: ma–ke 14.–16.8. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: F26 ls 1
Oppimistehtävät palautetaan Avoimen yli-
opiston asiakaspalveluun (Bulevardi 18) vii-
meistään ke 13.9. tai ke 11.10.
Kuulustelu: ke 23.8. klo 17–20, uusinta-
kuulustelut ma 25.9. klo 17–20 ja ke 25.10. 
klo 17–20 
Opettaja: KT, Prof. Juha Varila

Kirjallisuus: Kirjallisuuskuulusteluun osallistuvat 
tenttivät koko kirjallisuuden. 
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Oppiminen ja asiantuntijuus: Työelämän 
koulutuksen näkökulmia, (toim.)Eteläpelto, 
A. & Tynjälä, P. 1999. WSOY (suoritetaan oppi-
mistehtävien osuudessa).
Toiviainen, H. & Toikka, K., Hasu, M. & Enge-
ström, Y. 2004. Kumppanuus toimintana. Esimerk-
kinä kahden metalliteollisuuden yrityksen kump-
panuusverkosto. Raportteja/Kansallinen työelä-
män kehittämisohjelma; 32. Helsinki: Työministe-
riö (suoritetaan oppimistehtävien osuudessa).
Järvinen, A., Koivisto, T. & Poikela, E. 2002. 
Oppiminen työssä ja työyhteisössä. Porvoo: WS-
OY (tentitään kuulustelussa).

P6. Kasvatus elämänkulussa 
(5 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 85 euroa 
Edeltävät opinnot: Opintojakso suorite-
taan sen jälkeen, kun perusopintojen muut 
opintojaksot on suoritettu tai meneillään.

Opiskelija tutustuu kasvatukseen ja koulu-
tukseen elämänkulun eri vaiheissa sekä vi-
rallisissa että epävirallisissa oppimisympä-
ristöissä.

Esseen tehtävänanto on noudettavissa Avoi-
men yliopiston asiakaspalvelusta (Bulevardi 
18) tai tulostettavissa verkosta (ks. verkko-
palvelun opetusohjelma) kesäkuun alussa.

Suoritustapa: L 4 t + laaja essee
Opetus: to 31.8. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Essee palautetaan Avoimen yliopiston asia-
kaspalveluun (Bulevardi 18) tehtävän kan-
silehti täytettynä. Vaihtoehtoiset palautus-
päivät ovat: ma 9.10.06, ma 15.1.07 tai
ma 5.2.07.
Opettaja: KT Päivi Sutinen

Kirjallisuus: Valitaan kolme teosta, jotka ovat 
jokainen eri teema-alueilta.
Elämänkulku
Lapsuudesta vanhuuteen – iän sosiologiaa, 
toim. Anne Sankari & Jyrki Jyrkämä. 2001. Vasta-
paino; Muuttuuko ihminen? toim. Vilma Hänni-
nen & Oili-Helena Ylijoki. 2004. Tampere Univer-

sity Press; Oppiminen ja elämänhistoria, toim. 
Ari Antikainen & Hannu Huotelin. 2000. BTJ Kir-
jastopalvelu.
Koti
Koti kasvattajana, elämä opettajana: kas-
vatus- ja oppimiskulttuurit tutkimuskohtei-
na, toim. Leena Laurinen. 1998. Atena; Perhe ja 
vanhemmuus: suomalainen perhe-elämä ja 
sen tukeminen, toim. Anna Rönkä & Ulla Kin-
nunen. 2002. PS-Kustannus; Metso Tuija. Koti, 
koulu ja kasvatus. Kohtaamisia ja rajankäyntejä. 
2004. Suomen kasvatustieteellinen seura.
Institutionaalinen kasvatus
Lehtinen, Anja-Riitta. Lasten kesken: lapset toi-
mijoina päiväkodissa. 2000. Jyväskylän yliopistopai-
no; Kuningasvuosi: näkökulmia koulukypsyy-
teen, toim. Marianne Sevåg Vestly & Jukka Paju-
kangas. 1994. Atena; Uusikylä, Kari & Atjonen, 
Päivi. Didaktiikan perusteet. 2000. WSOY; Talib, 
Mirja, Löfström, Jan & Meri, Matti. Kulttuurit 
ja koulu: avaimia opettajille. 2004. WSOY.
Nuoruuden siirtymät
Puuronen, Vesa. Johdatus nuorisotutkimukseen. 
1997. Vastapaino; Nuorten arki ja muuttuvat 
rakenteet, toim. Helena Helve. 1998. Nuorisotut-
kimusseura; Koulun ja työn rajavyöhykkeel-
lä: uusia työssä oppimisen mahdollisuuk-
sia, toim. Terttu Tuomi-Gröhn & Yrjö Engeström. 
2001. Yliopistopaino.
Aikuisuudessa oppiminen
Arkipäivän oppiminen, toim. Pekka Sallila & 
Tapio Vaherva. 1998. BTJ Kirjastopalvelu, Kan-
sanvalistusseura, Aikuiskasvatuksen tutkimus-
seura; Engeström, Yrjö. Ekspansiivinen oppimi-
nen ja yhteiskehittely työssä. 2004. Vastapaino; 
Osaamisen johtaminen muutoksessa: ideoi-
ta ja kokemuksia toisen sukupolven know-
ledge managementin kehittelyyn, toim. Jaak-
ko Virkkunen. 2002. Työministeriö; Oppiminen 
ja ikääntyminen, toim. Pekka Sallila. 2000. BTJ 
Kirjastopalvelu, Kansanvalistusseura, Aikuiskasva-
tuksen tutkimusseura.
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KOGNITIOTIEDE

Cog111 Kognitiivisen psyko-
logian ja biologisen psykolo-
gian perusteet (5 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: a) 85 euroa tai b) 40 euroa/
kuulustelu 

Opintojaksossa perehdytään hermoston toi-
minnan perusteisiin: hermosoluihin, synap-
seihin, hermoston rakenteeseen, hermos-
ton kehitykseen ja muotoutuvuuteen, ais-
tijärjestelmiin, liiketoimintoihin; havaitse-
misen, oppimisen ja muistamisen kognitii-
visiin mekanismeihin.

Suoritustapa: Joko a) L 24 t + kuulustelu, 
jossa suoritetaan myös opintojakson kirjal-
lisuus tai b) kirjallisuuskuulustelu 
Opetus: Neuropsykologian osuus: ma ja ke 
15.–24.5. klo 16.30–19
Kognitiivisen psykologian osuus: ma 29.5., 
ke 31.5. ja ma 5.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: PR pieni juhlasali, paitsi 15.5. 
PR sali 1, 29.5. Fr A-sali ja 5.6. HKKK H-324
Kuulustelu: ma 12.6. klo 17–20, uusinta-
kuulustelut ma 28.8. klo 17–20 ja la 30.9. 
klo 9–12 
Opintojakso järjestetään yhteisopetukse-
na Avoimen yliopiston psykologian opis-
kelijoiden kanssa. Mainitse kuulustelussa, 
kumpaa ainetta opiskelet.
Opettaja: FL Jarmo Herkman vastaa kogni-
tiivisen psykologian osuudesta ja FT Teemu 
Rinne vastaa neuropsykologian osuudesta. 
Opettajat vastaavat molemmista suoritus-
vaihtoehdoista (a ja b).

Kirjallisuus: Neuropsykologian osuus J. W. Ka-
lat, Biological Psychology (7. tai 8. painos, luvut 
1–8) ja kognitiivisen psykologian osuus M.W. Ey-
senck & M.T. Keane, Cognitive Psychology: A 
Student's Handbook (4. painos, luvut 1–7).

Opintojakson suoritus edellyttää, että mo-
lemmat osuudet (neuropsykologia ja kogni-
tiivinen psykologia) on tehty vähintään ar-
vosanalla 1 (arvosteluasteikko 1–5). Jos jak-
son kuulustelussa ei saa molempia osia lä-

pi, voi puuttuvan osan suorittaa kuuluste-
lun uusinnassa. Jos hylättyä osaa ei saa kurs-
sin uusinnoissa läpi, koko jakso on uusitta-
va. Osasuorituksia ei säilytetä Avoimen yli-
opiston rekisterissä kurssin jälkeen.

Cog121 Tieteellinen päättely 
ja selittäminen kognitiotietei-
lijöille (5 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 85 euroa + mahdollinen 
materiaalimaksu 

Tavoitteena on ymmärtää tieteellisesti pä-
tevän päättelyn ja kognitiotieteessä käyte-
tyn psykologisen ja neurotieteellisen selit-
tämisen perusteet. Yleisen tieteenfi losofi -
an osuus sisältää yleiset hyvän argumentaa-
tion ja tieteellisen menetelmän perusteet. 
Kognitiotieteen taustateorioiden ja meto-
dologian osuudessa käsiteltäviä aiheita ovat 
mm. ihmisen ja aivojen evoluutio, perinnöl-
lisyys ja geenit, aivojen modulaarisuus, älyk-
kyys, ihminen luonnontieteellisenä ja hu-
manistisena tutkimuskohteena. Tarkastelu 
perustuu konkreettisiin teorioihin ja tutki-
mustuloksiin (sekä historiallisiin että mo-
derneihin) liittyviin esimerkkeihin.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu + lasku-
harjoitukset
Opetus: ti ja pe 16.5.–19.5. sekä pe ja ke 
2.6.–21.6. klo 17.15–19.30
Opetuspaikka: 16.–19.5. S10 aud 2, , paitsi 
2.–21.6. HKKK A-40
Kuulustelu: ma 3.7. klo 16–19, uusinta-
kuulustelut ma 14.8. klo 17–20 ja ke 13.9. 
klo 17–20
Opettaja: FM Otto Lappi

Kirjallisuus: Lappi, O. Tieteellinen päättely ja 
selittäminen kognitiotieteilijöille (opintomonis-
te)

Suorittamalla tieteenfi losofi an ja argumen-
taation osuuden (3 op) voi korvata logope-
dian aineopintojen metodiopinnoista koh-
dan Tieteen historia ja fi losofi a.
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Cog131 Kieli, merkitys ja lo-
giikka (6 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 92 euroa + erillinen mate-
riaalimaksu n. 10 euroa (ks. kirjallisuuskoh-
dasta tarkemmat tiedot)

Opintojaksossa tarkastellaan kieltä, merkitys-
tä ja logiikkaa kognitiotieteen näkökulmas-
ta. Keskeisinä aiheina opintojaksossa ovat 
komputationaaliset mallit kielestä ja mieles-
tä, generatiivisen kielitieteen keskeiset pe-
rusteet 1950-luvulta 1990-luvulle, X-teoria, 
universaali kielioppi sekä symbolisen logii-
kan ja formaalin semantiikan perusteet.

Suoritustapa: L 24 t + R 12 t + kuulustelu
Opetus: to ja ti 18.5.–23.5. , ti ja to 30.5.–
22.6. klo 17.15–19.30 sekä ma 5.–26.6., ke 
28.6. ja ma 3.7. klo 17.00–18.30
Opetuspaikka: 18.–30.5. S10 aud 2, ti ja to 
1.–22.6. HKKK E–127, paitsi 20.6. HKKK G–
109, ja ma 5.–26.6., ke 28.6. ja ma 3.7. PR 
aud IX
Kuulustelu: ke 5.7. klo 16–19, uusintakuu-
lustelut ke 16.8. klo 17–20 ja la 16.9. klo 9–
12 
Opettajat: FT Pauli Brattico ja FM Alina 
Leinonen

Kirjallisuus: Brattico, P. Kieli, merkitys & logiik-
ka.Moniste on kopioitavissa Avoimen yliopiston 
asiakaspalvelussa opetuksen alkaessa. 

PSYKOLOGIA

Psykologian perusopintoja 
Opintomaksu: 200 euroa (sisältää kaik-
ki alla olevat psykologian perusopintojen 
opintojaksot.)

Neuro- ja kognitiivinen psyko-
logia I (5 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: Suoritustapa a) 85 euroa 
tai suoritustapa b) 40 euroa/kuulustelu

Opintojaksossa perehdytään hermoston toi-
minnan perusteisiin: hermosoluihin, synap-
seihin, hermoston rakenteeseen, hermos-

ton kehitykseen ja muotoutuvuuteen, ais-
tijärjestelmiin, liiketoimintoihin; havaitse-
misen, oppimisen ja muistamisen kognitii-
visiin mekanismeihin.

Suoritustapa: Joko a) L 24 t + kuulustelu, 
jossa suoritetaan myös opintojakson kirjal-
lisuus tai b) kirjallisuuskuulustelu
Opetus: Neuropsykologian osuus: ma ja ke 
15.–24.5. klo 16.30–19.00
Kognitiivisen psykologian osuus: ma 29.5., 
ke 31.5. ja ma 5.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: PR pieni juhlasali, paitsi 15.5. 
PR sali 1, 29.5. Fr A-sali ja 5.6. HKKK H-324
Kuulustelu: ma 12.6. klo 17–20, uusintakuu-
lustelut ma 28.8. klo 17–20 ja la 30.9. klo 9–12 
Opintojakso järjestetään yhteisopetuksena 
Avoimen yliopiston kognitiotieteen opis-
kelijoiden kanssa. Mainitse kuulustelussa, 
kumpaa ainetta opiskelet.
Opettaja: FL, PsM Jarmo Herkman vas-
taa kognitiivisen psykologian osuudesta ja 
FT Teemu Rinne vastaa neuropsykologian 
osuudesta. Opettajat vastaavat molemmis-
ta suoritusvaihtoehdoista (a ja b). 

Kirjallisuus: Neuropsykologian osuus J. W. Ka-
lat, Biological Psychology (7. tai 8. painos, luvut 
1–8) ja kognitiivisen psykologian osuus M.W. Ey-
senck & M.T. Keane, Cognitive Psychology: A 
Student's Handbook (4. painos, luvut 1–7).

Opintojakson suoritus edellyttää, että mo-
lemmat osuudet (neuropsykologia ja kogni-
tiivinen psykologia) on tehty vähintään ar-
vosanalla 1 (arvosteluasteikko 1–5). Jos jak-
son kuulustelussa ei saa molempia osia lä-
pi, voi puuttuvan osan suorittaa kuuluste-
lun uusinnassa. Jos hylättyä osaa ei saa kurs-
sin uusinnoissa läpi, koko jakso on uusitta-
va. Osasuorituksia ei säilytetä Avoimen yli-
opiston rekisterissä kurssin jälkeen. 

Kehityspsykologia I (5 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: Suoritustapa a) 85 euroa 
tai b) 40 euroa/kuulustelu

Opintojaksolla perehdytään kehityspsyko-
logisen tutkimuksen ja teorioiden ydinky-
symyksiin. Painopistealueina ovat mm. ke-
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hityksen jatkuvuus, yksilölliset erot, norma-
tiivinen kehitys ja transitiovaiheet sekä ym-
päristön merkitys kehitystä muokkaavana 
tekijänä.

Suoritustapa: Joko a) L 8 t + pienryhmä-
opetusta 4 t/ryhmä + kuulustelu, jossa suo-
ritetaan myös opintojakson kirjallisuus tai 
b) kirjallisuuskuulustelu
Opetus: Luento-opetus: ke 7.6. klo 17.00–
18.30, to 8.6. klo 17.00–18.30, ti 13.6. klo 
17.00–18.30 ja ke 21.6. klo 17.00–18.30
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma

Pienryhmät:
Pienryhmiin ilmoittaudutaan luennoilla.
Ryhmä 1: to 15.6. klo 17.00–18.30 ja ti 20.6. 
klo 17.00–18.30 
Opetuspaikka: B18 sh 7
opettaja: PsM Niina Komsi
Ryhmä 2: ke 14.6. klo 17.00–18.30 ja ma 
19.6. klo 17.00–18.30 
Opetuspaikka: B18 sh 7
opettaja: PsM Niina Komsi
Ryhmä 3 : to 15.6. klo 17.00–18.30 ja ti 20.6. 
klo 17.00–18.30 
Opetuspaikka: B18 sh 3
opettaja: PsT Anu-Katriina Pesonen
Ryhmä 4: ke 14.6. klo 17.00–18.30 ja ma 
19.6. klo 17.00–18.30 
Opetuspaikka: B18 sh 6
opettaja: PsT Anu-Katriina Pesonen
Kuulustelu: ma 3.7. klo 16–19 (PsM Niina 
Komsi), uusintakuulustelut ma 4.9. klo 17–
20 (PsT Anu-Katriina Pesonen) ja ma 2.10. 
klo 17–20 (PsM Niina Komsi)
Opettaja: PsT Anu-Katriina Pesonen ja PsM 
Niina Komsi. Opettajat vastaavat molem-
mista suoritusvaihtoehdoista (a ja b). 

Kirjallisuus: Kurssin yhteydessä tentitään luen-
noitsijoiden ilmoittamin osin P. Lyytinen, M. Kor-
kiakangas & H. Lyytinen (toim.), Näkökulmia ke-
hityspsykologiaan: Kehitys kontekstissaan ja 
K.S. Berger, The Developing Person through the 
life span (5. tai 6. painos).

Kirjallisuuskuulustelussa tentitään K. S. Berger, 
The Developing Person: Through the Life Span (5. 
tai 6. painos)

Psykologisen tutkimuksen pe-
rusteet (5 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 85 euroa

Opintojaksolla tutustutaan psykologisen 
tutkimuksenteon peruskäsitteisiin, keskei-
siin tutkimusasetelmiin, tutkimusetiikkaan, 
tutkimusraporttien lukutaitoon ja tieteelli-
sen kirjoittamisen perusteisiin.

Suoritustapa: L 26 t, kirjallinen harjoitus-
työ ja loppukuulustelu
Opetus: ma, ti, to 7.–17.8. klo 16.30–19.45 
ja ma 21.8. klo 17.00–18.30 
Opetuspaikka: B18 suuri sali, paitsi 10.8. ja 
21.8. M11 ls 5
Kuulustelu: ke 30.8. klo 17–20, uusintakuu-
lustelut la 23.9. klo 9–12 ja la 21.10. klo 9–12
Kirjalliset harjoitustyöt palautetaan paperi-
versiona Avoimen yliopiston asiakaspalve-
luun (Bulevardi 18) viimeistään ke 30.8.
Opettaja: PsT Anu-Katriina Pesonen 

Kirjallisuus: Kurssin yhteydessä tentitään K.E. 
Stanovich, How to think straight about psycho-
logy (7. painos) ja P.C. Cozby, Methods in beha-
vioral research (8. painos).

Persoonallisuuspsykologia I 
(5 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 40 euroa/kuulustelu
Opintojaksossa perehdytään persoonalli-
suuspsykologisen tutkimuksen ja teorioi-
den peruskysymyksiin ja -suuntauksiin; pai-
nopistealueina ovat mm. persoonallisuu-
den biologinen perusta, psykodynaaminen 
näkökulma, motivaatio, emootiot, kognitii-
vinen näkökulma, elämänkulkunäkökulma, 
sosiaalinen vuorovaikutus, persoonallisuus 
ja hyvinvointi, narratiivinen näkökulma.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ke 9.8. klo 16–19, la 9.9. klo 9–
12 ja la 7.10. klo 9–12
Opettaja: dos. Juhani Ihanus

Kirjallisuus: W. Mischel, Introduction to Perso-
nality (6. painos) tai W. Mischel, Y. Shoda & R. 
E. Smith, Introduction to Personality (7. painos) 
ja L. A. Pervin, Science of Personality
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PUHEVIESTINTÄ

Puheviestintä, I ryhmä (2 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 64 euroa 

Kurssi vastaa käyttäytymistieteellisen tie-
dekunnan puheviestinnän yleisopetukseen 
(PY) kuuluvia puheviestinnän kursseja.
Opintojakson tavoitteena on antaa perus-
tietoa ihmisten välisestä vuorovaikutukses-
ta, antaa valmiuksia kehittää omia puhe-
viestintätaitoja ja lisätä varmuutta osallis-
tua erilaisiin puheviestintätilanteisiin. Kurs-
silla tutustutaan esiintymisen ja ryhmävies-
tinnän perusteisiin sekä tehdään erilaisia 
puheviestintätaitoja kehittäviä harjoituk-
sia. Opintojakson voi suorittaa ainoastaan 
kurssina.

Suoritustapa: L 14 t + harjoitus- ja analy-
sointitehtäviä.
Opintojakson suorittaminen edellyttää ak-
tiivista osallistumista opetukseen sekä har-
joitusten ja tehtävien hyväksyttyä suoritus-
ta.
Opetus: ma ja ti 15.–16.5., 22.–23.5., ma 
klo 16.30–19.45 ja ti klo 16.30–19
Opetuspaikka: PR aud I
Opettaja: FM Tuuli-Mariia Nilsson

Puheviestintä, II ryhmä (2 op) 
Opintomaksu: 64 euroa 

Kurssi vastaa käyttäytymistieteellisen tie-
dekunnan puheviestinnän yleisopetukseen 
(PY) kuuluvia puheviestinnän kursseja.

Opintojakson tavoitteena on antaa perus-
tietoa ihmisten välisestä vuorovaikutukses-
ta, antaa valmiuksia kehittää omia puhe-
viestintätaitoja ja lisätä varmuutta osallis-
tua erilaisiin puheviestintätilanteisiin. Kurs-
silla tutustutaan esiintymisen ja ryhmävi-
estinnän perusteisiin sekä tehdään erilai-
sia puheviestintätaitoja kehittäviä harjoi-
tuksia. Opintojakson voi suorittaa ainoas-
taan kurssina. 

Suoritustapa: L 14 t + harjoitus- ja analy-
sointitehtäviä
Opintojakson suorittaminen edellyttää aktii-
vista osallistumista opetukseen sekä harjoi-
tusten ja tehtävien hyväksyttyä suoritusta.
Opetus: ma ja ti 29.–30.5. klo 16.30–19.45 
ja ke ja to 14.–15.6. klo 16.30–19 
Opetuspaikka: PR aud I
Opettaja: FM Tuuli-Mariia Nilsson

Ääni ja äänenlaatu sekä ää-
nenkäytön harjoitukset (3 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 71 euroa 

Opintojaksolla tutustutaan äänenlaadun 
fysikaalisiin ja perkeptuaalisiin osatekijöi-
hin sekä näiden eri tason ilmiöiden yhte-
yksiin. Puhetekniikan harjoituksissa sovel-
letaan puheen- ja äänentuoton teoreettis-
ta tietoa käytäntöön.

Kurssin suorittaminen edellyttää kuuluste-
lun hyväksyttyä suorittamista ja läsnäoloa 
harjoituskerroilla.

Suoritustapa: L 20 t + R 14 t + kuulus-
telu
Opetus: Luennot: ke ja to 17.–18.5., 31.5.–
1.6. ja 7.–8.6. klo 16.30–19.15
Opetuspaikka: PR sali 21
Harjoitukset: ti ja to 15. ja 17.8., 22. ja 24.8. 
ja 29.8. klo 16.30–19
Opetuspaikka: 15.8. ja 17.8. PR sali 19, 22.8. 
ja 24.8. Exactum C130, 29.8. PR sali 19
Kuulustelu: ke 14.6. klo 17–20, uusinta-
kuulustelut ma 31.7. klo 16–19 ja la 2.9. klo 
9–12
Opettaja: FM Minna Apajalahti ja FM Kaa-
rina Ruusuvirta 

Kirjallisuus: Laukkanen, A.-M. & Leino, T., Ih-
meellinen ihmisääni. (1999 tai uudempi painos.)
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MAATALOUS-METSÄTIETEELLISET MAATALOUS-METSÄTIETEELLISET 
OPINNOT

KULUTTAJAEKONOMIA

KE31 Kotitalouden talous- ja 
oikeussuhteet (5 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 85 euroa 

Perehdyttää kodin talouden näkökulmasta 
keskeiseen siviilioikeudelliseen sääntelyyn. 
Lisäksi perehdytään ajankohtaisiin kysymyk-
siin kiinteistö- ja asuntokaupan sekä velka-
suhteiden alueilta. Kurssilla annetaan yleis-
kuva Suomen oikeusjärjestyksestä ja siviili-
oikeuden peruskäsitteistöstä. 

Suoritustapa: L 24 t + harjoitustyö + kuu-
lustelu, jossa suoritetaan myös kirjallisuus 
Opetus: ke ja to 17.5.–7.6. klo 16.30–
19.45 
Opetuspaikka: B18 sh 2
Kuulustelu: ke 14.6. klo 17–20, uusinta-
kuulustelut ke 2.8. klo 16–19 ja la 16.9. klo 
9–12
Opettaja: Dos. Marjukka Litmala 

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. 

MARKKINOINTI

Markkinointiviestintä (4 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 78 euroa + erillinen materi-
aalimaksu 15 euroa, joka maksetaan opet-
tajalle.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ym-
märtää markkinointiviestinnän tehtävät, 
tiedostaa ohjaavan ja konsultoivan myyn-

tityön erot ja arvojen merkityksen viestin-
nän suunnittelussa. 

Luennoilla on läsnäolopakko. Yhden luen-
tokerran poissaolo hyväksytään.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu
Opetus: ma ja ti 15.5.–6.6. klo 16.30–
19.00
Opetuspaikka: U40 sali 8
Kuulustelu: ke 14.6. klo 17–20, uusinta-
kuulustelut ke 26.7. klo 16–19 ja ke 30.8. 
klo 17–20
Opettaja: Prof. Harri Westermarck

Kirjallisuus: Opetusmoniste (á 15 euroa) oste-
taan opettajalta luentojen yhteydessä.

Markkinoinnin perusteet (5 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 85 euroa 

Opintojaksolla perehdytään markkinoinnin 
keskeisiin käsitteisiin ja annetaan kokonais-
kuva markkinoinnin kilpailukeinojen käy-
töstä ja siihen liittyvästä suunnittelusta.

Suoritustapa: L 39 t + oppimispäiväkirja 
+ kuulustelu, jossa suoritetaan myös kirjal-
lisuus
Opetus: ti ja ke 1.8.–12.9. klo 17.00–19.30
Opetuspaikka:
*1.8.–30.8. B18 sh7
*5.9.–12.9. ks. verkkopalvelun opetusoh-
jelma
Kuulustelu: la 23.9. klo 9–12, uusintakuu-
lustelut ke 25.10. klo 17–20 ja ma 27.11. klo 
17–20 
Opettaja: KTM Christa Uusi-Rauva

Kirjallisuus: Kotler, P. & Armstrong, G. Mar-
keting: An Introduction. 6th ed. Upper Saddle Ri-
ver, NJ: Prentice Hall tai vastaava vanhempi pai-
nos kirjasta
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MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET 
OPINNOT

kujoukkoja sekä yhtälöitä ja epäyhtälöitä. kujoukkoja sekä yhtälöitä ja epäyhtälöitä. 
Pääaiheena opintojaksolla käsitellään dif-
ferentiaali- ja integraalilaskentaa.

Suoritustapa: L 60 t + R 30 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:
vko 20: ma, ti ja to 15.–18.5. klo 16.30–
19.45, la 20.5. klo 9.00–12.15
vko 21: ti ja pe 23.–26.5. klo 16.30–19.45, la 
27.5. klo 9.00–12.15
vko 22: ti, to ja pe 30.5.–2.6. klo 16.30–
19.45
vko 23: ti, to ja pe 6.–9.6. klo 16.30–19.45
vko 24: ti ja to 13.–15.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka:
* 15.5.–2.6. PR sali 6
* 9.6. ja 15.6. PR aud XIII
* 1.6., 6.6., 8.6. ja 13.6. ks. verkkopalvelun 
opetusohjelma

Laskuharjoitukset:
Ryhmä 1: klo 14.00–16.30 
Ryhmä 2: klo 17.00–19.30
vko 20: ke ja pe 17.–19.5.
vko 21: ma ja ke 22.–24.5.
vko 22: ma 29.5.
vko 23: ma ja ke 5.–7.6.
vko 24: ma, ke ja pe 12.–16.6.
Opetuspaikka: PR sali 15
Kuulustelu: 1. välikoe: ke 31.5. klo 17–19 
PR sali 5
2. välikoe: ma 19.6. klo 17–19 PR sali 5
Välikokeisiin ei tarvitse ilmoittautua.
Loppukoe: ke 28.6. klo 16–19, uusintakuu-
lustelut la 19.8. klo 9–12 ja la 23.9. klo 9–12

Ensimmäiseen loppukokeeseen ei tarvitse 
ilmoittautua, mutta loppukokeen uusin-
toihin ilmoittaudutaan Avoimeen yliopis-

MAANTIEDE

Vietnam, Indonesia ja Filippii-
nit – yhtenäisyys erilaisuudes-
sa (2 op) 
Ilmoittautumiskoodi 15020253
Opintomaksu: 64 euroa 

Vietnam, Indonesia ja Filippiinit – yhtenäi-
syys erilaisuudessa? Väkirikkaat Kaakkois-
Aasian kehitysmaat pyrkivät NIC-maiksi, 
mutta esimerkkimailla on omia väestöön, 
talouteen, politiikkaan, kulttuuriin, aluei-
den sijaintiin ja yhtenäisyyteen liittyviä on-
gelmia ratkaistavina.

Suoritustapa: L 24 t + luentokuulustelu
Opetus: ma ja ke 15.5.–14.6. klo 16.30–
19.00 (ei opetusta 22.5. eikä 24.5.)
Opetuspaikka: PR aud XIV, paitsi 12.6. 
HKKK A-201
Kuulustelu: ke 28.6. klo 16–18, uusintakuu-
lustelut la 26.8. klo 9–11 ja la 30.9. klo 9–11
Opettaja: dos. Ritva Kivikkokangas-Sand-
gren

MATEMATIIKKA

Koulumatematiikan täyden-
nyskurssi (8 op) 
Ryhmä 1: Ilmoittautumiskoodi 15030153
Ryhmä 2: Ilmoittautumiskoodi 15030253
Opintomaksu: 106 euroa 

Koulumatematiikan täydennyskurssin suo-
rittaminen madaltaa kynnystä koulu- ja yli-
opistomatematiikan välillä ja kohentaa ma-
tematiikan perustaitoja. Opintojakson tar-
koituksena on mm. täydentää matematii-
kan yleisen oppimäärän antamat tiedot laa-
jan oppimäärän tasolle. Opintojakso sisäl-
tää johdanto-osan, jolla käsitellään mm. 
rationaali-, kokonais- ja reaalilukuja, lu-
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toon viimeistään 10 päivää ennen kuulus-
telupäivää.

Laskimen ja taulukkokirjan käyttö on sallit-
tu välikokeissa ja loppukokeessa samojen 
periaatteiden mukaisesti kuin ylioppilaskir-
joitusten matematiikan kokeessa.
Opettaja: Luennot: FT Pertti Lehto
Laskuharjoitukset: FM, DI Eija Koriseva

Lineaarialgebra ja matriisilas-
kenta I + II (10 op) 
Ilmoittautumiskoodi 15030353
Opintomaksu: 120 euroa 

Edeltävät opinnot: On suositeltavaa, et-
tä opiskelijalla on lukion pitkän oppimää-
rän matematiikkaa vastaavat tiedot. Koulu-
matematiikan täydennyskurssin käyminen 
ennen Lineaarialgebra ja matriisilaskenta 
I + II -kurssia on suositeltavaa, jollei luki-
on pitkän oppimäärän matematiikan tie-
toja ole tai jos em. opinnoista on kulunut 
pitkä aika.

Kurssilla opitaan vektoriavaruuksien ja li-
neaarikuvausten teorian perusteet sekä 
matriisilaskentaa ja analyyttistä geometri-
aa. Näillä asioilla on paljon sovelluksia sekä 
matematiikan sisällä että käytännössä esi-
merkiksi optimointiongelmissa. Kurssilla so-
velletaan teoriaa mm. toisen asteen taso-
käyrien ja avaruuspintojen tunnistukseen 
niiden yleisestä yhtälöstä lähtien.

Suoritustapa: L 65 t + R 26 t + 2 kurssi-
koetta 
Opintojakso suoritetaan laskuharjoituksil-
la ja kahdella kurssikokeella. Osa I (5 op) ja 
osa II (5 op) tentitään erikseen.
Opetus: Luennot:
vko 31: ma 31.7. klo 16.15–19.45, ti 1.8. 
17.15–19.45, ke 2.8. klo 18.15–19.45, to 3.8. 
klo 17.15–19.45
vko 32: ma 7.8. klo 18.15–19.45, ti 8.8. klo 
17.15–19.45, ke 9.8. klo 18.15–19.45, to 
10.8. klo 17.15–19.45
vko 33: ma 14.8. klo 18.15–19.45, ti 15.8. 
klo 17.15–19.45, ke 16.8. klo 18.15–19.45, 
to 17.8. klo 17.15–19.45
vko 34: ma 21.8. klo 18.15–19.45, ti 22.8. 

klo 17.15–19.45, ke 23.8. klo 18.15–19.45
vko 35: ma 28.8. klo 16.15–19.45, ti 29.8. 
klo 17.15–19.45, ke 30.8. klo 18.15–19.45, 
to 31.8. klo 17.15–19.45, pe 1.9. klo 18.15–
19.45
vko 36: ma 4.9. klo 18.15–19.45, ti 5.9. klo 
17.15–19.45, ke 6.9. klo 18.15–19.45, to 7.9. 
klo 17.15–19.45, pe 8.9. klo 18.15–19.45
Opetuspaikka:
* 31.7.–1.9. B18 sh 3
* vko 36 ks. verkkopalvelun opetusohjelma

Laskuharjoitukset: 
vko 31: ke 2.8. klo 16.15–18.00 
vko 32: ma 7.8. ja ke 9.8. klo 16.15–18.00 
vko 33: ma 14.8. ja ke 16.8. klo 16.15–
18.00
vko 34: ma 21.8. ja ke 23.8. klo 16.15–
18.00
vko 35: ke 30.8. ja pe 1.9. klo 16.15–18.00
vko 36: ma 4.9., ke 6.9. ja pe 8.9. klo 16.15–
18.00
vko 37: ma 11.9. klo 16.15–18.00
Opetuspaikka: 
* 2.8.–1.9. B18 sh 3
* vko 36 ja 37 ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Kuulustelu: Osan I kurssikoe (5 op) pe 
25.8. klo 17–19
Osan II kurssikoe (5 op) ti 12.9. klo 17–19
Uusintakuulustelut: osa I ke 27.9. klo 17–19 
ja ke 25.10. klo 17–19
osa II ke 11.10. klo 17–19 ja ke 8.11. klo 17–
19

Uusintoihin ilmoittaudutaan Avoimeen yli-
opistoon viimeistään 10 päivää ennen kuu-
lustelupäivää.

Laskimen ja taulukkokirjan käyttö on kurssi-
kokeissa sallittu samojen periaatteiden mu-
kaisesti kuin ylioppilaskirjoitusten matema-
tiikan kokeessa.
Opettaja: Luennot: dos. Juha Partanen
Laskuharjoitukset: FM, DI Eija Koriseva

Kirjallisuus: Avoimen yliopiston asiakaspalve-
lussa on opintojaksoon liittyvä kansio, johon toi-
mitetaan laskuharjoitustehtävät ja niiden malli-
ratkaisut. Opiskelijat voivat kopioida kansiosta 
omalla kopiokortillaan.
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TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

Perusopintojen tarkoituksena on antaa 
yleiskuva automaattisesta tietojenkäsitte-
lystä ja tietojenkäsittelytieteestä. Opintoi-
hin sisältyy mm. ohjelmointia, ohjelmisto-
kehitystä ja tiedonhallintaa. Tietoteknisis-
tä valmiuksista on nykyisin hyötyä hyvin-
kin monenlaisissa työtehtävissä. Perusopin-
tojen laajuiset opinnot ovat tarpeen pait-
si tietotekniikkaa paljon käyttäville myös 
niille, jotka osallistuvat tietojärjestelmien 
tai sovellusten suunnitteluun. 

Luento-opintojaksot suoritetaan harjoituk-
silla ja/tai loppukokeella. Opintojaksoista 
annettava arvosana määräytyy opintojak-
sokohtaisesti eri osatekijöistä saatujen pis-
temäärien perusteella. Alimman hyväksy-
tyn arvosanan 1/5 saavuttamiseksi tarvitaan 
yleensä noin puolet maksimipistemäärästä 
ja arvosanan 5/5 saavuttamiseksi noin 5/6 
maksimipistemäärästä.

Perusopintoja:
Kesällä 2006 järjestetään kaikki tietojenkä-
sittelytieteen perusopintokokonaisuuteen 
(25 op) sisältyvät opintojaksot:
– Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 4 

op
– Ohjelmoinnin perusteet 5 op
– Java-ohjelmointi 4 op
– Ohjelmistotekniikan menetelmät 4 op
– Tietokantojen perusteet 4 op
– Ohjelmoinnin harjoitustyö 4 op

Huom! Tietokantojen perusteet -opintojak-
so toteutetaan lähes kokonaan verkkotyös-
kentelynä www-pohjaisessa oppimisympä-
ristössä. Katso tarkemmat tiedot opintojak-
son kohdalta.

Vaikka kesäopetuksessa tarjotaan kaikki tie-
tojenkäsittelytieteen perusopintoihin kuu-
luvat opintojaksot, ei koko perusopinto-
kokonaisuutta suositella suoritettavak-
si kesän aikana. Opintojaksot järjeste-
tään intensiivisessä tahdissa ja ne me-
nevät osittain toistensa kanssa pääl-
lekkäin.

Johdatus tietojenkäsittelytie-
teeseen (4 op) 
Ryhmä 1: Ilmoittautumiskoodi 15040153
Ryhmä 2: Ilmoittautumiskoodi 15040253
Opintomaksu: 78 euroa 
Opintojaksolla tutustutaan tietojenkäsitte-
lyn keskeisiin osa-alueisiin, menetelmiin ja 
ammattietiikkaan.

Suoritustapa: L 24 t + R 24 t + oppimis-
päiväkirja
Opintojakso suoritetaan opintopiireissä laa-
dittavalla oppimispäiväkirjalla.
Opetus: Luennot:
ma ja ke 15.5.–21.6. klo 10.00–12.00
Opetuspaikka: Exactum CK112 (paitsi 29.5. 
ja 5.6. Exactum C222)
Harjoitukset:
ti ja to 16.–23.5., pe 26.5., ti ja to 30.5.–
22.6.
Ryhmä 1: klo 10.00–12.00
Opetuspaikka: Exactum CK107
Ryhmä 2: klo 10.00–12.00
Opetuspaikka: Exactum CK111
Opettaja: Luennot: lehtori Kai Korpimies
Harjoitukset: 
Ryhmä 1: LuK Mikko Hynninen
Ryhmä 2: fi l.yo Sami Nikander

Ohjelmoinnin perusteet (5 op) 
Ryhmä 1: Ilmoittautumiskoodi 15040353
Ryhmä 2: Ilmoittautumiskoodi 15040453
Opintomaksu: 85 euroa 

Opintojaksolla perehdytään ohjelmoinnin 
keskeisiin periaatteisiin ja ajattelutapoi-
hin. Kurssin sisältönä mm. tietokone ja oh-
jelma, algoritmi ja sen tila, Java, sijoitus ja 
lausekkeet, tulostus ja syöttö, ehdollisuus, 
metodit ja niiden parametrit, luokat ja oli-
ot abstraktin tietotyypin toteuttamisessa. 
Opiskelijalta ei edellytetä ennakkotietoja 
ohjelmoinnista.

Suoritustapa: L 28 t + R 12 t + kuulustelu
Opintojakso suoritetaan osallistumalla ak-
tiivisesti luennoille ja harjoituksiin sekä 
suorittamalla hyväksytysti kuulustelu. 
Opetus: Luennot:
ma ja ke 15.–31.5. ja pe 2.6. klo 12.00–16.00
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Opetuspaikka: Exactum CK112, paitsi 29.5. 
Exactum C222
Harjoitukset:
ti ja pe 16.– 30.5. ja to 1.6.
Ryhmä 1: klo 14.00–16.00
Ryhmä 2: klo 16.00–18.00
Opetuspaikka: Exactum CK107
Kuulustelu: la 10.6. klo 9–12, uusintakuulus-
telut ke 19.7. klo 16–19 ja la 9.9. klo 9–12
Opettaja: Luennot: Lehtori Arto Wikla
Harjoitukset: fi l.yo Veli-Matti Kujala

Kirjallisuus: Wikla, A.: Ohjelmoinnin perusteet 
Java-kielellä (4. painos), 2003.

Java-ohjelmointi (4 op) 
Ryhmä 1: Ilmoittautumiskoodi 15040553
Ryhmä 2: Ilmoittautumiskoodi 15040653
Opintomaksu: 78 euroa 

Edeltävät opinnot: Kurssin esitietovaati-
muksena on ohjelmoinnin perusteiden tun-
teminen. Erityisesti Java-kieltä on jo osatta-
va siinä laajuudessa kuin sitä opitaan kurs-
silla Ohjelmoinnin perusteet.

Opintojaksolla perehdytään Java-ohjelmoin-
tikieleen. Koko kieltä ei opintojaksolla ole 
mahdollista opetella; painopiste on kielen 
perusvälineiden käytössä. Ns. valmiit pakka-
ukset jäävät vähemmälle huomiolle, mutta 
niiden käyttämisen perusteet ja rakenteen 
idea opitaan. Tavoitteena on, että opintojak-
son hyvin suorittanut opiskelija osaa omatoi-
misesti ja itsenäisesti käyttää kielen alkupe-
räisdokumentaatiota. 

Suoritustapa: L 22 t + R 10 t + kuulustelu
Opintojakso suoritetaan osallistumalla ak-
tiivisesti luennoille ja harjoituksiin sekä suo-
rittamalla hyväksytysti opintojakson loppu-
kuulustelu.
Opetus: Luennot:
ke 7.6., pe 9.6., ti 13.6., to 15.6. ja ma 19.6. klo 
12.00–16.00 sekä ke 21.6. klo 12.00–14.00
Opetuspaikka: Exactum CK112
Harjoitukset: to 8.6., ma 12.6., ke 14.6., pe 
16.6. ja ti 20.6.
Ryhmä 1: klo 14.00–16.00
Ryhmä 2: klo 16.00–18.00
Opetuspaikka: Exactum CK107

Kuulustelu: ke 28.6. klo 16–19, uusintakuu-
lustelut la 26.8. klo 9–12 ja la 30.9. klo 9–12
Opettaja: Luennot: lehtori Arto Wikla
Harjoitukset: Jukka Stenlund

Kirjallisuus: Wikla, A.: Ohjelmoinnin perusteet 
Java-kielellä (4. painos), 2003.

Ohjelmistotekniikan menetel-
mät (4 op) 
Ryhmä 1: Ilmoittautumiskoodi 15040753
Ryhmä 2: Ilmoittautumiskoodi 15040853
Opintomaksu: 78 euroa 

Edeltävät opinnot: Kurssilla edellytetään 
oliokäsitteistön tuntemista ohjelmoinnin 
kannalta Ohjelmoinnin perusteet -kurssin 
laajuudessa.

Kurssilla annetaan johdatus oliokeskeisen 
ohjelmiston kehittämisen perusteisiin käy-
mällä läpi ohjelmiston elinkaaren eri vaihei-
siin (vaatimusten kerääminen, vaatimusmää-
rittely, suunnittelu, toteutus ja ylläpito) liit-
tyviä keskeisiä menetelmiä ja kuvausteknii-
koita. Erityisesti perehdytään käyttötapaus-, 
luokka-, sekvenssi- ja aktiviteettikaavioiden 
laadintaan UML -mallinnuskielellä. Samalla 
tutustutaan suunnittelumalleihin sekä oh-
jelmistoprosessin eri vaiheissa hyödynnettä-
viin CASE -työvälineisiin, ohjelmointiympä-
ristöihin ja muihin työkaluihin.
Kurssi korvaa vanhojen tutkintovaatimus-
ten kurssin Johdatus sovellussuunnitteluun 
(2 ov).

Suoritustapa: L 20 t + R 10 t + kuulustelu
Opintojakso suoritetaan osallistumalla aktii-
visesti luennoille ja opintopiirityöskentelyyn 
sekä suorittamalla hyväksytysti kuulustelu. 
Opetus: Luennot:
pe 9.6., ti 13.6., to 15.6. ja ma 19.6. klo 
16.00–20.00 sekä ke 21.6. klo 14.00–18.00
Opetuspaikka: Exactum CK112
Harjoitukset:
ma 12.6., ke 14.6., pe 16.6., ti 20.6. ja to 22.6.
Ryhmä 1: klo 14.00–16.00
Ryhmä 2: klo 16.00–18.00
Opetuspaikka: Exactum CK111
Kuulustelu: ma 3.7. klo 16–19, uusintakuu-
lustelut la 2.9. klo 9–12 ja la 7.10. klo 9–12
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Opettaja: Luennot: FM Juha Gustafsson
Harjoitukset: Linda Hellman

Kirjallisuus: Maciaszek L.A., Liong B.L.: Pratical 
Software Engineering – A Case Study Approach.

Tietokantojen perusteet (4 op) 
Ilmoittautumiskoodi 15040953
Opintomaksu: 78 euroa 
Edeltävät opinnot: Opintojaksolla edelly-
tetään ohjelmointitaitoa opintojakson Oh-
jelmoinnin perusteet laajuudessa.

Opintojaksolla opitaan perustiedot relaatio-
tietokannoista: mitä ne ovat ja miten niitä 
käytetään suoraan ja toisaalta ohjelmointi-
kielen kautta. Opintojaksoon sisältyy johda-
tus relaatiotietokannan suunnitteluun.

Huom! Opintojakso toteutetaan lä-
hes kokonaan verkkotyöskentelynä 
www-pohjaisessa oppimisympäristös-
sä. Opiskelijalla on oltava käytössä ko-
ko opintojakson ajan Internet-yhteyk-
sillä varustettu tietokone. Katso tarkem-
mat tiedot laitevaatimuksista osoitteesta 
http://www.helsinki.fi /avoin/tkttikape.ht-
ml. Kurssin oppimateriaalin lukemiseksi tar-
vitaan Adoben Acrobat Reader -ohjelma, 
jonka voit imuroida ilmaiseksi osoitteesta 
http://www.adobe.com/products/acrobat/
readstep2.html. 

Opintojakson www-sivuilla oleva oppima-
teriaali on FL Harri Laineen laatima.

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 24.7.–10.8. 
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 24.7.–7.8. klo 16.00–
19.00
Opetuspaikka: Exactum CK112
Neuvontaa tarjolla harjoitustehtävien teke-
misen tueksi:
to 27.7., ti ja to 1.–10.8. klo 16.00–18.00
Opetuspaikka: Exactum CK111
Kuulustelu: la 19.8. klo 9–12, uusintakuu-
lustelut la 23.9. klo 9–12 ja la 28.9. klo 9–12
Opettaja: Luennot: FM Reijo Sivèn
Harjoitustöiden ohjaus: Linda Hellman

Ohjelmoinnin 
harjoitustyö (4 op) 
Ryhmä 1: Ilmoittautumiskoodi 15041053
Ryhmä 2: Ilmoittautumiskoodi 15041153
Opintomaksu: 78 euroa 

Edeltävät opinnot: Ohjelmoinnin perus-
teet, Java-ohjelmointi ja Ohjelmistoteknii-
kan menetelmät -opintojaksojen hyväksyt-
ty suoritus. 

Ohjelmoinnin perusteet ja Java-ohjelmoin-
ti -opintojaksoihin liittyvä laboratoriotyö. 
Harjoitustyössä laaditaan itsenäisesti pieni-
muotoinen tietokoneohjelmisto Java-kielel-
lä. Työhön liittyy kirjallisen raportin laatimi-
nen valmistetusta ja testatusta ohjelmistos-
ta. Lähdeohjelmalistauksen sekä työselvityk-
sen pituudet ovat tyypillisesti parikymmen-
tä sivua. Tarkemmat ohjeet työn tekemiseen 
saadaan työryhmän ensimmäisellä kokoon-
tumiskerralla.

Suoritustapa: R 36 t + ohjelmointityön te-
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keminen
Suoritus muodostuu ohjelman ja dokumen-
taation laatimisesta, esitelmien ja demonst-
raatioiden pitämisestä ja neuvotteluista oh-
jaajan kanssa. Aktiivinen osallistuminen 
harjoitustyöryhmään on tärkeää. On 
huomattava, että pelkkä ohjelman ja do-
kumentaation toteuttaminen eivät riitä: it-
se työprosessi on oleellinen osa suoritusta 
ja vaikuttaa suorituksen arvosanaan. Har-
joitustyön tulee valmistua työryhmän työs-
kentelyaikana.
Opetus: Ryhmä 1: ma ja ke 24.7.–30.8. klo 
16.00–19.00
Ryhmä 2: ti ja to 25.7.–31.8. klo 16.00–19.00
Opetuspaikka: Exactum CK109
Läsnäolo on välttämätöntä jo työryhmän 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla!
Työryhmän aikana opiskelijan on viikoittain 
raportoitava työnsä edistymisestä.
Opettaja: Ryhmä 1: LuK Mikko Hynninen
Ryhmä 2: Jaakko Nenonen

Kirjallisuus: Wikla, Arto, Ohjelmoinnin perus-
teet Java-kielellä, 2003; Ohjelmoinnin perusteet 
ja Java-ohjelmointi -opintojaksojen oheismateri-
aali ja luentomuistiinpanot. 

Aineopintoja

Tietokantasovellus (4 op) 
Ilmoittautumiskoodi 15041253
Opintomaksu: 78 euroa 
Edeltävät opinnot: Tietokantojen perus-
teet ja Ohjelmistotekniikan menetelmät

Kurssilla perehdytään tietokantaohjelmoin-
tiin ja yksinkertaisten web-sovellusten ra-
kenteisiin sekä web-sovelluksen toteutuk-
seen. Kurssilla harjoitellaan tietokantasuun-
nittelua sekä tietokannan pystytystä ja hy-
väksikäyttöä. Kurssin jälkeen opiskelija tun-
tee joitakin tietokanta- ja web-ohjelmoin-
nin tekniikkoja ja osaa laatia yksinkertaisia 
web-sovelluksia. Kurssin pääosan muodos-
taa harjoitustyö.

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen pääai-
neopintojen aineopintoihin sisältyvä pakol-
linen opintojakso. Sivuaineopiskelijat voivat 
sisällyttää kurssin valinnaisena tietojenkä-

sittelytieteen perus- tai aineopintoihin.

Suoritustapa: R 36 t + harjoitustyön te-
keminen
Opetus: ti ja to 25.7.–31.8. klo 16.00–19.00
Läsnäolo on välttämätöntä ryhmän en-
simmäisellä kokoontumiskerralla!
Opetuspaikka: Exactum CK108 (paitsi 22.–
24.8. Exactum A218)
Opettaja: LuK Mikko Hynninen

TÄHTITIEDE

Maailmankaikkeus nyt (4 op) 
Ilmoittautumiskoodi 15050153
Opintomaksu: 78 euroa 

Vauhdikas tutustumiskurssi tähtitieteestä kiin-
nostuneille. Kurssilla käsitellään erilaisia täh-
titieteen aiheita maapallolta avaruuden ra-
joille: mm. aurinkokunnan uudet maailmat, 
tähtien synty ja kuolema, mustat aukot, maa-
ilmankaikkeuden rakenne ja kohtalo, havain-
tolaitteet ja galaksit. Opetuksessa esitetään 
runsaasti diakuvia uusimmista löydöistä, mm. 
avaruusteleskooppi Hubblen silmin.

Suoritustapa: L 28 t + kuulustelu
Opetus: ma, ti ja ke 15.5.–17.5. klo 17.00–
19.45, ma ja ti 22.5.–23.5. klo 17.00–19.30, 
ma, ti ja ke 29.5.–31.5. klo 17.00–19.30 ja 
ma 5.6. klo 17.00–19.30
Opetuspaikka: U40 sali 2 paitsi 5.6. HKKK 
A-401
Kuulustelu: la 10.6. klo 9–13, uusintakuu-
lustelut la 12.8. klo 9–13 ja la 16.9. klo 9–13
Opettaja: FM Asko Palviainen

Kirjallisuus: Oja, Heikki ja Palviainen, Asko
Maailmankaikkeus nyt 2006. Ursa

Astrobiologian perusteet (5 op)
Ilmoittautumiskoodi 15050253
Opintomaksu: 85 euroa 

Astrobiologia tutkii monitieteellisesti elä-
mää maailmankaikkeudessa, elämää ilmiö-
nä pyritään määrittelemään. Luennoilla tar-
kastellaan erityisesti elämän synnyn, kehit-
tymisen ja selviytymisen fysikaalisia, kemi-
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allisia ja biologisia reunaehtoja. Kartoite-
taan elämän käyttämien alkuaineiden ja 
molekyylien esiintymistä, elämälle suotui-
sia paikkoja maapallolla, muualla Aurinko-
kunnassa sekä tähtien ympärillä löydetyillä 
eksoplaneetoilla. 

Suoritustapa: L 24 + kuulustelu
Opetus: ti 6.6., to 8.6., ma 12.6. to 15.6., 
ma 19.6. ja ti 20.6. klo 16.15–19.30
Opetuspaikka: HKKK A-301, paitsi 19.–20.6. 
PR aud XIV 
Kuulustelu: ke 5.7. klo 16–19, uusintakuu-
lustelut la 9.9. klo 9–12 ja la 14.10. klo 9–12 
Opettaja: FM Marianna Ridderstad, FM/DI 
Kyösti Ryynänen

Tähtitieteen perusteet (7 op) 
Ilmoittautumiskoodi 15050353
Opintomaksu: 99 euroa 

Kurssi antaa yleiskuvan planeetoista, täh-
distä, tähtijärjestelmistä ja maailmankaik-
keudesta sekä perustiedot tähtitieteen tut-
kimusmenetelmistä. Käsittely on matemaat-

tisempaa kuin Maailmankaikkeus nyt -kurs-
silla. 

Suoritustapa: L 42 t + R 15 t + kuulustelu ja 
hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset 
Opetus: Luennot: ma, ke, to 24., 26. ja 
27.7. ma ja ke 31.7.–4.9. klo 17.00–19.30
Opetuspaikka: 
* 24.7., 26.–27.7. U40 sali 12
* 31.7.–4.9. ma B18 sh 2 ja ke B18 sh 1
Laskuharjoitukset to 3.8.–31.8. klo 17.00–
19.30
Opetuspaikka: B18 sh 5
Kuulustelu: ke 13.9. klo 17–20, uusinta-
kuulustelut la 21.10. klo 9–12 ja la 25.11. 
klo 9–12
Opettaja: FM/DI Kyösti Ryynänen (luennot)
FM Mika Kokko (laskuharjoitukset)

Kirjallisuus: Karttunen & al: Tähtitieteen pe-
rusteet

Runsas valikoima
vieraskielisiä
Raamattuja.

Kaikista tuotteista opiskelijoille
alennukset -15 %. Tervetuloa!

PL 173, Kauppiaankatu 7
00161 HELSINKI
Puhelin (09) 612 93520
Faksi (09) 612 93511
myynti@bible.fi, www.bible.fi

SUOMEN PIPLIASEURA
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Puheviestintä (2 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 64 euroa 

Kurssilla perehdytään esiintymisen ja ryh-
mäviestinnän perusteisiin teoriatiedon, har-
joitusten ja palautteen avulla. Kurssilla käsi-
tellään muun muassa esiintymisjännityksen 
ja sanattoman viestinnän hallintaa, yleisön 
kohtaamista ja motivointia sekä havainnol-
listamisen ja argumentoinnin taitoja. Kurs-
silla tutustutaan myös ryhmän sääntöihin 
ja normeihin, tarkoituksenmukaisiin osal-
listumistapoihin ryhmässä, aktiivisen kuun-
telemisen taitoihin sekä päätöksentekoon 
ja ongelmanratkaisuun ryhmässä. Kurssi on 
intensiivikurssi ja työtahti on ripeä.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen 
kontaktiopetukseen (L 14 t + harjoitukset 
11 t) sekä oppimispäiväkirjan tekeminen. 
Oppimispäiväkirjan tehtävät annetaan en-
simmäisellä kerralla. Kurssilla on läsnä-
olopakko.
Opetus: ma 15.5., ke 17.5. klo 16–20, la 
20.5. klo 9–13, ma 22.5., ke 24.5. klo 16–20
Opetuspaikka: U40 sali 7
Opettaja: FM Niina Jääskeläinen

Suomen kieli ja viestintä (2 op)
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 64 euroa 

Tavoite: Oppia kirjoittamaan oman alan am-
mattitekstejä virkamieheltä vaadittavalla ja 
ammatinhoidossa tarvittavalla virheettömäl-
lä ja ymmärrettävällä asiatyylillä. Kehittää 
kirjallista viestintää niin, että pystyy laati-
maan tyyliltään ja kieliasultaan moitteetto-
mia sekä sisällöltään selkeitä, johdonmukai-
sia ja sujuvia asiatekstejä. Tutustua yleiskie-
len rakenteeseen ja oikeakielisyyssääntöihin, 
hyvän asiatyylin piirteisiin ja keinoihin, joilla 
tekstiä voi tehdä luettavammaksi ja ymmär-
rettävämmäksi. Saada tutkielman kirjoitta-
miseen ohjeita. Tutustua hallinnossa ja oi-
keuslaitoksessa käytettäviin teksteihin.

Suoritustapa: L 13 t + kuulustelu, teksti-
taidon näyte.

Tekstitaidon näyte: Kirjoittajana kehittymi-
nen edellyttää palautetta valinnoista, ra-
kenteista ja tyylistä. Opintojen eri vaiheis-
sa kirjoitettavista teksteistä (esim. kirjare-
feraateista, luentopäiväkirjoista, esseistä) 
valitaan yksi ja toimitetaan siitä 8–10 sivua 
opettajan tarkistettavaksi. Teksteistä anne-
taan palautetta ja niitä käsitellään teksti-
pajoissa. Jokainen toimittaa oman tekstin-
sä viimeistään ma 21.8. Avoimen yliopis-
ton asiakaspalveluun. Kuhunkin tekstipa-
jaan otetaan 8 opiskelijaa. 

Ilmoittautuminen tekstipajoihin Avoimen 
yliopiston asiakaspalveluun 1.6. jälkeen 
puh. (09) 191 28320. 
Opetus: Luennot: ma, ti, ke 29.–31.5. klo 
16.15 – 19.45
Tekstipajat: ma 28.8., ti 29.8., ke 30.8. ja to 
31.8. klo 16.30–19.45 (ilmoittaudu vain yh-
teen tekstipajaan)
Opetuspaikat: U40 sali 15
Kuulustelu: la 10.6. klo 9–12. Uusintakuu-
lustelut ke 16.8. klo 17–20 ja ke 13.9. klo 
17–20.
Opettaja: KTM Sonja Kniivilä

Kirjallisuus: Iisa, K. & Piehl, A., Virkakielestä 
kaikkien kieleen; Husa, J.& Mutanen, A. & Poh-
jalainen, T., Kirjoitetaan juridiikkaa. Ohjeita oi-
keustieteellisen kirjallisten töiden laatijoille.

Johdatus 
oikeustieteeseen (2 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 64 euroa 

Johdatus oikeustieteeseen on oikeustieteen 
opiskeluun orientoiva opintojakso, joka on 
oltava suoritettuna ilmoittauduttaessa avoi-
men yliopisto-opetuksen oikeustieteellisiin 
aineopintojaksoihin. 

Tavoitteet:
1) Yleiskuvan antaminen oikeustieteellisistä 

OIKEUSTIETEELLISET OPINNOT
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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 
yliopiston oma opintojakso, eikä vastaa-
vaa suoritusta ole Helsingin yliopiston oi-
keustieteellisen tiedekunnan tutkintovaa-
timuksissa. Johdatus oikeustieteeseen -jak-
son 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:
* Eurooppaoikeus 6 op – JSO:n eurooppa-
oikeus
* Rikosoikeus 11 op – JSO:n rikosoikeus
* Valtiosääntöoikeus 5 op – JSO:n julkisoi-
keus
* Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus 6 op – 
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.

Kirjallisuus: Kurssin kuulustelussa suoritetaan 
luennoilla käsitelty materiaali ja oheismateriaali-
na käytetään verkossa julkaistua "Johdatus oike-
ustieteeseen" -kurssimateriaalia ja Suomen la-
ki I ja II.

http://www.helsinki.fi /avoin/Kurssit/oikJohd/ma-
teriaali/Index.html

1. Toukokuun ryhmä
Suoritustapa: L 20 t + kuulustelu 
Opetus: ma, ti, ke, to 15.–18.5., ti, ke 23.–
24.5 klo 16.30–19.15
Opetuspaikka: PR sali 10

Kuulustelu: ma 29.5. klo 17–19. Uusinta-
kuulustelut ma 26.6. klo 16–18 ja ma 14.8. 
klo 17–19
Opettaja: OTK Tero Virtakainen

2. Elokuun ryhmä
Suoritustapa: L 20t + kuulustelu 
Opetus: ti, ke, to 1.–3.8., ma, ti, ke, to 7.–
10.8., ma, ti, ke 14.–16.8. klo 17–19
Opetuspaikka: AUD XIII, paitsi 7.–8.8. U40 
sali 2 ja 9.–10.8. Exactum CK112
Kuulustelu: ma 21.8. klo 17–19. Uusinta-
kuulustelut ma 18.9. ja 16.10. klo 17–19
Opettaja: OTL Kristina Andström

Oikeushistoria (5 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 85 euroa 
Luentojen aiheena on "Modernin oikeushis-
torian, erityisesti Euroopan integraation oi-
keushistorian pääpiirteitä". Luentosarja kor-
vaa oikeushistorian pakollisten aineopinto-
jen tutkintovaatimusten kohdan 3 tai täy-
dentävien aineopintojen tutkintovaatimus-
ten osasta Euroopan oikeushistoria tai Koti-
mainen oikeushistoria opiskelijan valinnan 
mukaan yhden kohdan.

Suoritustapa: L 21 t + luentokuulustelu + 
kirjallisuuskuulustelu
Opetus: ma, ti, ke, to 29.5.–1.6., ma, ti, ke 
5.–7.6. klo 16.30–19.00
Opetuspaikka: 
* 29.5.–5.6. PR aud XII
* 6.6.–7.6. U40 sali 12
Kuulustelu: ke 14.6. klo 17–19. Uusinta-
kuulustelut ma 21.8. klo 17–19 ja ma 18.9. 
klo 17–19. 
Kirjallisuuskuulustelu lukuvuoden 2006–
2007 oikeustieteellisen tiedekunnan tent-
tipäivinä (kolme kuulustelukertaa). Kirjalli-
suuskuulusteluun voi osallistua, kun luen-
tokuulustelu on hyväksytysti suoritettu.
Opettaja: Dosentti Jyri Inha

Kirjallisuus: Lukuvuoden 2006–2007 tutkinto-
vaatimusten mukaan
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Kontrollipolitiikan historian 
harjoitusseminaari/ kotimai-
nen ja eurooppalainen oikeus-
historia (6 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 92 euroa 

Edeltävät opinnot: Oikeushistorian ai-
neopintojakson suoritus

Kontrollipolitiikan historian keskeisten piir-
teiden analysointi verrattuna vastaavaan 
eurooppalaiseen oikeuskehitykseen. 

Käsiteltävä asiakokonaisuus: Rikos- ja pro-
sessioikeuden sekä muun kontrollipoliit-
tisesti relevantin oikeudellisen sääntelyn 
muutokset pitkällä aikavälillä.

Suoritustapa: Harjoitusseminaari 24 t. 
Korvaa oikeushistorian valinnaisista opin-
noista kotimaisen tai euroopan oikeushis-
torian jakson kokonaan.
Opetus: Ensimmäinen kokoontuminen 
(johdantoluento ja tehtävien jako): ma 
31.5. klo 9–13.
Seminaarit: ma, ti, ke, to 21.–24.8. klo 9–14
Opetuspaikka: HLA sh 742
Opettaja: Prof. Jukka Kekkonen (johdan-
toluento ja seminaarit), OTT Toomas Kot-
kas (seminaarit)

Perhe- ja jäämistöoikeus (6 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 92 euroa 
Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustie-
teeseen -opintojakso tai vastaava on olta-
va suoritettuna ilmoittautuessa.

Kokonaiskuvan antaminen perhe- ja jäämis-
töoikeudellisista käsitteistä ja periaatteista 
sekä siitä normistosta, joka sääntelee per-
he-elämän suhteisiin, aviopuolisoiden va-
rallisuussuhteisiin, omaisuuden periytymi-
seen, perintö- ja lahjaverovelvollisuuteen 
sekä lapsen oikeudelliseen asemaan ja va-
jaavaltaisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Käsiteltävä asiakokonaisuus:
1. Perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit, 
peruskäsitteet ja periaatteet. 

2. Perhe-elämän suhteiden oikeudellinen 
sääntely. 
3. Omaisuuden periytyminen ja perimyk-
seen liittyvät elinaikaiset varallisuusoikeu-
delliset määräämistoimet. 
4. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden 
taloudelliset suhteet. 
5. Lapsen oikeudet ja oikeudellinen asema 
6. Vajaavaltaisuus ja holhousoikeudellinen 
edustaminen.

Suoritustapa: L 20 t + luentokuulustelu + 
kirjallisuuskuulustelu.
Opetus: ma, ti, ke, to, pe 24.7.–4.8. klo 
16.15–17.45
Opetuspaikka: 24.–26.7 U40 sali 4 ja 27.7.–
4.8. U40 sali 2 
Kuulustelu: to 10.8. klo 16–18 (opettaja 
valvoo kuulustelun) F26 ls 1, uusintakuulus-
telut to 7.9. klo 16–18 (opettaja valvoo kuu-
lustelun) ja ke 27.9. klo 17–19.

Kirjallisuuskuulustelu lukuvuoden 2006–07 
oikeustieteellisen tiedekunnan tenttipäi-
vinä (kolme kuulustelukertaa). Prof. Urpo 
Kangas. Kirjallisuuskuulusteluun voi osal-
listua kun luentokuulustelu on hyväksytys-
ti suoritettu.
Opettaja: VT, OTK Désirée Söderlund

Kirjallisuus: Lukuvuoden 2006–07 tutkintovaa-
timusten mukaan.

Eurooppaoikeus (6 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 92 euroa 
Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustie-
teeseen -opintojakso tai vastaava oltava 
suoritettuna ilmoittautuessa.

Luennoilla annetaan perustiedot eurooppa-
oikeuden rakenteellisista ominaispiirteistä 
ja EY-tuomioistuimen ennakkoratkaisume-
nettelystä. Kurssilla käsitellään mm. seuraa-
via kysymyksiä:
– Eurooppaoikeus – mitä se on?
– Maastrichtin ja Rooman sopimuksen ta-
voitteet ja EY:n toimivalta suhteessa jäsen-
valtioihin
– Eurooppaoikeudelliset oikeusperiaatteet 
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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: ti, ke, to 8.–10.8., ma, ti 14.–15.8. 
klo 16–19.45
Opetuspaikka: PR aud XII
Kuulustelu: Luentokuulustelu ke 23.8. klo 
17–20. Uusintakuulustelut ke 20.9. klo 17–
20 ja ke 18.10. klo 17–20 

Kirjallisuuskuulustelu lukuvuoden 2006–
2007 oikeustieteellisen tiedekunnan tent-
tipäivinä (kolme kuulustelukertaa). Euroop-
paoikeuden professori. Kirjallisuuskuuluste-
luun voi osallistua, kun luentokuulustelu on 
hyväksytysti suoritettu.
Opettaja: Dosentti Juha Raitio

Kirjallisuus: Luentokuulustelu: Raitio, Juha, 
Johdatus Euroopan integraation historiaan ja 
eurooppaoikeuteen. Helsingin yliopiston oikeus-
tieteellisen tiedekunnan julkaisuja, 2005. Kirjalli-
suuskuulustelu lukuvuoden 2006–07 tutkintovaa-
timusten mukaan.

Valtiosääntöoikeus (5 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 85 euroa 
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 toimivaltasuhteis-
ta sekä kansalaisten perus- ja ihmisoikeus-
oikeussuojasta.

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: to 17.8., ma, ti, to 21.–24.8., ma, 
ti, to 28.–31.8. klo 16.30–19.00
Opetuspaikka: Exactum D123 paitsi 24.8. 
Exactum C222
Kuulustelu: ke 6.9. klo 17–19. Uusintakuu-
lustelut ke 4.10. klo 17–19 ja ma 6.11. klo 
17–19.

Kirjallisuuskuulustelut lukuvuoden 2006–
2007 tenttipäivinä (3 kuulustelukertaa). Val-
tiosääntöoikeuden professori. Kirjallisuus-
kuulusteluun voi osallistua, kun luentokuu-
lustelu on hyväksytysti suoritettu. Kirjalli-
suuskuulustelu on lakikirjatentti. 
Opettaja: OTK, tutkija Juhani Kortteinen

Kirjallisuus: Lukuvuoden 2006–2007 tutkinto-
vaatimusten mukaan.

Julkisoikeus (5 op) 

ks. Valtiotieteellisten aineiden yleisopin-
not s. 70
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WILLHELMSIN APTEEKKI
Aleksanterinkatu 44
(Aleksin ja Mikonkadun kulma)
Puh. 179 371
Palvelemme:
ma-pe 8-19, la 10-18www.hyvanmielenapteekit.fi

Kanta-asiakkaana saat
• 4% alennuksen itsehoitotuotteista

   ja tarvikkeista (ei lääkkeet)

• tuntuvia erikoisetuja suosituista 

   sesonkituotteista

• apteekin asiakaslehden kotiin 

   postitettuna – näin täydennät 

   opintojasi terveen elämän tiedoilla

Liity kanta-asiakkaaksi apteekissamme. Saat edut heti.

Kanta-
asiakkuus
kannattaa

Willhelmsin Apteekki ilmot 122x174mm (Mu-Va)
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TEOLOGISET OPINNOT

KIELIOPINNOT

KL10 Heprea (10 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 120 euroa 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kyke-
nee apuneuvojen avulla ymmärtämään Van-
han testamentin tekstejä ja pystyy lukemaan 
Vanhan testamentin tieteellisiä kommentaa-
reja. Kurssi sisältää heprean muoto- ja lau-
seopin perusasiat harjoituksineen sekä vali-
koiman Vanhan testamentin hepreankieli-
siä tekstejä. Kurssin aikana tutustutaan myös 
heprean kieltä käyttävään kulttuuriin. 

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. Lisäksi hyväksyttävään 
suoritukseen vaaditaan lukunäyte, joka an-
netaan 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 2.6.–
15.6. klo 16.30–18.45 ja 16.6.–30.6. klo 
16.30–18.00 (ei opetusta pe 23.6.)

1. välikertaus to 22.6. klo 16.30–18.00 (luen-1. välikertaus to 22.6. klo 16.30–18.00 (luen-
tojen yhteydessä), uusinta ke 19.7. klo 16–18
Opetuspaikka: 2.–16.6. U40 sali 4, paitsi 5.–
8.6. ja 12.–13.6. HKKK E–107, 19.–23.6. F26 
ls 2, 26.–27.6. U40 sali 4, 28.–30.6. U40 sa-
li 6 
(L 52 t): ma, ti, ke, to ja pe 26.7.–1.9. klo 
16.30–18.00, paitsi to 31.8. klo 16.30–19.00
2. välikertaus pe 11.8. klo 16.30–18.00 (lu-
entojen yhteydessä), uusinta pe 18.8. klo 
16.30–18.00 (tähän kuulusteluun ilmoit-
taudutaan opettajalle viimeistään edellise-
nä päivänä)
Loppukertaus to 31.8. klo 16.30–19.00 (lu-
entojen yhteydessä), uusintakuulustelu la 
30.9. klo 9–12 
Opetuspaikka: 26.7. U40 sali 6, 27.–28.7. 
U40 sali 4, 31.7., ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma, 2.–3.8. , ks. verkkopalvelun ope-
tusohjelma, 4.8. U40 sali 4, 7.8. , ks. verk-
kopalvelun opetusohjelma, 8.–14.8. F26 ls 
2, paitsi 9. ja 14.8., ks. verkkopalvelun ope-
tusohjelma, 15.–30.8. U40 sali 4, paitsi 17. ja 
21.–25.8. , ks. verkkopalvelun opetusohjel-
ma, 31.8. U40 sali 2, 1.9. U40 sali 4
Opettaja: Dos. Juha Pakkala 

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.
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YLEISOPINNOT

Äidinkielen kirjallinen käyttö 
(3 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19000353
Opintomaksu: 71 euroa 

Kurssi on valtiotieteellisen tiedekunnan tut-
kintovaatimusten mukainen opintojakso. 

Kurssin tavoitteena on parantaa opiskeli-
jan asiatyylisen, etenkin tieteellisen kirjoit-
tamisen valmiuksia sekä antaa perustiedot 
tavallisimpien opiskeluun liittyvien kirjal-
listen töiden laadinnasta. Jaksolla pereh-
dytään myös kirjoittamiseen yleensä, kir-
joittamisprosessiin ja omiin kirjoittamista-
poihin sekä pyritään ratkaisemaan tavalli-
simpia kirjoittamisen esteitä. 

Huom! Läsnäolo ensimmäisellä kerralla pa-
kollinen.

Suoritustapa: L 12 t + R 12 t + kuulustelu 
ja harjoitustyöt
Opetus: ma, ti, ke, to 15.5.–18.5., ma, ti 
22.–23.5., ti, ke 30.–31.5. klo 16.30–19.00
Opetuspaikka: PR sali 4
Kirjallinen harjoitustyö palautetaan avoi-
men yliopiston asiakaspalveluun ma 12.6. 
mennessä.
Kuulustelu: ma 5.6. klo 17–19, uusintakuu-
lustelut ma 3.7. klo 16–18, ma 28.8. klo 17–19
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.

Julkisoikeus (5 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19000153
Opintomaksu: 85 euroa 

Kurssi on valtiotieteellisen tiedekunnan tut-
kintovaatimusten mukainen opintojakso.

Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva hal-
linnollisesta suunnittelusta ja päätöksen-

teosta, hallintokoneiston toiminnasta, sosi-
aalioikeudesta, käytettävissä olevista oikeus-
suojakeinoista sekä lainvalmistelusta ja -sää-
däntömenettelystä, ja perusoikeuksista.

Suoritustapa: Luennot 40 t + luentokuu-
lustelu, jonka yhteydessä suoritetaan myös 
kirjallisuus 
Opetus: ma, ti 22.–23.5., ma, ti, ke, to 
29.5.–1.6., 5.–8.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: U38 F 211
Kuulustelu: la 17.6. klo 9–12, uusintakuulus-
telut la 19.8 klo 9–12 ja ma 18.9. klo 17–20.
Opettaja: OTK, tutkija Juhani Kortteinen

Kirjallisuus: Mäenpää Olli: Hallintolaki ja hyvän 
hallinnon takeet, 2003; Jyränki Antero: Uusi perus-
tuslakimme, 2000, s. 87–150, 153– 198 ja 237–256.

Tilastotieteen johdantokurs-
si (8 op) 

ks. Tilastotiede s. 84

Yhteiskuntatieteet ja argu-
mentaatio (3 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19000253
Opintomaksu: 71 euroa 

Kurssi on valtiotieteellisen tiedekunnan tut-
kintovaatimusten mukainen opintojakso. 

Kurssin tavoite: Hyvän ajattelun ja argu-
mentoinnin taitojen harjaannuttaminen. 

Painopistealueet: käytännön keskustelutai-
to, tieteellinen argumentaatio, argumen-
toinnin tutkimus, tieteentutkimus, tieteen-
fi losofi a, yhteiskuntatieteet. "Hyvä ajatte-
lu" normatiivisena käsitteenä. 

Suoritustapa: L 26 t + luentokuulustelu
Opetus: ma, ti 21.–22.8. klo 16–19.45, ke, 
to, pe 23.–25.8., ma 28.8. klo 16–19.15
Opetuspaikka: F26 ls 2
Kuulustelu: la 2.9. klo 9–12, uusintakuulus-
telut ke 4.10. klo 17–20 ja ke 1.11. klo 17–20
Opettaja: Prof. Arto Siitonen

VALTIOTIETEELLISET OPINNOT
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KANSANTALOUSTIEDE

KA1. Kansantaloustieteen pe-
rusteet (8 op) 
Ryhmä 1: Ilmoittautumiskoodi 19030153
Ryhmä 2: Ilmoittautumiskoodi 19030253
Opintomaksu: 106 euroa 

Opintojakso on johdatus nykyaikaisen kan-
santaloustieteen ajattelutapoihin, teoreet-
tiseen perustaan ja taloudellista käyttäyty-
mistä koskevaan empiiriseen tietämykseen. 
Siinä käsitellään toisaalta yksittäisten talou-
den pitäjien käyttäytymiseen, kilpailuun ja 
markkinamuotoihin liittyviä kysymyksiä. Toi-
saalta huomion kohteena on kansantalous 
kokonaisuutena ja sen suorituskyvyn vaihte-
luiden syyt ja kokonaistaloudellisten suurei-
den – kuten esim. kulutuksen, investointien, 
vaihtotaseen väliset riippuvuudet. Myös pit-
kän ja lyhyen aikavälin talouspolitiikan kysy-
myksenasettelut ja mahdollisuudet tuodaan 
esiin soveltuvissa kohdissa.

Opintojakso kuuluu kansantaloustieteen pe-
rusopintoihin ja on tarkoitettu sivuaineopis-
kelijoille.

Suoritustapa: L 50 t + R 10 t + kuulustelut 
(mikro- ja makro-osuus)
Opetus: Luennot: (kaikille yhteiset)
Mikrotaloustiede: ke, to, pe 28.–30.6., ke, 
to 5.–6.7. ja ti, ke 18.–19.7. klo 16.15–19.30 
paitsi pe 30.6. klo 16.15–17.45
Makrotaloustiede: ti, ke, to 1.–3.8., ke, to 
9.–10.8. ja ma 14.8. klo 16.15–19.30
Opetuspaikka: U40 sali 4 
Harjoitukset (2 ryhmää):
Mikrotaloustiede: ti 4.7., ma 17.7. ja ma 24.7. 
Makrotaloustiede: ti 8.8. ja to 17.8.
Ryhmä 1: klo 14.15–15.45
Ryhmä 2: klo 16.00–17.30
Opetuspaikka: U40 sali 7
Laskuharjoitusten hyväksytty suorittaminen 
on edellytys kuulusteluun osallistumiselle.
Kuulustelu: Mikro-osuus: pe 28.7. klo 16–
19, U40 sali 6 (opettaja valvoo) 
Makro-osuus: ma 28.8. klo 17–20 
Uusintakuulustelut (mikro- ja/tai makro-osuus): 
ma 25.9. klo 17–20 ja ma 23.10. klo 17–20

Huom. Jos suoritat molemmat osiot samassa 
kuulustelussa, kuulusteluaika on klo 17–21. 
Opettaja: FM, VTM Olli Ropponen (luennot) 
VTL Mai Allo (harjoitukset)

Kirjallisuus: Begg D & Fischer S & Dornbusch 
R: Economics (6th ed.), ei lukuja 4, 14–15, 18, 19, 
23–24, 30–33 ja 36 tai (7th ed.), ei lukuja 12–13, 
17–18, 22–23, 30–33 ja 36 tai (8th ed.), ei lukuja 
12–13, 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 pidettäväksi muka-
na luennoilla.

SOSIAALI- JA KULTTUURIANT-
ROPOLOGIA

Sosiaali ja kulttuuriantropolo-
gian perusopinnot (25 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19050053 (sisältää 
kaikki perusopintojen kurssit). Käytä tätä 
ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi yhteen-
laskettu opintomaksu ylittää enimmäishin-
nan 200 euroa. Jos ilmoittaudut yksittäisel-
le kurssille, käytä kurssin kohdalla olevaa il-
moittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 200 euroa.

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian tavoittee-
na on tuntea niin monta inhimillisen elämän 
muotoa kuin mahdollista. Kulttuuristen teki-
jöiden antropologinen tarkastelu ei rajoitu 
yhden maantieteellisen alueen tai yhteisön 
tutkimukseen vaan edellyttää laaja-alaista 
etnografi sta vertailua. Kulttuuriantropolo-
gian opetuksen tavoitteena on kyky tarkas-
tella niin mikrotason sosiaalista elämää kuin 
globaalin järjestelmän ilmiöitä vertailevasta 
yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta.

Sosiaali- ja kulttuuriantropo-
logian johdantokurssi (5 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19050153
Opintomaksu: 85 euroa 
Jaksolla käydään läpi antropologian perus-
käsitteet ja antropologinen näkökulma in-
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himilliseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ke 17.5., ma 22.5., ma 29.5., to 
1.6., ma 5.6. ja to 8.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: 17.5. U40 sali 6, 22.5.–5.6. 
U40 sali 4 ja 8.6. U40 sali 12
Kuulustelu: ke 28.6. klo 16–19, uusintakuulus-
telut: ke 26.7. klo 16–19 ja ke 30.8. klo 17–20
Opettaja: FT Tea Virtanen

Kirjallisuus: Eriksen T, Toista maata? Johdatus 
antropologiaan (engl. Small Places, Large Issues: An 
Introduction to Social and Cultural Anthropology).

Sosiaali- ja kulttuuriantropolo-
gian johdantoseminaari (4 op)
Ilmoittautumiskoodi 19050253
Opintomaksu: 78 euroa 

Seminaari on johdantokurssia täydentävä 
opintopiiri, jossa perehdytään antropologian 
peruskäsitteisiin ja kysymyksenasette luihin.

Suoritustapa: seminaari 24 t + essee
Opetus: to 18.5., ke 24.5., ke 31.5., ke 7.6., 
ma 12.6. ja ma 19.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: PR aud II
Esseen palautus Avoimen yliopiston asiakas-
palveluun (Bulevardi 18) pe 30.6. mennessä.
Opettaja: VTT Anna-Maria Tapaninen

Kirjallisuus: Eriksen T, Toista maata? Johdatus 
antropologiaan. Keesing, R. & Strathern, A., Cul-
tural Anthropology: A Contemporary Perspective. 

Sosiaali- ja kulttuuriantropo-
logian keskeiset suuntaukset 
(8 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19050353
Opintomaksu: 106 euroa 

1900-luvun antropologian tutkimushisto-
ria; yhteiskunta ja kulttuuri antropologian 
yleisenä tutkimuskohteena. Jakson tavoit-
teena on tarjota yleinen viitekehys, jonka 
avulla opiskelija voi mieltää myöhempien 
opintojaksojen käsittelemät tutkimusalat 
ja teoriat osaksi antropologiaa.

Suoritustapa: L 24 t + essee

Opetus: ma ja to 26.6.–3.7. ja 31.7.–10.8. 
sekä to 17.8. klo 16.30–19.00
Opetuspaikka: * ma U40 sali 15, * to U40 
sali 14
Esseiden palautuksesta sovitaan opetuksen 
yhteydessä.
Opettaja: FT Tea Virtanen

Kirjallisuus: Firth, R: We, the Tikopia
Evans-Pritchard, E.; Witchcraft, Oracles and Ma-
gic among the Azande; Kluckhohn, C: Navaho 
Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande; 
Wallace, A: The Death and Rebirth of the Seneca.

Sosiaali- ja kulttuuriantropo-
logian oppihistoria (8 op)
Ilmoittautumiskoodi 19050453
Opintomaksu: 106 euroa

Oppihistoria käsittelee antropologian eriy-
tymistä fi losofi asta ja yhteiskuntateoriasta 
omaksi tieteenalakseen. Tavoitteena on ym-
märtää antropologian tutkimien kysymys-
ten yhteys valistusajattelun ja romantiikan il-
mentämään yhteiskunnalliseen muutokseen 
ja 1800-luvun uuteen maailmankuvaan.

Suoritustapa: L 24 t + kirjallisia töitä
Opetus: ma ja to 21.8.–28.9. klo 16.30–
18.00
Opetuspaikka: 
* 21.8., 28.–31.8. B18 sh 7
* 24.8., 4.–28.9. ks. opetuspaikat verkkopal-
velun opetusohjelma
Kirjallisten töiden palautuksesta sovitaan 
opetuksen yhteydessä.
Opettaja: VTT Annika Teppo

Kirjallisuus: Bohannan,P.: High Points in Anthro-
pology; Stocking G.: Stocking, G: The Ethnogra-
pher's Magic; Stocking G.: After Tylor.

SOSIAALIPOLITIIKKA

Sosiaalipolitiikan perusopin-
not (25 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19060053 (sisältää 
kaikki perusopintojen kurssit). Käytä tätä 
ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi yhteen-
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laskettu opintomaksu ylittää enimmäishin-
nan 200 euroa. Jos ilmoittaudut yksittäisel-
le kurssille, käytä kurssin kohdalla olevaa il-
moittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 200 euroa.

Akateemisena oppiaineena ja tieteenalana 
sosiaalipolitiikka on kiinnostunut mm. sel-
laisista kysymyksistä kuin mitä hyvinvointi 
on ja miten resurssit sen takaamiseksi tur-
vataan. Kenen tehtävä on huolehtia ihmis-
ten hyvinvoinnista ja miten riskejä ja uhkia 
torjutaan? Millainen on oikeudenmukainen 
yhteiskunta ja millaista eriarvoisuutta tai 
syrjäytymistä ilmenee? Millaisia haasteita 
globalisaatio asettaa hyvinvointivaltiolle ja 
laajemmin yhteiskunnalle? Miten sosiaali-
politiikka toimii nykyajan markkinavetoi-
sessa yhteiskunnassa?

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.

1. Johdatus yhteiskuntapolitiikkaan 3 op
3. Sosiaalipolitiikan johdantokurssi 6 op
4. Yhteiskuntapolitiikan erityisalueet 1 
* 4C. Vanhenemisen tutkimuksen johdan-
tokurssi 6 op
5. Suomalainen yhteiskunta 4 op
6. Hyvinvointipolitiikka 6 op

1. Johdatus yhteiskuntapoli-
tiikkaan (3 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19060253
Opintomaksu: 71 euroa 

Johdantokurssilla tutustutaan yhteiskunta-
politiikan laitoksen eri oppiaineisiin sekä 
erikoistumisvaihtoehtoihin.

Suoritustapa: Luennot 12 t + luentopäi-
väkirja
Opetus: ke 31.5., to 1.6. ja ma, ti, ke, to 5.–
8.6. klo 16.00–18.00
Opetuspaikka:
* 31.5. PR sali 13
* 1.6. ja 5.6. ks. verkkopalvelun opetusohjelma
* 6.6. PR Pieni juhlasali
* 7.6. ja 8.6. ks. verkkopalvelun opetusoh-
jelma
Luentorunko:
ke 31.5. VTM Sonja Miettinen Johdanto (oh-
jeet luentopäiväkirjan ja HOPS:n tekoon)
to 1.6. prof. Keijo Rahkonen: Sosiaalipoli-
tiikka
ma 5.6. prof. Ilmo Massa: Ympäristöpolitiikka
ti 6.6. prof. Antti Karisto: Vanhenemisen 
tutkimus
ke 7.6. prof. Synnöve Karvinen-Niinikoski: 
Sosiaalityö
to 8.6. prof. Anne Haila: Kaupunkitutkimus

Luentopäiväkirja palautetaan ma 26.6. 
mennessä kurssisihteeri Vaula Eskolinille 
Avoimen yliopiston asiakaspalveluun, Bu-
levardi 18. 
Opettaja: VTM Sonja Miettinen + vieraile-
via asiantuntijoita

2. Opintosuunnitelma 
Opiskelija tekee henkilökohtaisen opinto-
suunnitelmansa (HOPS) tämän opintoko-
konaisuuden osalta sekä esittää tavoitteet, 
joihin aikoo opintojaan hyödyntää.
Opetus: Ohjeet opintosuunnitelman te-
koon annetaan Johdatus yhteiskuntapoli-
tiikkaan -kurssin ensimmäisellä luentoker-
ralla ke 31.5. Opintosuunnitelmat palaute-
taan ensimmäisen jakson luentopäiväkirjan 
kanssa samaan aikaan. 
Opettaja: VTM Sonja Miettinen
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3. Sosiaalipolitiikan johdanto-
kurssi (6 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19060153
Opintomaksu: 92 euroa 
Kurssilla tutustutaan sosiaalipolitiikan his-
toriaan, teorioihin, järjestelmiin ja nykykes-
kusteluihin.

Suoritustapa: L 20 t + oppimispäiväkirja + 
kirjallisuuskuulustelu
Opetus: ma, ti, ke, to 26.–29.6. klo 16.00–
19.45
Opetuspaikka: PR sali 10 
Kuulustelu: ma 17.7. klo 16–19, uusinta-
kuulustelut ke 16.8. klo 17–20 ja la 16.9. 
klo 9–12 
Oppimispäiväkirja palautetaan ma 31.7. 
mennessä kurssisihteeri Vaula Eskolinille 
Avoimen yliopiston asiakaspalveluun, Bu-
levardi 18.
Opettaja: VTM Sonja Miettinen

Kirjallisuus: Nurminen (toim:): Sosiaalipolitii-
kan lukemisto; Helne ym. (toim): Sosiaalinen 
politiikka (luvut: 1–7).

5. Suomalainen yhteiskunta 
(4 op) 
Kirjallisuuskuulusteluun ilmoittautuminen 
verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 40 euroa/kuulustelu

Jaksossa saadaan yleiskuvaa suomalaisesta 
yhteiskunnasta ja sosiaalipolitiikasta sekä 
niiden viimeaikaisesta kehityksestä.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: la 27.5. klo 9–13, ma 28.8. klo 
17–21 ja la 30.9. klo 9–13
Opettaja: VTL Eija Nurminen

Kirjallisuus: Eräsaari R & Rahkonen K (toim.): 
Työväenkysymyksestä sosiaalipolitiikkaan
(toinen uudistettu painos); Roos JP: Suomalai-
nen elämä; Jokinen K & Saaristo K: Suomalai-
nen yhteiskunta.

6. Hyvinvointipolitiikka (6 op) 
Kirjallisuuskuulusteluun ilmoittautuminen 
verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 40 euroa/kuulustelu

Perehdytään hyvinvointipolitiikan keskeisiin 
ajattelumalleihin ja tutkimussuuntauksiin.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelut: la 27.5. klo 9–13, ma 28.8. klo 
17–21 ja la 30.9. klo 9–13
Opettaja: VTL Eija Nurminen

Kirjallisuus: Blakemore, K. Social Policy. An 
Introduction; Huom. vain 2. uudistettu painos 
Saastamoinen K. Eurooppalainen liberalismi, 
etiikka talous, politiikka; Sihvola J. Maailman-
kansalaisen etiikka; Helne T et al (toim.): Sosiaa-
linen politiikka (luvut 8–15). 

4. Yhteiskuntapolitiikan eri-
tyisalueet 1

4C. Vanhenemisen tutkimuk-
sen johdantokurssi (6 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19120153
Opintomaksu: 92 euroa 

Johdantokurssilla lähestytään vanhenemis-
ta ja vanhuutta yhteiskunnallisena, kulttuu-
risena ja yksilöllisenä kysymyksenä sekä tu-
tustutaan vanhuspolitiikkaan ja vanhustyö-
hön. Tavoitteena on oppia hahmottamaan 
vanhenevan ihmisen elinoloja ja elämänti-
lanteita sekä luoda käsitys vanhuudesta ikä- 
ja elämänvaiheena ja sukupolvikysymykse-
nä. Lisäksi luodaan katsaus harjoitettavaan 
vanhuspolitiikkaan sekä vanhustyöhön.

Suoritustapa: Luennot 20 t + kuulustelu
Kurssi koostuu aktiivisesta luentojen seu-
raamisesta ja oheiskirjallisuudesta. Kurssin 
lopuksi opiskelija tenttii kirjallisuuden.
Opetus: ke, to 19.–20.7. ja ma, ti, ke 24.–
26.7. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: U40 sali 2
Kuulustelu: ke 9.8. klo 16–19, uusintakuu-
lustelut: la 23.9. klo 9–12 ja la 21.10. klo 9–
12
Opettaja: YTM Jouni Peltomaa

Kirjallisuus: Sankari A & Jyrkämä J (toim.): Lap-
suudesta vanhuuteen – iän sosiologiaa; Ma-
rin M & Hakonen S (toim.): Seniori- ja vanhus-
työ arjen kulttuurissa. 
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SOSIAALIPSYKOLOGIA

Perusopinnot (25 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19070053 (sis. kaik-
ki perusopintojen kurssit). Käytä tätä il-
moittautumiskoodia, jos kurssiesi yhteen-
laskettu opintomaksu ylittää enimmäishin-
nan 200 euroa. Jos ilmoittaudut yksittäisel-
le kurssille, käytä kurssin kohdalla olevaa il-
moittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 200 euroa.

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 sosi-
aalisessa vuorovaikutusprosessissa
* pienryhmät ja yleensä välitön sosiaalinen 
vuorovaikutus
* ryhmien väliset suhteet 

Perusopinnot (25 op):
SP01 Johdatus sosiaalipsykologiaan (4 op)
SP02 Psykologian perusteita (3 op)
SP03 Sosiaalipsykologian juuret I (5 op)
SP04 Sosiaalipsykologian sovelluksia I (5 op)
SP05 Sosiaalipsykologian tutkimuskohtei-

ta I (8 op)

SP01 Johdatus sosiaalipsyko-
logiaan (4 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19070153
Opintomaksu: 78 euroa 

Kurssin tavoitteena on tutustua yksityiskoh-
taisesti sosiaalipsykologian peruskäsitteisiin, 
ongelmanasetteluihin ja menetelmiin. Opis-
kelija saa yleiskuvan sosiaalisen kognition 
sekä arvojen ja asenteiden tutkimuksesta, 
vuorovaikutuksesta ja ryhmäprosesseista se-
kä persoonallisuuden ja identiteetin sosiaa-
lisista kehitysehdoista. 

Suoritustapa: L 24 t + loppukuulustelu 
Loppukuulustelussa tentitään sekä luennot 
että kirjallisuus. 
Opetus: ma ja la 15.5.–29.5.
* ma klo 16.30–19.45
* la klo 9.00–13.45
Opetuspaikka: U40 sali 6, paitsi 20.5. sali 5 
Kuulustelu: ke 7.6. klo 17–20, uusintakuu-
lustelut: ke 9.8. klo 16–19 ja la 9.9. klo 9–12
Opettaja: VTL Marja Ahokas

Kirjallisuus: Helkama K, Myllyniemi R, Lieb-
kind K.: Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: 
Edita, 1998. (ruots. Socialpsykologi – en introduk-
tion, Malmö: Liber, 2000). (n. 300 s).

SP02 Psykologian perusteita 
(3 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19070253
Opintomaksu:
suoritusvaihtoehto a) 71 euroa
suoritusvaihtoehto b) 40 euroa/kuulustelu

Esitellään yleiskatsaus sellaisista psykologian 
peruskäsitteistä ja teorioista, jotka ovat tar-
peellisia sosiaalipsykologian opinnoissa: käyt-
täytymisen biologinen perusta, oppiminen, 
muisti, ajattelu, tiedonkäsittely, kieli, emoo-
tiot ja sosiaalinen käyttäytyminen. 

Suoritustapa: a) L 24 t + kuulustelu tai b) 
kirjallisuuskuulustelu 
Opetus: ti ja to 16.5.–6.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: 23.5. saakka S20 D-rappu sa-
li 1, loput paikat ks. verkkopalvelun ope-
tusohjelma 
Kuulustelu: luento- ja kirjallisuuskuuluste-
lut: la 10.6. klo 9–12, ma 7.8. klo 16–19, ke 
6.9. 17–20
Opettaja: FL Jarmo Herkman 

Kirjallisuus: Gleitman H, Fridlund A J & Reis-
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berg D.: (2003) Psychology (6th ed.) New York: 
Norton. Luvut 2,4,7,8,9,11. (n 300 s).

SP04 Sosiaalipsykologian so-
velluksia I (5 op) 
Kirjallisuuskuulustelun ilmoittautuminen 
verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 40 euroa/kuulustelu

Tavoitteet: Tutustutaan joihinkin ajankoh-
taisiin soveltavan sosiaalipsykologian tutki-
muksiin ja teksteihin esimerkkitutkimuksin, 
jotka vastaavat edellä opiskeltua teoriaa. 
Liebkindin teoksessa tutustutaan akkultu-
raatiota, ennakkoluuloisuutta ja sen vähen-
tämistä koskevaan sosiaalipsykologiseen so-
veltavaan tutkimukseen. Vesalan teos tar-
kastelee yrittäjien tapoja tulkita omaa toi-
mintaansa ja erittelee kriittisesti individua-
lismia yrittäjän työn kuvauksena. 

Juujärven ja Myyryn sekä Ikonen-Varilan lu-
vut teoksessa Arvot, moraali ja yhteiskun-
ta laajentavat johdantokurssin tietoja mo-
raalin tutkimuksesta erityisesti työelämän 
ja ammatillisuuden näkökulmasta. Pohjan-
heimon luvussa käsitellään suomalaisten ar-
voja ja niissä tapahtuneita muutoksia joh-
dantokurssilla esitetyn Schwartzin arvoteo-
rian viitekehyksessä. Tontin sekä Uutelan ja 
Haukkalan luvut esittelevät terveyden sosi-
aalipsykologian keskeisiä kysymyksiä ja La-
hikaisen uutta mediaa lasten elämässä. Kir-
jan luvut siis täydentävät kuvaa sosiaalipsy-
kologian sovellusmahdollisuuksia. 

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu 
Kuulustelu: ma 5.6. klo 17–20, ma 14.8. 
klo 17–20, ke 13.9. klo 17–20
Opettaja: VTT Jukka Tontti 

Kirjallisuus: Liebkind K ym. (2000): Monikult-
tuurinen Suomi. Helsinki: Gaudeamus. (n. 170 s.) 
1,5 op; Vesala K M: Yrittäjyys ja individualismi. 
Helsinki: Helsingin yliopisto, 1996. (161 s) 1,5 op; 
Kuusi lukua kirjasta Pirttilä-Backman ym (toim.) 
(2005): Arvot, moraali ja yhteiskunta. Helsin-
ki: Gaudeamus. Luvut Juujärvi &.Myyry, Ikonen-
Varila, Pohjanheimo, Lahikainen, Tontti sekä Uu-
tela & Haukkala (n. 120 s) 2op.

SP05 Sosiaalipsykologian tut-
kimuskohteita I (8 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19070553
Opintomaksu:
suoritusvaihtoehto a) 106 euroa
suoritusvaihtoehto b) 40 euroa/kuulustelu

Tavoitteet: Syvennetään johdantokurssilla 
muodostettua käsitystä sosiaalipsykologi-
an keskeisistä tutkimuskohteista, kuten ryh-
mäprosesseista, ryhmien välisistä suhteista, 
asenteista ja sosiaalisesta kehityksestä. 

Kohdassa 1 tutustutaan perustasolla eri ryh-
mäprosesseihin. Penningtonin teos tarkaste-
lee ryhmiä ja organisaatioita koskevaa tie-
toa ja sen soveltamista sekä esittelee käy-
tettyjä tutkimusmenetelmiä. Kohdassa 2 tu-
tustutaan ennakkoluuloisuuden eri muoto-
jen ja sen vähentämistä koskevien sosiaali-
psykologisten teorioiden perusteisiin. Koh-
dassa 3 jatketaan perehtymistä asenteiden, 
stereotypioiden ja sosiaalisten representaa-
tioiden peruskäsitteisiin ja prosesseihin. Er-
win tarjoaa perustan klassisista asennemal-
leista. Wagnerin ja kumppaneiden artikke-
li täydentää johdantokurssin tietoja kertaa-
malla sosiaalisten representaatioiden teori-
an keskeiset käsitteet ja olettamukset ja esit-
telemällä lyhyesti kuusi eri menetelmillä to-
teutettua empiiristä tutkimusta. 
Kohdassa 4 opiskelija saa yleiskäsityksen 
sosialisaation ja sosiaalisen kehityksen pää-
teorioista. Kohdassa 5 esitellään Hofsteden 
teos, joka on yksi tunnetuimmista kulttuu-
rien välisistä vertailevista tutkimuksista. Sii-
nä esitellään neljä perusulottuvuutta, joi-
den suhteen eri maiden on havaittu poik-
keavan toisistaan. 

Suoritustapa: a) L 24 t + luentokuuluste-
lu (3 op) + 1 kirja (1 op) + kirjallisuuskuu-
lustelu (4 op) tai b) Kirjallisuuskuulustelu 
(8 op)

Luentokuulustelun yhteydessä tentitään joko
teoksesta Demetriou & al. (toim.): Life-span de-
veplomental psychology. Chichester New York: 
J. Wiley & Sons, 1998. (165 s) – luku 4 (communi-
cation and language development (137–178) - lu-
vut 6 ja 7 (social dev. & moral dev.) (270–350) - lu-
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ku 9 (personality dev.) (399–445) tai Hofstede G
(1993): Kulttuurit ja organisaatiot (n. 390 s).

Luentokurssi kuulusteluineen korvaa koh-
dan 3. Asenteet, stereotypiat ja sosiaaliset 
representaatiot (3 op) kirjallisuudesta. Jäl-
jelle jäävä kirjallisuus tentitään kirjallisuus-
kuulustelussa.
Opetus: ti, ke, to 13.–27.6. (ei 22.6.) klo 
16.30–19.45
Opetuspaikka: 13., 15. ja 27.6. B18 suuri sali, 
14. ja 20.6. M11 ls 10, ke 21.6. DIAK, aud.
Kuulustelu: luentokuulustelu: ke 28.6. klo 
16–19, uusintakuulustelu ma 31.7. klo 16–
19. 
Kirjallisuuskuulustelut: ke 30.8. klo 17–
21, la 30.9. klo 9–13, ma 30.10. klo 17–21
Opettaja: VTL Katriina Järvinen

Kirjallisuus:
1. RYHMÄPROSESSIT 1,5 op 
Pennington, D.C. (2002): The social psychology 
of behaviour in small groups. Hove: Psychology 
press/Gaudeamus. (n. 200 s) tai suomeksi: Pien-
ryhmän sosiaalipsykologia. Gaudeamus 2005.
2. RYHMIEN VÄLISET SUHTEET 1,5 op 
Brown R: Prejudice. Its social psychology. Oxford: 
Blackwell, 1995. (Luvut 1–2, 4, 6–8, n. 160 s.).
3. ASENTEET, STEREOTYPIAT JA SOSIAALISET REP-
RESENTAATIOT 3 op
Erwin, P. Attitudes and persuasion. Hove; Psycho-
logy Press, 2001. (130 s.) tai suomeksi: Asenteet ja 
niiden muuttaminen. Wsoy 2005.
Hinton P: Stereotypes, cognition and culture. 
London : Psychology Press, 2000 (200 s.)
Wagner, W., Duveen, G., Farr, R., Jovchelo-
vitch, S., Lorenzi-Cioldi, F., Markovà, I. & Ro-
se, D. (1999). Theory and Method of Social Repre-
sentations. Asian Journal of Social Psychology, 2, 
95–125. (30 s).
4. SOSIAALINEN KEHITYS 1 op 
Teoksesta Demetriou & al. (toim.): Life-span de-
veplomental psychology. Chichester New York: 
J. Wiley & Sons, 1998. (165 s) – luku 4 (communi-
cation and language development (137–178) – lu-
vut 6 ja 7 (social dev. & moral dev.) (270–350) - lu-
ku 9 (personality dev.) (399–445). 
5. KULTTUURIEN VERTAILEVA TUTKIMUS 1 op 
Hofstede G (1993): Kulttuurit ja organisaatiot 
(n. 390 s.).

SP03 Sosiaalipsykologian juu-
ret I (5 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19070353
Opintomaksu:
suoritusvaihtoehto a) 85 euroa
suoritusvaihtoehto b) 40 euroa/kuulustelu

Tutustutaan sosiaalipsykologian teorianmuo-
dostuksen keskeisiin suuntauksiin ja niiden 
kehittymiseen sekä alan klassikoihin ja mui-
hin historiallisesti merkittäviin vaikuttajiin.

Suoritustapa: a) L 24 t + luentokuulustelu 
(3 op) + kirjallisuuskuulustelu (2 op) tai
b) Kirjallisuuskuulustelu (5 op)
* Vapaavalintaisesta kirjallisuudesta voi va-
lita tentittäväksi teoksia, joiden yhteenlas-
kettu pistemäärä on enemmän kuin 2 op, 
mutta suoritusmerkinnän saa vain 2:sta 
opintopisteestä.
* Luentokurssi kuulusteluineen korvaa kir-
jallisuudesta Burrin ja Schellenbergin -teok-
set. Lisäksi tentitään kirjallisuuden vapaa-
valintaisista teoksista 2 op.
Opetus: ti, ke 8.–9.8., ti, ke, to 15.–24.8. 
klo 16.30–19.00
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma 
Kuulustelu: luentokuulustelu la 26.8. klo 
9–12, uusintakuulustelu ma 4.9. klo 17–20
Kirjallisuuskuulustelut: ma 11.9. klo 17–21, 
ma 9.10. klo 17–21, la 11.11. klo 9–13
Opettaja: VTL Marja Ahokas

Kirjallisuus: Pelkkänä kirjallisuuskuulusteluna (5 
op) suorittavat tenttivät:
1. Burr, V.: Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä. 
Tampere: Vastapaino, 2003. (n. 160 sivua) 1 op JA 
2. Schellenberg, J.: Sosiaalipsykologian klassi-
koita. Helsinki: Gaudeamus, 1988. – Mead, Freud, 
Skinner, Lewin (150 s) 1 op SEKÄ
3. Valinnaiset kaksi klassikkokirjaa – 3 op 
Allport G.: The nature of prejudice. Reading: 
Perseus Books: Addison-Wesley, 1982. (2 op)
Bandura, A. (1977) Social learning theory. Engle-
wood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall (2 op)
Darwin C.: The expression of the emotions in man 
and animals. London: Fontana, 1999. (2 op)
Festinger L.: A theory of cognitive dissonance. 
Evanston (IL): Row, Peterson, 1957 (1,5 op)
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Freud S.: Johdatus psykoanalyysiin (I, s. 1–406. 
Jyväskylä: Gummerus, 1964) (ruots. Orientering i 
psykoanalys, Stockholm: Natur och Kultur, 1980) 
(engl. Introductory lectures on psychoanalysis, 
London : Penguin Books, 1991(1973)) (1,5 op)
Fromm E.: Pako vapaudesta. Helsinki: Kirjayhty-
mä, 1976. tai Vaarallinen vapaus, Helsinki: Kirja-
yhtymä, 1962. (ruots. Flykten från friheten, Stock-
holm: Natur och Kultur, 1962) (engl. Escape from 
freedom, New York : Holt, 1994) (1 op)
Goffman E.: Arkielämän roolit. Porvoo : WSOY, 
1971. (ruots. Jaget och maskerna, Stockholm,:Pris-
ma, 2000) (engl. The presentation of self in eve-
ryday life, Harmondsworth: Penguin Books, 1990 
) (1 op)
Kaila E.: Persoonallisuus. Helsinki: Otava, 1982. 
(ruots. Personlighetens psykologi, Helsingfors, 
1946) ( 2 op)
Milgram S.: Obedience to authority. New York : 
Harper & Row Publishers, 1975 (1 op)
Tajfel H: Human groups and social categories. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1981. (2 op).

Sosiaalipsykologian aineopin-
toja (20 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19072053 (sis. kaik-
ki kesän aineopintojen 20 op kurssit). Käy-
tä tätä ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi 
yhteenlaskettu opintomaksu ylittää enim-
mäishinnan 190 euroa. Jos ilmoittaudut yk-
sittäiselle kurssille, käytä kurssin kohdalla 
olevaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 190 euroa.

Ihminen elää jatkuvassa kanssakäymisessä 
toisten ihmisten kanssa ja jäsenenä ryhmissä, 
organisaatioissa, yhteiskunnassa ja kulttuu-
riyhteisössään. Sosiaalipsykologiassa tutki-
taan, miten tämä sosiaalinen maailma ja yk-
sittäiset ihmiset vaikuttavat toisiinsa ja muo-
vaavat toisiaan. Kiinnostuksen kohteena 
ovat myös ihmismielen – ajattelun, tuntei-
den ja persoonallisuuden sosiaalinen muo-
toutuminen sekä ryhmien väliset suhteet.

Aineopintoja 20 op: 
SP11 Sosiaalipsykologian teoreettis-meto-

dologiset perusteet (4 op) 
SP12 Sosiaalipsykologian juuret II (4 op) 
SP13 Sosiaalispykologian sovelluksia II (6 op)
SP19 Valinnainen lähiopetus (6 op)

SP11 Sosiaalipsykologian teo-
reettis-metodologiset perus-
teet (4 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19072153
Opintomaksu:
suoritustapa a) 78 euroa
suoritustapa b) 40 euroa/kuulustelu

Opintojaksossa perehdytään sosiaalipsyko-
logiseen kysymyksenasetteluun ja päätte-
lyyn, selittämisen ja ymmärtämisen lähtö-
kohtiin. Kurssilla käsitellään kysymyksen-
asettelultaan ja lähestymistavoiltaan erilai-
sia tutkimusesimerkkejä, jotka edustavat se-
kä perus- että soveltuvaa, kokeellista ja kva-
sikokeellista, kvalitatiivista ja kvantitatiivis-
ta tutkimusta. Samalla harjaannutaan eng-
lanninkielisten artikkeleiden lukemiseen.

Suoritustapa: Joko a) L + R 24 t + aktiivi-
nen osallistuminen ja kurssitehtävät tai 
b) kirjallisuuskuulustelu
Opetus korvaa kirjallisuuden kokonaan.
Opetus: ma 15.5., la 20.5., la 27.5., ti 30.5., 
pe 2.6., ti 6.6.
* arkisin klo 16.30–19.45
* lauantaisin klo 10–13.45
Opetuspaikka: PR aud XIII, paitsi 30.5. ja 
6.6. PR aud XIV
Kuulustelu: Kirjallisuuskuulustelut niille, jot-
ka eivät osallistu opetukseen: ke 24.5. klo 17–
20, ke 21.6. klo 17–20, ma 21.8. klo 17–20
Opettaja: VTL Taina Lehtinen

Kirjallisuus: Breakwell, G. Doing Social Psycho-
logy Research. (n. 380 s)

SP13 Sosiaalipsykologian so-
velluksia II (6 op)
Kirjallisuuskuulustelun ilmoittautuminen 
verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 40 euroa/kuulustelu
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Opintojen kuvaus: Tavoitteet: Opiskelija pe-
rehtyy valitsemiinsa kahteen sosiaalipsyko-
logian keskeiseen sovellusalueeseen. Ensim-
mäisessä sovellusalueessa tutustutaan orga-
nisaatiopsykologian keskeisimpiin käsittei-
siin ja teorioihin mm. johtamisen, työmoti-
vaation, päätöksenteon ja tiimityön osalta. 
Toisessa sovellusalueessa syvennetään opis-
kelijan tietoa sekä suomalaisesta että kan-
sainvälisestä akkulturaatiota ja ennakko-
luuloisuutta koskevasta sosiaalipsykologi-
sesta soveltavasta tutkimuksesta sekä esi-
tellään etnisen identiteetin tutkimusta. Kol-
mannessa esitellään terveyskäyttäytymisen 
muutoksessa sovellettuja sosiaalipsykologi-
sia teorioita ja stressin ja terveysvaikutus-
ten välistä tutkimusta. Neljännessä tarkas-
tellaan työelämän sosiaalipsykologiaa. 

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelut: ma 5.6. klo 17–20, ma 14.8. 
klo 17–20, ke 13.9. klo 17–20
Opettaja: VTT Jukka Tontti

Kirjallisuus: 
1. Organisaatioiden sosiaalipsykologia (3 op):
Robbins, S.: Essentials of organizational beha-
vior (6.tai 7. painos). Upper Saddle River (N.J.): 
Prentice Hall, 2002. (n. 300 s);
2. Maahanmuuttajat ja etniset vähemmis-
töt (3 op): Berry, J. & Sam, D. (toim.): Cambrid-
ge Handbook of Acculturation; Psychology. 
Cambridge: Cambridge University Press. Tentitään 
luvut 3 (Berry), 4 (Berry) ja 6 (Liebkind). (n. 70s.);; 
Jasinskaja-Lahti ym (2002). Rasismi ja syrjintä 
Suomessa. Helsinki : Gaudeamus (n.150 s.)
3. Terveyspsykologia (3 op): Stroebe, W.: Social 
psychology and health. Buckingham: Open Univer-
sity Press, 2000 (273 s); Hänninen V, Koski-Jän-
nes A. (1999) Narratives of recovery from addicti-
ve behaviours. Addiction 94(12):1837–1848. 
4. Työelämän sosiaalipsykologiaa (3 op): 
Kortteinen M & Tuomikoski H: Työtön. Tutki-
mus pitkäaikaistyöttömien selviytymisestä. Helsin-
ki: Tammi, 1998. (199 s); Vesala K & Rantanen T:
Pelkkä puhe ei riitä. Maanviljelijän yrittäjäidenti-
teetin rakentumisen sosiaalipsykologisia ehtoja. 
Helsinki: Yliopistopaino, 1999. (85 s); Vartiainen 
M.: Työn muutokset työvälineet. Muutoksen hal-
linnan sosiotekniset menetelmät. Espoo: Otatie-
to, 1994. (252 s) 

SP12 Sosiaalipsykologian juu-
ret II (4 op) 
Kirjallisuuskuulustelun ilmoittautuminen 
verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 40 euroa/kuulustelu

Tavoitteet: Jatketaan perehtymistä sosiaa-
lipsykologian historiaan sekä tutustumista 
sosiaalipsykologian teorianmuodostuksen 
ja historian kannalta merkityksellisiin hen-
kilöihin ja heidän tuotoksiinsa. Farrin teos 
tarjoaa kokonaiskuvan sosiaalipsykologian 
historian suurista linjoista ja keskeisistä ta-
pahtumista ja vaikuttajista. Sosiaalipsyko-
logian suunnannäyttäjiä -teoksesta on va-
littu luettavaksi ne luvut, jotka edustavat 
sosiaalipsykologian tutkimuksen näkökul-
masta keskeisimpiä suunnannäyttäjiä. Näis-
tä Billig edustaa suunnannäyttäjänä selväs-
ti muita nuorempaa sukupolvea. Tähän ryh-
mään kuuluisivat myös Leon Festinger, Al-
bert Bandura ja Henri Tajfel, joista kirjassa 
ei kuitenkaan ole omaa lukua. Nyt valituis-
sa suunnannäyttäjissä ei ole yhtään naista, 
ja onkin kiinnostavaa, nouseeko muutaman 
vuosikymmenen päästä suunnannäyttäjäk-
si vaikkapa Vivian Burr. 

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ma 12.6. klo 17–20, ke 2.8. klo 
17–20, ma 18.9. klo 17–20
Opettaja: VTL Marja Ahokas

Kirjallisuus: 1. Farr R: Roots of Modern social 
psychology, (2 op)
2. Hänninen V, Partanen J & Ylijoki O (toim.): So-
siaalipsykologian suunnannäyttäjiä, (2 op) 
Luvut: Darwin, Vygotski, Bateson, Kohlberg, Har-
ré, Moscovici, Gergen, Billig, Goffman.

SP19 Valinnainen lähiopetus 
(6 op) 
Ilmoittautumiskoodi 
suoritusvaihtoehto a) 19072553
suoritusvaihtoehto b) 19072453
Opintomaksu: 92 euroa sisältää joko suo-
ritusvaihtoehdon a tai b. Yksittäisen opinto-
jakson suorittajan ei tarvitse erikseen ilmoit-
tautua seminaariin tai luentokurssille. 
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Syvennetään opiskelijoiden ymmärrystä kes-
keisistä ja ajankohtaisista sosiaalipsykologian 
teoreettisista tai soveltavista kysymyksistä. 

Suoritustapa: 
a) Social Consequences of Internet Use 
Lessons 20 h + assignment + exam + essay 
(5 op) 
Huom! Kurssin suoritus edellyttää aktiivista 
osallistumista. Luentokurssi järjestetään ko-
konaan englannin kielellä (ei tulkkausta). 
More information: http://www.avoin.helsin-
ki.fi /opetus/materiaalit/lahi/viestinta.asp

Required book: Wood, A.F. & Smith, M.J.
(2005). Online communication: Linking technolo-
gy, identity & culture, 2nd ed. Mahwah, NJ: Law-
rence Erlbaum.

Kurssilla on viestinnän, sosiologian ja so-
siaalipsykologian opiskelijoita. Osa tehtä-
vistä suoritetaan englannin kielellä, esseen 
voi suorittaa suomen kielellä. Ohjeet kurs-
sin tehtävien ja esseen laatimiseen anne-
taan luennolla. 

Tämän kurssin suorittajilta jää puuttumaan 
yksi opintopiste Valinnaisesta lähiopetuk-
sesta. Puuttuva opintopiste suoritetaan 
tenttimällä SP13 Sosiaalipsykologian sovel-
luksia II -opintojakson kirjallisuudesta joko
a) Kohta 2: Cambridge Handbook of Accul-
turation, luvut 4 ja 6 tai b) Kohta 3: Hänni-
sen ja Koski-Jänneksen artikkeli tai c) Koh-
ta 4: yksi vapaavalintainen kirja. Valitse kir-
jallisuudesta se kohta, mitä et ole tenttinyt 
SP13:n kirjallisuuskuulustelussa. Voit tenttiä 
puuttuvan opintopisteen joko samanaikai-
sesti SP13:n tentin yhteydessä tai erikseen. 
Ks. kirjallisuuskuulustelupäivät SP13 Sosiaa-
lipsykologian sovelluksia II -kohdasta. 

b) Ryhmäprosessit-seminaari 24 t + semi-
naarityö (6 op)
Opetus: a) Social Consequences of Inter-
net Use: Wed 28.6., Fri 30.6., Mon 3.7., Wed 
5.7., Fri 7.7. 
* Time: 16.00–19.15 
* Place: U40 sali 2
b) Ryhmäprosessit-seminaari: to 3.8. klo 
16.30–19 sekä ti, ke, to 15.–24.8.

* tiistaisin klo 17.30–19.45
* keskiviikkoisin ja torstaisin klo 16.30–
19.45
Opetuspaikka: Exactum C322
Opintokokonaisuuden opiskelijat ilmoit-
tautuvat 15.5.–2.6. välisenä aikana joko So-
cial Consequences of Internet Use-kurssille 
tai Ryhmäprosessit-seminaariin. Ryhmäpro-
sessit- seminaariin otetaan 20 opiskelijaa il-
moittautumisjärjestyksessä.
Ilm. kurssisihteeri Liisa Vähäjylkälle, p. 191 
28018 tai liisa.vahajylkka@helsinki.fi 
Opettaja: Social Consequences of Internet 
Use Lecturer: Professor Ronald E. Rice
– University of California Santa Barbara, 
Department of Communication
VTL Helena Tapper (Essays)
VTL Katriina Järvinen (Ryhmäprosessit-se-
minaari)

SOSIAALITYÖ

Sosiaalityön 
perusopinnot (25 op)
Ilmoittautumiskoodi 19080053 (sis. kaik-
ki perusopintojen kurssit). Käytä tätä il-
moittautumiskoodia, jos kurssiesi yhteen-
laskettu opintomaksu ylittää enimmäishin-
nan 200 euroa. Jos ilmoittaudut yksittäisel-
le kurssille, käytä kurssin kohdalla olevaa il-
moittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 200 euroa.

Sosiaalityössä tutkitaan ihmisten toiminnan 
ja jokapäiväisen selviytymisen edellytyksiä, 
arkielämän jatkuvuuksia ja katkoksia, sosiaa-
lialan ammatteja ja instituutioita sekä alan 
monimuotoista vapaaehtoistoimintaa. Ta-
vallisia analyysin kohteita ovat esimerkiksi 
yhteisöt, perheet, ihmisen eri ikävaiheet ja 
niihin liittyvät arjen kysymykset, yksilöiden 
muuttuvat identiteetit, sosiaalialan historia 
ja koulutus sekä sosiaalipalvelujen ja -työn 
arviointi.

Sosiaalityö on niin sanottu soveltava tutki-
musala, jolla sovellettavat ajattelutavat no-
jaavat yhteiskunnallisia ilmiöitä, sosiaali-
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sia ongelmia ja ihmisten hyvinvointia sekä 
myöskin kestävää kehitystä koskeviin teori-
oihin, käsityksiin ja tulkintoihin. Sosiaalityön 
tiedepohja on näin ollen moninalainen ja se 
rakentuu pääasiassa yhteiskunta- ja käyttäy-
tymistieteellisten teorioiden perustalle.

Sosiaalityön perusopinnot sisältävät samo-
ja opintojaksoja sosiaalipolitiikan perus-
opintojen kanssa. Samaa opintojaksoa ei 
voi suorittaa uudelleen toiseen opintoko-
konaisuuteen. Tarvittavat lisätiedot ja toi-
mintaohjeet saat kurssisihteeri Vaula Esko-
linilta, p. 191 28017.

S1 Sosiaalityön johdantokurssi 10 op 
S2 Yhteiskuntapolitiikan johdantokurs-

si 3 op
S3 Sosiaalityön ammatillisuus ja palvelujär-

jestelmät 6 op:
 – S3a Ihmiset ja palvelujärjestelmät 3 

op
 – S3b Käytäntö 1: Auttamisen lähtökoh-

dat 3 op
S4 Sosiaaliset kysymykset, ongelmat ja nii-

den ratkaisuyritykset 6 op:
 – S4a Esseeseminaari 3 op
 – S4b Kirjatentti 3 op

S2 Yhteiskuntapolitiikan joh-
dantokurssi (3 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19080253
Opintomaksu: 71 euroa 
Johdantokurssilla tieteenala ja oppiaineet 
esittäytyvät. Kurssin tavoitteena on tutus-
tuttaa opiskelijat yhteiskuntapolitiikkaan 
oppialana.

Suoritustapa: Luennot 12 t + luentopäi-
väkirja
Opetus: ke 31.5., to 1.6. ja ma, ti, ke, to 5.–
8.6. klo 16.00–18.00
Opetuspaikka:
* 31.5. PR sali 13
* 1.6. ja 5.6. ks. verkkopalvelun opetusoh-
jelma
* 6.6. PR Pieni juhlasali
* 7.6. ja 8.6. ks. verkkopalvelun opetusoh-
jelma 

Luentorunko:
ke 31.5. VTM Sonja Miettinen Johdanto 
(ohjeet luentopäiväkirjan tekoon)
to 1.6. prof. Keijo Rahkonen: Sosiaalipoli-
tiikka
ma 5.6. prof. Ilmo Massa: Ympäristöpolitiikka
ti 6.6. prof. Antti Karisto: Vanhenemisen tut-
kimus
ke 7.6. prof. Synnöve Karvinen-Niinikoski: 
Sosiaalityö
to 8.6. prof. Anne Haila: Kaupunkitutkimus
Luentopäiväkirja palautetaan ma 26.6. men-
nessä kurssisihteeri Vaula Eskolinille Avoimen 
yliopiston asiakaspalveluun, Bulevardi 18.
Opettaja: VTM Sonja Miettinen + vieraile-
via asiantuntijoita

S1 Sosiaalityön johdantokurs-
si (10 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19080153
Opintomaksu: 120 euroa 

Johdantokurssilla tutustutaan sosiaalityön 
keskeisiin käsitteisiin, sosiaalityöhön tietee-
nä ja tutkimusalana sekä akateemisena am-
mattialana. Luennolla käsitellään sosiaali-
työn tieteenalan ja ammatillisuuden his-
toriallisia juuria, sosiaalityön ihmiskäsitys-
tä, eettisyyttä sekä arvosidonnaisuutta ja 
ammattietiikkaa. Johdantokurssin kulues-
sa opiskelija saa tietoa sosiaalityön tieteel-
lisestä ja ammatillisesta paikasta sekä sosi-
aalityön yhteiskunnallisesta kansallisesta ja 
kansainvälisestä toimintaympäristöstä. 

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus. 
Lisäksi luentopäiväkirja + aikajana palaute-
taan ma 31.7. mennessä kurssisihteeri Vau-
la Eskolinille Avoimen yliopiston asiakaspal-
veluun, Bulevardi 18. 
Opetus: ti 13.6., to 15.6., ti 20.6., ti 27.6., to 
29.6., ti 18.7., to 20.7. ja ti 25.7. klo 17.00–
19.45
Opetuspaikka: U40 sali 12
Kuulustelu: ti 8.8. klo 17–20, U40 sali 6 
(opettaja valvoo), uusintakuulustelut la 2.9. 
klo 9–12 ja la 7.10. klo 9–12
Opettaja: VTM Maria Tapola-Haapala
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Kirjallisuus: Ife, Jim: Human rights and social 
work; Toikko, Timo: Sosiaalityön ideat. 

S3 Sosiaalityön ammatillisuus 
ja palvelujärjestelmät (6 op) 

Opintojaksolla tutustutaan ammatilliseen 
auttamistyöhön ihmisten arjen näkökulmas-
ta. Toisena keskeisenä tavoitteena on har-
joitella auttamistyön edellyttämiä vuorovai-
kutus-, neuvonta- ja tiedonhankintataitoja. 
Tiedollisina tavoitteina on, että opintojak-
son myötä opiskelija ymmärtää yhteistyön 
merkityksen auttamistyössä, tutustuu oma-
kohtaisesti suomalaisen palvelujärjestelmän 
ja lainsäädännön toimintaan, kartuttaa so-
siaalityön kohdeilmiöiden tuntemusta, tun-
nistaa ammatillisen ja maallikkoauttamisen 
eroja ja yhtäläisyyksiä. Lisäksi opintojakson 
myötä opiskelija oppii omalla toiminnallaan 
tukemaan osallisuutta.

Opintojaksoon kuuluu valtarakenteita ja 
vallankäyttöä sekä ihmisoikeuksia ja eet-
tisyyttä syventävä kuulustelu.

S3a Ihmiset ja palvelujärjes-
telmät (3 op) 
Kirjallisuuskuulusteluun ilmoittautuminen 
verkossa, ks. s. 11 
Opintomaksu: 40 euroa/kuulustelu

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ke 23.8. klo 17–20, ke 20.9. 
klo 17–20 ja la 28.10. klo 9–12
Opettaja: VTM Aila Ronkanen

Kirjallisuus: Helne, Tuula: Syrjäytymisen yhteis-
kunta (Tenttialueeseen kuuluu Yhteenveto-kap-
pale (xv-sivulla) ja pääotsikko objektista horison-
tiksi: syrjäytymiskeskustelun kontekstoiminen. ss. 
1–69); Lehto, Juhani ym.: Sosiaali- ja terveyden-
huolto; Metteri, Anna: Hyvinvointivaltion lupa-
ukset ja kohtuuttomat tapaukset tai; Metteri, 
Anna: Kitkasta kuulemiseen.

S3b Käytäntö I: Auttamisen 
lähtökohdat (3 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19080453
Opintomaksu: 71 euroa 

Suoritustapa: Luentoja, välitehtäviä sekä 
kirjallisen työn tekeminen ja esitteleminen 
päätösseminaarissa
Opetus: to 3.8., 10.8., 24.8. ja 31.8. klo 17.00–
19.45
Opetuspaikka:
* 3.8. ja 31.8. PR aud XIV
* 10.8. Exactum D123
* 24.8. paikka, ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma 
Opettaja: VTM Aila Ronkanen

S4 Sosiaaliset kysymykset, 
ongelmat ja niiden ratkaisu-
yritykset (6 op) 

Opintojakson tavoitteena on tutustua sosi-
aalityön kannalta keskeisiin sosiaalisiin ky-
symyksiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Ongel-
mien ratkaisuyrityksiin tutustutaan tässä 
vaiheessa ensisijaisesti siten, että opiskeli-
ja tutustuu ongelmia koskevaan kirjallisuu-
teen sekä harjaantuu erittelemään tiedon 
ja asenteiden välistä suhdetta kirjoittamal-
la esseitä lukemastaan kirjallisuudesta se-
kä esittelemällä kirjoittamaansa suullises-
ti. Jakso koostuu kahdesta osasta

S4a Sosiaaliset kysymykset, 
ongelmat ja niiden ratkaisuyri-
tykset: esseeseminaari (3 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19080553
Opintomaksu: 71 euroa 

Suoritustapa: esseeseminaari
Opetus: to 17.8., 7.9., 14.9. ja 21.9. klo 17.00–
19.45
Opetuspaikka: 
* 17.8. PR aud XIII
* syyskuun paikat, ks. verkkopalvelun ope-
tusohjelma
Opettaja: VTM Aila Ronkanen

Kirjallisuus: Kaukonen, Olavi & Hakkarai-
nen, Pekka: Huumeiden käyttäjä hyvinvointival-
tiossa; Granfelt, Riitta: Kertomuksia naisten ko-
dittomuudesta; Laitinen, Merja: Häväistyt ruu-
miit; Kaukonen, Olavi: Päihdepalvelut jakautu-
neessa hyvinvointivaltiossa; Määttä, Mirja: Mo-
niammatilliset työryhmät ehkäisevän päihdetyön 



Tenttipaikat:www.helsinki.fi /avoin/palvelut/tenttipaikat.asp, Bulevardi 18 aula ja puh. (09) 19128322  •   83  

toteuttajina Helsingissä; Mörö, Mari: Kiltin yön 
lahjat; Sahlberg, Asko: Eksyneet.

S4b Sosiaaliset kysymykset, 
ongelmat ja niiden ratkaisu-
yritykset: kirjallisuuskuulus-
telu (3 op) 
Kirjallisuuskuulusteluun ilmoittautuminen 
verkossa, ks. s. 11 
Opintomaksu: 40 euroa/kuulustelu

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: la 9.9. klo 9–12, la 30.9. klo 9–
12 ja la 28.10. klo 9–12
Opettaja: VTM Aila Ronkanen

Kirjallisuus: Valitaan kaksi teosta seuraavista:
Hiilamo, Heikki & Karjalainen, Jouko & Kaut-
to, Mikko & Parpo, Antti: Tavoitteena kannus-
tavampi toimeentulotuki. Tutkimus toimeentulo-
tuen lakimuutoksista; Paavilainen, Erja & Pösö, 
Tarja: Lapset, perhe ja väkivaltatyö; Nikkonen, 
Merja & Välimäki, Maritta & Holopainen, Ar-
ja: Psykiatrinen hoitotyö muutoksessa; Haapola, 
Ilkka: Köyhyyden kynnyksellä. Toimeentulotu-
en dynamiikka 1990-luvun Suomessa; Huttunen, 
Laura: Kotona, maanpaossa, matkalla; Hurtig, 
Johanna: Lasta suojelemassa; Kortteinen, Mat-
ti ja Tuomikoski, Hannu: Työtön.

SOSIOLOGIA

Sosiologian 
perusopinnot (25 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19090053 (sisältää 
kaikki perusopintojen kurssit). Käytä tätä 
ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi yhteen-
laskettu opintomaksu ylittää enimmäishin-
nan 200 euroa. Jos ilmoittaudut yksittäisel-
le kurssille, käytä kurssin kohdalla olevaa il-
moittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 200 euroa.

Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, jon-
ka tutkimuskohteet vaihtelevat kokonaisia 
yhteiskuntia kuvaavista rakenteellisista sei-
koista intiimeihin sosiaalisiin suhteisiin ja 
kulttuurisiin ilmiöihin. Sosiologian opiskelu 

auttaa jäsentämään yhteiskuntia kaikessa 
monimuotoisuudessaan ja ymmärtämään, 
miten ihmiset, yhteiskunnat ja koko maail-
ma muodostavat monimutkaisen vastavuo-
roisuuksien verkon.

Sosiologian perusvire on kriittinen. Se pyr-
kii tutkimaan ja arvioimaan yhteiskuntaa 
ja sen erilaisia ilmiöitä pintaa syvemmältä 
kyseenalaistaen totutut ajattelutavat. So-
siologinen tutkimus on samalla myös kes-
kustelua yhteiskunnan kanssa. Tutkimukset 
ovat puheenvuoroja, jotka tarjoavat mah-
dolisuuden puhua uudella tavalla aikalai-
sia askarruttavista ilmiöistä tai paljastavat 
ongelmia, joiden olemassaoloa ei ole aikai-
semmin tiedostettu.

Opetus noudattaa sivuaineopiskelijoiden 
tutkintovaatimuksia.

Sisältyvät opintojaksot:
110. Sosiologian johdantokurssi 5 op 
101. Antropologian johdantokurssi 5 op 
111. Väestötieteen johdantokurssi 5 op
105. Sosiologisia näkökulmia ja tutkimuk-

sia 10 op 

110. Sosiologian johdanto-
kurssi (5 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19090153
Opintomaksu: 85 euroa 

Jakso antaa yleiskatsauksen sosiologiaan 
tieteenalana sekä tutustuttaa sosiologiseen 
ajattelutapaan ja sen perustavanlaatuisiin 
käsitteisiin. Kurssiin sisältyy myös orientoin-
tia sosiologian opiskeluun ja avoimen yli-
opisto käytäntöihin.

Suoritustapa: L 24 t ja kuulustelu, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ma 15.5., ti 16.5., ti 23.5., ke 24.5., 
ti 30.5.ja ti 6.6.06 klo 16.30-19.45
Opetuspaikka: U40 sali 4
Kuulustelu: ke 14.6 klo 17–19, uusintakuu-
lustelut ma 31.7. klo 16–18 ja la 2.9. klo 9–11
Opettaja: VTT Kimmo Saaristo

Kirjallisuus: Bauman, Z., Sosiologinen ajattelu.
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101. Sosiaali- ja kulttuuri ant ro-
pologian johdanto kurssi (5 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19090253
Opintomaksu: 85 euroa 

Kurssin tavoitteena on johdattaa sosiaali-
antropologian keskeisiin käsitteisiin, tie-
teenhaaran paikkaan ja menetelmiin mui-
den yhteiskuntatieteiden rinnalla sekä yh-
teiskuntien tarkasteluun kulttuurisesta nä-
kökulmasta.

Suoritustapa: L 24 ja kuulustelu, jossa suo-
ritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ke 17.5., ma 22.5., ma 29.5., to 
1.6., ma 5.6. ja to 8.6. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: 17.5. U40 sali 6, 22.5.–5.6. 
U40 sali 4 ja 8.6. U40 sali 12
Kuulustelu: ke 28.6. klo 16–19, uusinta-
kuulustelut: ke 26.7. klo 16–19 ja ke 30.8. 
klo 17–20
Opettaja: FT Tea Virtanen

Kirjallisuus: Eriksen T, Toista maata? (engl. Small 
Places, Large Issues: An Introduction to Social and 
Cultural Anthropology)

111. Väestötieteen johdanto-
kurssi (5 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19090353
Opintomaksu: 85 euroa 

Jakson tavoitteena on muodostaa yleisku-
va väestön rakenne- ja muutostekijöistä se-
kä niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä, 
väestöilmiöiden mittaamisesta, keskeisistä 
väestöteorioista, Suomen väestöstä, kehitys-
maiden väestökysymyksistä ja väestötieteen 
suhteesta muihin yhteiskuntatieteisiin.

Suoritustapa: L 24 t ja siihen liittyvä mo-
niste kuulusteluineen sekä väestötieteen 
harjoitustehtävä, joka jaetaan luennolla.
Opetus: ke 9.8., to 10.8., ma 14.8., ke 16.8., 
to 17.8., ma 21.8., ke 23.8. ja to 24.8.06 klo 
17–19.30
Opetuspaikka: 9.–17.8. U40 sali 2 ja 21.–
24.8. B18 suuri sali.
Kuulustelu: ma 11.9.06 klo 17–20, uusin-
takuulustelut ma 9.10.06 klo 17–20 ja ke 
8.11.06 klo 17–20

Opettaja: VTT, Dos Karri Silventoinen

Kirjallisuus: Artikkeleita väestöntutkimuksesta. 
Sosiologian laitoksen monisteita (2002) 
tai verkkomateriaali osoitteessa http://www.valt.
helsinki.fi /sosio/vaesto/
Monistetta voi ostaa Avoimen yliopiston asiakas-
palvelusta (22 euroa) tai lainata HY:n opiskelija-
kirjastosta tai valtiotieteellisen tiedekunnan kir-
jastosta.

105. Sosiologisia näkökulmia 
ja tutkimuksia (10 op) 
Kirjallisuuskuulusteluun ilmoittautuminen 
verkossa, ks. s. 11 
Opintomaksu: 40 euroa/kuulustelu

Jaksossa tutustutaan sosiologiseen käsitteis-
töön ja sosiologisiin tapoihin tutkia nyky-
yhteiskuntaa.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu kah-
dessa osassa. On suositeltavaa, että Gidden-
sin kirja suoritetaan ensin.
Kuulustelu: Osa I tai osa II: ma 5.6.06 klo 
17–21
Osa I: ma 7.8.06 klo 16–20
Osa II: la 9.9.06 klo 9–13
Osa I tai osa II: la 14.10. 06 klo 9–13
Opettaja: VTM Karoliina Snell

Kirjallisuus: I osa 3 op: Giddens, A., Sociology 
(4. painos) 
II osa 7 op: Jokinen ja Saaristo (toim.), Suomalai-
nen yhteiskunta, Koskinen ym. (toim.); Suomen 
väestö (uudistettu laitos); Alapuro R & Arminen I 
(toim), Vertailevan tutkimuksen ulottuvuuk-
sia (s. 1 – 182)

Aineopintoja

Social Consequences of Inter-
net Use (5 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19090553
Opintomaksu: 85 euroa 

Course Objectives: The students will become 
familiar with policy issues, theories and re-
search (both quantitative and qualitative), 
and examples about social aspects and con-
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sequences of internet use. In particular, you 
will become articulate in the issues, rese-
arch and debates concerning how Internet 
use is associated with digital divides, com-
munity and political involvement, and so-
cial interaction. You will be able to discuss 
historical and technical aspects of the inter-
net, positive and negative aspects of Inter-
net use, signifi cant contextual factors, cur-
rent policy debates, and resources for stu-
dying and evaluating the Internet.

Suoritustapa: Lessons 20 h + assignment 
+ exam + essay
Huom! Kurssin suoritus edellyttää aktiivista 
osallistumista. Luentokurssi järjestetään ko-
konaan englannin kielellä (ei tulkkausta).  
Osa tehtävistä suoritetaan englannin kielel-
lä, esseen voi suorittaa suomen kielellä.
Opetus: Times and places of teaching: Wed 
28.6., Fri 30.6., Mon 3.7., Wed 5.7., Fri 7.7. 
* Time: 16.00–19.15 
* Place: U40 sali 2
– Instructions for essay and assigments 

will be given during the lessons. More 
information: http://www.avoin.helsinki.
fi /opetus/materiaalit/lahi/viestinta.asp

Opettaja: Lecturer: Professor Ronald E. Ri-
ce – University of California Santa Barbara, 
Department of Communication
VTL Helena Tapper (Essays)

Kirjallisuus: Required book:
Wood, A.F. & Smith, M.J. (2005). Online commu-
nication: Linking technology, identity & culture, 
2nd ed. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

The course is lectured in english. 
* Compensations: this course can be regis-
tered for degree students under the study 
unit A9f 
Ohjeet tehtävien ja esseen laatimiseen an-
netaan luennolla. 

Kurssin suorittaminen korvaa 2 valinnaista 
teosta jostakin seuraavista sosiologian ai-
neopintojen opintojaksoista:
* 130. Nyky-yhteiskunnan tutkimus 6 op
* 432. Sosiaalinen vuorovaikutus 8 op
* 437. Kulttuurin tutkimus 8 op

TILASTOTIEDE

Tilastotieteen perusopintoja 
(15 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19100053 (sisältää 
alla olevat opintoaineen kurssit). Käytä tä-
tä ilmoittautumiskoodia, jos ilmoittaudut 
molemmille kursseille. Jos ilmoittaudut yk-
sittäiselle kurssille, käytä kurssin kohdalla 
olevaa ilmoittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 200 euroa + erillinen ma-
teriaalimaksu 13,50 euroa, joka maksetaan 
asiakaspalveluun

Tilastotiede kuuluu matematiikan, tietojen-
käsittelytieteen ja fi losofi an rinnalla yleisten 
menetelmätieteiden joukkoon. Se on reaali-
maailmaa koskevan tiedon keräämisen, kä-
sittelyn, analysoinnin sekä johtopäätösten 
teon tietoa ja taitoa. Tilastotieteen tehtä-
vänä on kehittää menetelmiä epävarmuut-
ta sisältävien tietojen analysointiin. Tilastol-
lisia menetelmiä sovelletaan esimerkiksi ta-
loustieteellisessä, sosiaalitieteellisessä, biolo-
gisessa, lääketieteellisessä, psykologisessa ja 
teknisessä tutkimuksessa. Tilastollisia mene-
telmiä käytetään myös ennusteiden laadin-
nassa, suunnittelussa ja hallinnossa. 

Tilastotieteen johdantokurssi (8 op)
Tilastotieteen jatkokurssi (7 op) 

Tiedustele mahdollisuutta suorittaa tilasto-
tieteen perusopinnot kokonaisuudessaan 
(25 op), puh. (09) 191 28033

Tilastotieteen 
johdantokurssi (8 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19100153
Opintomaksu: 106 euroa + erillinen ma-
teriaalimaksu 13,50 euroa, joka maksetaan 
asiakaspalveluun.

Tavoitteena on antaa yleiskäsitys tilastol-
listen tutkimusmenetelmien päämääristä 
ja soveltamisen periaatteista.
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Suoritustapa: L 52 t + harjoituksia 24 t. 
Kurssi suoritetaan joko välikokeilla tai lop-
pukokeella.
Opetus: Luennot: 
vk 20: ma, ti, ke, to 15.–18.5. 
* ma, ke klo 16.00–18.30 ja ti, to klo 16.00–
17.30 
vk 21: ma, ti, ke 22.–24.5. 
* ma, ke klo 16.00–17.30 ja ti klo 16.00–
18.30 
vk 22: ma, ti, ke, to 29.5.–1.6. 
* ma, ke klo 16.00–17.30 ja ti, to klo 16.00–
18.30 
vk 23: ma, ti, ke, to 5.–8.6. 
* ma, ke klo 16.00–18.30 ja ti, to klo 16.00–
17.30 
vk 24: ma, ti, ke, to 12.–15.6. 
* ma, ke klo 16.00–17.30 ja ti, to klo 16.00–
18.30 
vk 25: ma, ti 19.–20.6. 
* ma klo 16.00–17.30 ja ti klo 16.00–18.30
Opetuspaikka:
* 15.–31.5., 8.6., 12.6., 14.6. ja 19.6. M11 ls 5
* 1.6., 15.6. ja 20.6. F26 ls 1
* 5.–7.6. ks. verkkopalvelun opetusohjelma
* 13.6. M11 ls 10
Harjoitukset:
vk 20: ti 16.5. ja to 18.5. 
vk 21: ma 22.5. ja ke 24.5. 
vk 22: ma 29.5. ja ke 31.5. 
vk 23: ti 6.6. ja to 8.6. 
vk 24: ma 12.6. ja ke 14.6. 
vk 25: ma 19.6. ja ke 21.6. 
* klo 17.45–19.15, paitsi ke 21.6. klo 16.00–
17.30
Opetuspaikka:
* 16.–31.5., 8.6., 12.6., 14.6. ja 19.6. M11 ls 5
* 6.6. ja 21.6. ks. verkkopalvelun opetusoh-
jelma
Kuulustelu: I välikoe: la 3.6. klo 9–12
II välikoe: ke 28.6. klo 16–19 
Loppukoe: ma 24.7. klo 16–19
Loppukokeen uusinta: ma 4.9. klo 17–20 
Opettaja: FK Timo Patovaara

Kirjallisuus: Kurssilla välttämättömän materiaa-
lin voi ostaa Avoimen yliopiston asiakaspalvelusta 
ti 2.5. alkaen. Materiaalin hinta 13,50 euroa.

Tilastotieteen jatkokurssi (7 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19100253
Opintomaksu: 99 euroa 
Edeltävät opinnot: Tilastotieteen johdan-
tokurssi

Kurssin tavoitteena on syventää johdanto-
kurssilla annettuja tietoja tilastollisten me-
netelmien soveltamisessa erilaisissa tutki-
musasetelmissa.

Suoritustapa: L 60 t + harjoituksia 30 t. 
Kurssi suoritetaan joko välikokeilla tai lop-
pukokeella.
Opetus: Luennot:
ma, ti, ke, to ja pe 31.7.–25.8. (ei opetusta 
ma 14.8.) ja ma 28.8. klo 16.00–18.30
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Harjoitukset:
ke, to, pe 2.–4.8. ja ti, ke, to ja pe 8.–25.8. 
Ryhmä 1: klo 12.45–14.15
Ryhmä 2: klo 14.15–15.45
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Kuulustelu: I välikoe: ma 14.8. klo 17–20
II välikoe: ma 4.9. klo 17–20
Loppukoe: ma 2.10. klo 17–20
Loppukokeen uusinta: ma 30.10. klo 17–20
Opettaja: VTL Pyry-Matti Vasama (luennot)
valt.yo Heikki Hyhkö (harjoitukset)

Kirjallisuus: Luentojen oheismateriaali ilmoite-
taan luennoilla.

VALTIO-OPPI

Valtio-opin 
perusopinnot (25 op) 

Politiikan tutkimuksen linja: Ilmoit-
tautumiskoodi 19110053 
• sis. perusopintojen pakolliset opintojaksot 
(Y101, Y105, Y110) sekä linjakohtaisen opin-
tojakson P115. Käytä ilmoittautumiskoodia 
19110053 myös silloin, jos kurssiesi (P115 + 
kaksi kurssia pakollisista tai kaikki pakolliset 
kurssit) yhteenlaskettu opintomaksu ylittää 
enimmäismäärän 200 euroa.



Tenttipaikat:www.helsinki.fi /avoin/palvelut/tenttipaikat.asp, Bulevardi 18 aula ja puh. (09) 19128322  •   87  

Maailmanpolitiikan tutkimuksen linja:
Ilmoittautumiskoodi 19113053 
• sis. perusopintojen pakolliset opintojaksot 
(Y101, Y105, Y110) sekä linjakohtaisen opin-
tojakson M115. Käytä ilmoittautumiskoodia 
19113053 myös silloin, kun kurssiesi (M115 
+ kaksi kurssia pakollisista) yhteenlaskettu 
opintomaksu ylittää 200 euroa. Jos ilmoit-
taudut yksittäiselle kurssille, käytä kurssin 
kohdalla olevaa ilmoittautumiskoodia.

Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 200 euroa + erillinen ma-
teriaalimaksu 4 euroa, joka maksetaan asia-
kaspalveluun

Valtio-oppi perehdyttää opiskelijat poliitti-
seen ja hallinnolliseen toimintaan kansalli-
sessa ja kansainvälisessä toimintaympäris-
tössä. Opetuksen tavoitteena on opiskelijoi-
den kyky muodostaa ja soveltaa itsenäisesti 
oppiaineen alaan kuuluvaa tutkimustietoa 
– ja samalla kyky kehittää tähän tietoon no-
jaavan käytännön toimintaa niin julkisissa 
kuin yksityisissä organisaatioissa. Opetuk-
sessa pyritään avaamaan uusia näkökulmia 
yhä vaikeammin hallittaviin yhteiskunnal-
lisiin arvo- ja eturistiriitoihin, niiden syihin 
ja ratkaisuyrityksiin sekä vaikutuksiin niin 
Suomessa kuin maailmanmitassa. 

Valtio-opin opetus nojaa opintojen alkuvai-
heessa yhteiseen perusrunkoon, jonka jäl-
keen opinnot jakautuvat kolmeen erilliseen 
linjaan: Politiikan tutkimuksen linjaan, Hal-
linnon ja organisaatioiden tutkimuksen lin-
jaan ja Maailmanpolitiikan tutkimuksen lin-
jaan. Avoimessa yliopistossa valtio-opin ai-
neopinnot 35 op järjestetään politiikan tut-
kimuksen linjan mukaisesti.

Perusopintojen pakolliset opintojaksot:
Y101. Johdatus valtio-oppiin (7 op)
Y105. Suomen poliittinen järjestelmä ja 
EU (6 op)
Y110. Poliittisen ajattelun perusteet (6 op) 
Lisäksi toinen seuraavista linjakohtaisista 
perusopintojaksoista: 
P115. Euroopan poliittiset järjestelmät (6 
op) (politiikan tutkimuksen linja)

M115. Maailmanpolitiikan suuntaukset (6 
op) (maailmanpolitiikan tutkimuksen linja)

Y101. Johdatus valtio-oppiin 
(7 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19110153
Opintomaksu: 99 euroa 

Opintojakson tavoitteena on antaa yleisku-
va politiikan, maailmanpolitiikan sekä hal-
linnon ja organisaatioiden tutkimuksen eri 
tutkimussuuntauksista ja tutkimuskohteis-
ta. Opintojaksossa perehdytään näissä tut-
kimusperinteissä käytettäviin käsitteisiin 
ja teorioihin. Oppimistavoitteena on, että 
opiskelija ymmärtää politiikan, hallinnon 
ja organisaatioiden sekä maailmanpolitii-
kan tutkimuksen peruslähtökohdat ja pys-
tyy soveltamaan näitä oppeja syvemmälle 
menevissä valtio-opin opinnoissa.

Suoritustapa: Luennot 24 t + harjoitus-
työ + kuulustelu. 

Luentokuulustelussa tentitään kaksi teos-
ta opintojakson kirjallisuudesta (ks. Kirjal-
lisuus). Mikäli sivuaineopiskelija aikoo jat-
kaa valtio-opin opintojaan aineopintoihin, 
on toisen luentokuulustelussa tentittävistä 
teoksista oltava siltä linjalta, jonka mukai-
set opinnot sivuaineopiskelija valtio-opin 
aineopinnoissaan aikoo suorittaa. 

Opetus: ma, ti, ke, to 15.–18.5. ja ma, ti 
22.–23.5. klo 16.15–19.30
Opetuspaikka: U35 ls
Kuulustelu: la 3.6. klo 9–12
Uusintakuulustelut: ma 24.7. klo 16–19 ja 
ke 6.9. klo 17–20
Opettaja: VTL Kari Paakkunainen

Kirjallisuus: (kaksi seuraavista, ks. suoritustapa) 
Hakovirta Harto: Maailmanpolitiikka. Teoria ja 
todellisuus (maailmanpolitiikan tutkimuksen lin-
jan teos); Paloheimo Heikki & Wiberg Matti: 
Politiikan perusteet (politiikan tutkimuksen linjan 
teos); Salminen Ari: Hallintotiede. Organisaati-
oiden hallinnolliset perusteet (hallinnon ja orga-
nisaatioiden tutkimuksen linjan teos).
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Y105. Suomen poliittinen jär-
jestelmä ja EU (6 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19110253
Opintomaksu: 92 euroa + erillinen mate-
riaalimaksu 4 euroa, joka maksetaan asia-
kaspalveluun

Opintojakson tavoitteena on lisätä ja syven-
tää tietoa valtio-opin käsitteistä, tutkimus-
suuntauksista ja tutkimuskohteista liittämäl-
lä ne Suomen poliittisen järjestelmän ja Eu-
roopan unionin tarkasteluun. Opintojakson 
keskeisiä sisältöalueita ovat Suomen poliitti-
sen järjestelmän rakenteet, instituutiot, ide-
ologiat ja toiminnalliset piirteet ja niiden ke-
hitys (em. teemojen käsittely kansallisesta, 
kansainvälisestä ja hallinnollisesta näkökul-
masta) sekä Euroopan unioni poliittisena ja 
hallinnollisena järjestelmänä (unionin insti-
tuutiot, päätöksenteko ja keskeiset politiik-
ka-alueet). Oppimistavoitteena on syventää 
tietoja Suomen poliittisesta järjestelmästä ja 
Euroopan unionista, oppia analysoimaan nii-
den rakenteita ja toimintaa sekä oppia käyt-
tämään niihin liittyviä tietolähteitä.

Suoritustapa: Luennot 24 t + harjoitus-
työ + kuulustelu, jossa tentitään myös kir-
jallisuutta
Opetus: ke 24.5., ma, ti, ke, to 29.5.–1.6. ja 
ma 5.6. klo 16.15–19.30
Opetuspaikka: U35 ls, paitsi ma 5.6. PR aud 
XV
Kurssilla välttämättömän materiaalin voi 
ostaa ma 15.5. alkaen Avoimen yliopiston 
asiakaspalvelusta. Materiaalin opintomak-
su on 4 euroa.
Kuulustelu: la 17.6. klo 9–12
Uusintakuulustelut: ke 26.7. klo 16–19 ja la 
9.9. klo 9–12
Opettaja: VTL Kari Paakkunainen 

Kirjallisuus: Saukkonen Pasi (toim.): Paikkana 
politiikka; Kemppinen Reijo: Suomi Euroopan 
unionissa (4. painos); Väyrynen Raimo: Suomi 
avoimessa maailmassa. Globalisaatio ja sen vaiku-
tukset tai Pesonen Pertti & Riihinen Olavi: Dy-
namic Finland: the political system and the wel-
fare state.

Y110. Poliittisen ajattelun pe-
rusteet (6 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19110553 (sisältää 
opintojakson molemmat luentosarjat). Jos 
ilmoittaudut vain yksittäiseen luentosar-
jaan, käytä luentosarjan kohdalla olevaa il-
moittautumiskoodia.
Opintomaksu: 92 euroa 

Opintojakson tavoitteena on perehtyä aate-
historian avulla politiikan tutkimuksen teo-
reettisiin ja metodologisiin lähtökohtiin se-
kä nykypolitiikan fi losofi siin ja ideologisiin 
taustaolettamuksiin. Opintojaksossa koros-
tetaan myös feministisen politiikan teorian 
merkitystä poliittiselle ajattelulle.

Suoritustapa: Opintojakso koostuu kah-
desta luentosarjasta kuulusteluineen:
1) Luentosarja Poliittisesta ajattelusta länsi-
maisessa traditiossa (2 op)
2) Luentosarja Ideologiat ja teoriat politii-
kan tutkimuksessa (4 op)

1) Poliittisesta ajattelusta län-
simaisessa traditiossa (2 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19110753
Opintomaksu: 64 euroa 

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuutta luennoitsi-
jan ohjeiden mukaan.
Huom. Kurssin suorittaminen edellyttää ak-
tiivista osallistumista luennoille.

Opetus: ti, ke, to 6.–15.6. klo 16.15–19.30
Opetuspaikka: ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Kuulustelu: ma 26.6. klo 16–19
Uusintakuulustelut: ma 31.7. klo 16–19 ja 
la 16.9. klo 9–12
Opettaja: VTM Markku Koivusalo

Kirjallisuus: Boucher David and Kelly Paul (eds.): 
Political Thinkers

2) Ideologiat ja teoriat politii-
kan tutkimuksessa (4 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19110653
Opintomaksu: 78 euroa 
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Suoritustapa: L 24 t + harjoitustyö + kuulus-
telu (2 op), jossa tentitään myös kirjallisuutta 
(2 op) luennoitsijan ohjeiden mukaan 
Huom. Kurssin suorittaminen edellyttää ak-
tiivista osallistumista luennoille.
Opetus: ti, ke, to 1.–3.8. ja ma, ti, ke 7.–
9.8. klo 16.15–19.30
Opetuspaikka:
* 1.–3.8. PR sali 5
* 7.–9.8. F26 ls 1 
Kuulustelu: la 19.8. klo 9–12, uusintakuu-
lustelut: ke 20.9. klo 17–20 ja la 14.10. klo 
9–12
Opettaja: VTM Tapio Lovio

Kirjallisuus: Heywood Andrew: Political ideol-
ogies. (3rd ed.); Bryson Valerie: Feminist Politi-
cal Theory. Second edition.

P115. Euroopan poliittiset jär-
jestelmät (6 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19110353
Opintomaksu: 92 euroa 

Opintojakso keskittyy Euroopan nykyisten 
valtiollisten järjestelmien rakenteisiin, toi-
mintatapoihin ja poliittisiin kulttuureihin. 
Tavoitteena on opettaa tarkastelemaan näi-
tä kysymyksiä vertailevasta näkökulmasta. 
Opintojakso korostaa uuden Euroopan po-
liittisia ongelmia ja tulevaisuuden näköalo-
ja historiallisessa tilanteessa, jossa vanhat 
jakolinjat Länsi- ja Itä-Euroopan välillä ovat 
katoamassa.

Opintojaksossa pyritään antamaan kuva Eu-
roopasta kokonaisuutena, jossa pienillä valti-
oilla on yhtä tärkeä asema kuin suurillakin.

Suoritustapa: L 24 t + luentokuulustelu + 
harjoitustehtävä + kirjallisuuskuulustelu
Kirjallisuuskuulustelu suoritetaan luento-
tentin yhteydessä. Harjoitustehtävän oh-
jeistus annetaan luennoilla.
Huom. Kurssin suorittaminen edellyttä ak-
tiivista osallistumista luennoille.
Luentosarja korvaa kirjallisuudesta Hey-
wood et al: Developments in West Europe-
an Politics 2.
Kurssi arvioidaan siten, että luennot + luen-

tokuulustelu ja harjoitustehtävä muodosta-
vat yhdessä puolet kurssin arvosanasta ja 
kirjallisuuskuulustelu puolet.
Opetus: ma ja ti, 14.–29.8. klo 16.15–
19.30
Opetuspaikka:
* 14.–15.8. ja 28.–29.8. PR sali 12
* 21.–22.8. F26 ls 1 
Kuulustelu: la 2.9. klo 9–12, uusintakuu-
lustelut: ma 2.10. klo 17–20 ja ma 6.11. klo 
17–20
Opettaja: VTM Tapio Lovio

Kirjallisuus: Colomer Josep M (ed.): Political In-
stitutions in Europe (2nd ed.); Heywood Paul et 
al. (eds.): Developments in West European Poli-
tics 2; White Stephen et al. (eds.): Developments 
in Central and East European Politics 3.

M115. Maailmanpolitiikan 
suuntaukset (6 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19110453
Opintomaksu: 92 euroa 

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää 
opiskelijat maailmanpolitiikan tutkimuksen 
erikoistumisalueiden (ulkopolitiikka ja dip-
lomatia; rauhan- ja konfl iktintutkimus; glo-
baali poliittinen talous ja globaali hallinta) 
keskeisiin kysymyksiin avaamalla näitä Suo-
men ja sen kansainvälisten suhteiden kaut-
ta. Näin pyritään myös Suomen globaalin 
aseman ja sen kehityksen parempaan ym-
märtämiseen.

Suoritustapa: L 24 t + luentokuulustelu + 
harjoitustehtävä + kirjallisuuskuulustelu
Kirjallisuuskuulustelu suoritetaan luento-
tentin yhteydessä. Harjoitustehtävän oh-
jeistus annetaan luennoilla.
Huom. Kurssin suorittaminen edellyttä ak-
tiivista osallistumista luennoille.
Luentosarja korvaa kirjallisuudesta Hansen 
Lene & Waever Ole (eds.): European integ-
ration and national identity. The Challenge 
of the Nordic States.
Kurssi arvioidaan siten, että luennot + luen-
tokuulustelu ja harjoitustehtävä muodosta-
vat yhdessä puolet kurssin arvosanasta ja 
kirjallisuuskuulustelu puolet.
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Opetus: ke ja to 16.–31.8. klo 16.15–19.30
Opetuspaikka:
* 16.–17.8. ja 30.–31.8. PR sali 12
* 23.–24.8. F26 ls 1 
Kuulustelu: la 2.9. klo 9–12, uusintakuu-
lustelut: ma 2.10. klo 17–20 ja ma 6.11. klo 
17–20
Opettaja: VTM Tapio Lovio

Kirjallisuus: Hansen Lene & Waever Ole (eds.):
European integration and national identity. 
The Challenge of the Nordic States ; Raunio 
Tapio & Tiilikainen Teija: Finland in the Europe-
an Union; Visuri Pekka (toim.) Suomen turvalli-
suus- ja puolustuspolitiikan linjaukset.

Aineopintoja

Y205 Vallan tutkimus (5 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19112153
Opintomaksu: 85 euroa 

Edeltävät opinnot: Y101 Johdatus valtio-
oppiin 7 op ja Y110 Poliittisen ajattelun pe-
rusteet (6 op)

Opintojakson tavoitteena on syventää tie-
toja valtio-opin tutkimuksesta perehtymäl-
lä ensin vallan tutkimukseen yleisesti ja sen 
jälkeen linjakohtaisesti politiikan, hallinnon 
ja organisaatioiden sekä maailmanpolitii-
kan tutkimuksen näkökulmista. Linjakoh-
taisten osioiden aikana tutustutaan tarkem-
min valtio-opin eri osa-alueiden keskeisiin 
vallan teorioihin ja käsitteisiin. Oppimista-
voitteena on vallan käsitteiden ja teorioi-
den yleistuntemus sekä kyky eritellä val-
taa kansallisesta ja kansainvälisestä sekä 
toisaalta poliittisesta ja hallinnollisesta nä-
kökulmasta.

Suoritustapa: L 28 t + Hindessin teoksen 
kuulustelu + soveltava tehtävä + luento-
kuulustelu 
Hindessin teos suoritetaan kirjallisuuskuu-
lustelussa ennen luentokuulusteluun osal-
listumista. Kirjan hankinta ja siihen pereh-
tyminen on hyvä aloittaa jo ennen kurs-
sin alkua. Luentotentin yhteydessä palau-
tetaan soveltava tehtävä, jonka tarkempi 

ohjeistus annetaan ensimmäisellä luento-
kerralla.
Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa 
luennoilla. 
Opetus: ma, ti, ke, to 29.5.–1.6. ja ma, ti, 
ke 5.–7.6. klo 16.15–19.30
Opetuspaikka:
* 29.5.–1.6. U37 ls
* 5.6. B18 sh 6
* 6.–7.6. paikka, ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
Kuulustelu: Hindessin teoksen kuuluste-
lut: ma 12.6. klo 17–20, ke 2.8. klo 16–19, 
ma 4.9. klo 17–20
Luentokuulustelu: la 17.6. klo 9–12, uusin-
takuulustelut: ke 9.8. klo 16–19 ja ma 11.9. 
klo 17–20
Opettaja: VTM Tapio Lovio (vastuuopetta-
ja, opetuskerrat: 29.5., 6.6., 7.6.)
B.Soc.Sc Juha Jokela (30.5. ja 31.5.)
VTT Markku Kiviniemi (1.6. ja 5.6.)

Kirjallisuus: Hindess Barry: Discourses of Po-
wer; Pfeffer Jeffrey: Managing With Power; 
Strange Susan: States and Markets.

Terrorismin monet kasvot 
-luentosarja (2 op/4 op) 
Suoritustapa a): Ilmoittautumiskoodi 
19112253
Suoritustapa b): Ilmoittautumiskoodi 
19112353
Opintomaksu: a) suoritustapa (2 op) 64 
euroa
b) suoritustapa (4 op) 78 euroa 

Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva terro-
rismin historiasta. Lisäksi kurssilla pohditaan 
terrorismin käsitteen määrittelyn ongelmia 
sekä käydään läpi myyttejä ja harhaluuloja 
liittyen esim. terrorismin syihin ja terroristei-
hin. Kurssiin sisältyy asiantuntijaluentoja.

Suoritustapa: a) L 20 t + luentokuuluste-
lu (2 op) tai
b) L 20 t + luentopäiväkirja luentojen ja 
oheismateriaalin pohjalta (4 op)
Oheismateriaali on luentojen teemoihin 
liittyviä artikkeleita. Artikkeleista valitaan 
2–3 itseä kiinnostavaa, joita kommentoi-
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daan luentopäiväkirjassa. Artikkelit voi tu-
lostaa kurssin kotisivulta tai tai ne voi käy-
dä kopioimassa Avoimen yliopiston toimis-
tossa ma 14.8. alkaen. 
Kurssin kotisivun osoite: www.valt.helsinki.fi /
staff/lvsalmin/avoinyo-terrorismi/index.htm
Luentosarja korvaa valtio-opin aineopin-
noista kohdasta P225 Modernin demokra-
tian ongelmat:
2 op = yksi valinnaisista kirjoista
4 op = molemmat valinnaisista kirjoista
Opetus: ma, ke ja to 21.–31.8. klo 17.00–
19.30 ja ma 4.9. klo 17.00–18.30
Opetuspaikat:
* ma ja ke 21.–23.8. Exactum A111
* to 24.8. paikka, ks. verkkopalvelun ope-
tusohjelma
* ma, ke ja to 28.–31.8. PR sali 13
* ma 4.9. paikka, ks. verkkopalvelun ope-
tusohjelma 

Luentojen ohjelma:
ma 21.8. Mitä terrorismi on?
Tutkija Leena Malkki, Helsingin yliopisto
ke 23.8. Terrorismin varhaiset muodot
Prof. Jukka Paastela, Tampereen yliopisto
to 24.8. Anarkistinen terrorismi
Tutkija Teemu Sinkkonen, Tampereen yli-
opisto (Espanja)
Yliopistonlehtori Johannes Remy, Helsingin 
yliopisto (Venäjä)
ma 28.8. Terrorismi ja itsenäisyysliikkeet
Yliopistonlehtori Hannu Juusola, Helsingin 
yliopisto (Israelin/Palestiinan kysymys)
Prof. Risto Marjomaa, Helsingin yliopisto 
(Algeria)
ke 30.8. Vallankumoukselliset vasemmisto-
liikkeet
Tutkija Leena Malkki, Helsingin yliopisto
to 31.8. Uskonnollisesti motivoitunut ter-
rorismi 
Tutkija Minna Saarnivaara, Helsingin yli-
opisto (Hamas)
Prof. Jukka Paastela, Tampereen yliopisto 
(Auim Shinrikyo) 
ma 4.9. Myyttejä ja harhaluuloja terroris-
mista
Tutkija Leena Malkki, Helsingin yliopisto

Luentopäiväkirja palautetaan ma 25.9.
mennessä kurssisihteeri Vaula Eskolinille 
Avoimen yliopiston asiakaspalveluun, Bu-
levardi 18.
Kuulustelu: ke 13.9. klo 17–20
Uusintakuulustelut: ke 11.10. klo 17–20 ja 
la 11.11. klo 9–12
Opettaja: FM Leena Malkki (kurssin vastuu-
opettaja ottaa vastaan tentit ja luentopäi-
väkirjan) vierailevia asiantuntijoita.

Kirjallisuus: Oheismateriaalina on myöhemmin 
ilmoitettavia artikkeleita.

VANHENEMISEN TUTKIMUS 

Vanhenemisen tutkimuksen 
johdantokurssi (6 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19120153
Opintomaksu: 92 euroa 

Johdantokurssilla lähestytään vanhenemis-
ta ja vanhuutta yhteiskunnallisena, kulttuu-
risena ja yksilöllisenä kysymyksenä sekä tu-
tustutaan vanhuspolitiikkaan ja vanhustyö-
hön. Tavoitteena on oppia hahmottamaan 
vanhenevan ihmisen elinoloja ja elämänti-
lanteita sekä luoda käsitys vanhuudesta ikä- 
ja elämänvaiheena ja sukupolvikysymykse-
nä. Lisäksi luodaan katsaus harjoitettavaan 
vanhuspolitiikkaan sekä vanhustyöhön.

Suoritustapa: Luennot 20 t + kuulustelu
Kurssi koostuu aktiivisesta luentojen seu-
raamisesta ja oheiskirjallisuudesta. Kurssin 
lopuksi opiskelija tenttii kirjallisuuden.
Opetus: ke, to 19.–20.7. ja ma, ti, ke 24.–
26.7. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: U40 sali 2
Kuulustelu: ke 9.8. klo 16–19, uusintakuu-
lustelut: la 23.9. klo 9–12 ja la 21.10. klo 9–
12
Opettaja: YTM Jouni Peltomaa

Kirjallisuus: Sankari A & Jyrkämä J (toim.): Lap-
suudesta vanhuuteen – iän sosiologiaa; Ma-
rin M & Hakonen S (toim.): Seniori- ja vanhus-
työ arjen kulttuurissa.
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VIESTINTÄ

Viestinnän perusopinnot (25 op)
Ilmoittautumiskoodi 19130053 (sisältää 
kaikki perusopintojen kurssit). Käytä tätä 
ilmoittautumiskoodia, jos kurssiesi yhteen-
laskettu opintomaksu ylittää enimmäishin-
nan 200 euroa. Jos ilmoittaudut yksittäisel-
le kurssille, käytä kurssin kohdalla olevaa il-
moittautumiskoodia.
Opintomaksu: ks. kurssin kohdalta, yh-
teensä enintään 200 euroa

Viestinnän perusopinnoissa tutustutaan 
joukkoviestinten ja organisaatioiden vies-
tintään sosiaalisena, kulttuurisena ja histo-
riallisena ilmiönä. Kokonaisuus antaa pe-
rustyökalut viestinnän yhteiskunnalliseen 
tarkasteluun.

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta opin-
tojaksosta. Ensimmäisen ja toisen opinto-
jakson tavoitteena on hahmottaa pääsuun-
taukset viestinnän teorioista sekä omaksua 
tieteenalan keskeiset käsitteet. Kolmannen 
jakson tavoitteena on jäsentää kuva viestin-
nän instituutioista, viestinnän oikeudellises-
ta sääntelystä ja viestintäpolitiikasta. 

P1 Johdatus viestintään 7 op
P2 Viestintä ja yhteiskunta 10 op
 – P2a) Media, organisaatiot ja yhteis-

kunta 5 op
 – P2b) Viestintä ja kulttuuri 5 op
P3 Viestinnän instituutiot ja viestintäpoli-

tiikka 8 op
 – P3a) Viestintäpolitiikka ja viestinnän 

sääntely 4 op
 – P3b) Viestinnän instituutiot 4 op

P1 Johdatus viestintään (7 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19130153
Opintomaksu: 99 euroa 
Opintojakson tavoitteena on johdattaa opis-
kelijat viestinnän peruskäsitteisiin ja -lähes-
tymistapoihin.

Suoritustapa: L 20 t + luentokuulustelu + 
kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus tentitään 
kahdessa osassa.
Opetus: ke 17.–24.5., ma 29.5–5.6. ja ke 
7.6. klo 16.15–19.30
Opetuspaikka:
* 17.–24.5. ja 29.5. U40 sali 1
* 5.6. ja 7.6. PR Pieni juhlasali
Kuulustelu: I-osa + luennot: ke 14.6. klo 
17–21
II-osa: ke 28.6. klo 16–20
Uusintakuulustelut: (I-osa + luennot ja/tai 
II-osa): ke 2.8. klo 16–20 ja la 2.9. klo 9–13
Ensimmäiseen kuulustelutilaisuuteen ei tar-
vitse ilmoittautua, sen sijaan muihin tent-
teihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päi-
vää ennen joko tenttikuorella tai verkko-
palvelussa.
Opettaja: VTL Sanna Valtonen

Kirjallisuus: Osa I: Kunelius R: Viestinnän val-
lassa (uusin painos); Åberg L: Viestinnän johta-
minen.
Osa II: Pietilä V: Joukkoviestintätutkimuksen val-
tateillä; Nieminen H & Pantti M: Media mark-
kinoilla.

P2 Viestintä ja yhteiskunta 
(10 op) 

Jaksossa tutustutaan tutkimuskirjallisuuteen, 
jossa tarkastellaan viestintää yhteiskunnal-
lisena ilmiönä. 

Opintojaksoon kuuluu kaksi osaa:
– P2a) Media, organisaatiot ja yhteiskun-
ta (5 op)
– P2b) Viestintä ja kulttuuri (5 op)

P2a) Media, organisaatiot ja 
yhteiskunta (5 op) 
Kirjallisuuskuulusteluun ilmoittautuminen 
verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 40 euroa/kuulustelu
Jaksossa tarkastellaan medioiden ja organi-
saatioiden viestintärakenteita sosiaalisessa 
kontekstissaan.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
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Kuulustelu: ke 31.5. klo 17–21, ma 17.7. klo 
16–20, ma 21.8. klo 17–21 ja la 23.9. klo 9–
13
Opettaja: YTL Raisa Koivusalo-Kuusivaara

Kirjallisuus: Aula P & Hakala S (toim.): Kolmet 
kasvot: Näkökulmia organisaatioviestin-
tään; Karvonen E: Elämää mielikuvayhteiskun-
nassa: Imago ja maine menestystekijöinä myö-
häismodernissa maailmassa; Kivikuru U & Kune-
lius R (toim.): Viestinnän jäljillä: Näkökulmia 
uuden ajan ilmiöön.

P2b) Viestintä ja kulttuuri (5 op)
Kirjallisuuskuulusteluun ilmoittautuminen 
verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 40 euroa/kuulustelu
Opintojaksossa pohditaan identiteettejä 
audiovisuaalisessa mediakulttuurissa.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ke 31.5. klo 17–21, ma 17.7. 
klo 16–20, ma 21.8. klo 17–21 ja la 23.9. klo 
9–13
Opettaja: VTL Sanna Valtonen

Kirjallisuus: Hall S: Identiteetti; Herkman J: Au-
diovisuaalinen mediakulttuuri; Rossi L-M: Hetero-
tehdas: Televisiomainonta sukupuolituotantona.

P3 Viestinnän instituutiot ja 
viestintäpolitiikka (8 op) 

Jakson tavoitteena on antaa opiskelijoil-
le yleiskuva suomalaisen viestintäjärjestel-
män rakenteesta ja sen toimintaperiaatteis-
ta. Jakso tutustuttaa opiskelijat viestintää 
koskevaan lainsäädäntöön ja hyvään jour-
nalistiseen tapaan. Jakson suoritettuaan 
opiskelijalla on käsitys siitä, millaisista in-
stituutioista suomalainen mediamaisema 
rakentuu, sekä siitä, millaisille tavoitteille ja 
periaatteille ne toimintansa pohjaavat.

Jakso koostuu kahdesta osiosta: 
- P3a) Viestintäpolitiikka ja viestinnän sään-
tely (4 op)
– P3b) Viestinnän instituutiot (4 op) 

P3a) Viestintäpolitiikka ja 
viestinnän sääntely (4 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19130453
Opintomaksu:
suoritustapa a) 78 euroa 
suoritustapa b) 40 euroa/kuulustelu

Suoritustapa: a) L 20 t + kuulustelu, jossa 
tentitään myös kirjallisuutta (4 op) tai 
b) Kirjallisuuskuulustelu (4 op)
Opetus: Luennot: ti ja to 1.–15.8. klo 
16.15–19.30
Opetuspaikka: U40 sali 1, paitsi to 10.8. PR 
Pieni juhlasali
Kuulustelu: Luento- ja kirjallisuuskuuluste-
lu (suoritustavat a ja b): ke 23.8. klo 17–20, 
uuusintakuulustelut: ke 27.9. klo 17–20 ja 
la 28.10. klo 9–12
Opettaja: YTL Jorma Mäntylä

Kirjallisuus: a) luentokurssin yhteydessä tentit-
tävä kirjallisuus: Mäntylä J: Journalistin etiik-
ka; Vuortama T & Kerosuo L: Viestinnän lait ja 
säännöt (6. painos, 2004) sekä luennoitsijan osoit-
tama muu aineisto.
b) kirjallisuuskuulustelussa (4 op) tentittävä kirjal-
lisuus: Vuortama T & Kerosuo L: Viestinnän lait 
ja säännöt (6. painos, 2004); Mäntylä J: Journa-
listin etiikka; sekä seuraavat verkkoaineistot:
– Code of Athens http://www.ipra.org/aboutipra/
aboutipra.htm
– Journalistin ohjeet www.journalistiliitto.fi /
– Mainonnan kansainväliset perussäännöt (ks. 
Pdf-tiedosto: "Markkinoinnin kansainväliset itse-
sääntelyohjeet 2005"; s. 6–11)
http://www.iccfi n.fi /codes.asp#ohjeet
– "Yhteisön viestintä 2000-luvulla. Yhteisöviestin-
nän periaatteet"/ Suomen Tiedottajien Liitto Pro-
Com (ks. kohta: "Yhteisöviestintätietoa") osoit-
teessa: http://www.procom.fi /Resource.phx/com-
munity/yhteistyo.htx#50 
– Oheismateriaali: Kokoelma yhteisöviestinnän ja 
markkinoinnin sääntöjä osoitteessa: http://www.
avoin.helsinki.fi /Kurssit/vieSaan/materiaali/linkit.
html
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P3b) Viestinnän instituutiot 
(4 op) 
Kirjallisuuskuulusteluun ilmoittautuminen 
verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 40 euroa/kuulustelu
Kurssin tavoitteena on hahmottaa yleisku-
va suomalaisesta mediamaisemasta ja sen 
kehitysnäkymistä.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu
Kuulustelu: ke 30.8. klo 17–20, la 30.9. klo 
9–12 ja ma 30.10. klo 17–20
Opettaja: VTM Karoliina Malmelin

Kirjallisuus: Kolme teosta seuraavista kirjoista:
Jääsaari J: YLE yleisöjen ehdoilla. Tutkimus suo-
malaisten television nykytilaa ja tulevaisuutta kos-
kevista arvostuksista; Ruusunen A (toim.): Media 
muuttuu: Viestintä savitauluista kotisivuihin;
Mäkinen I: Nödvändighet af LainaKirjasto: Mo-
dernin lukuhalun tulo Suomeen ja lukemisen ins-
tituutiot; Nordenstreng K & Wiio O A: Suomen 
mediamaisema (2. painos).

Aineopintoja

A8e) Journalistinen työ (5 op) 
Ilmoittautusmiskoodi: 19132353
Opintomaksu: 85 euroa 

Kurssilla perehdytään journalismin käytän-
töihin ja nykysuuntauksiin. Lisäksi tutustu-
taan juttutyyppeihin ja hyvään journalisti-
seen tapaan sekä kirjoitetaan runsaasti har-
joitustöitä. Työskentelymenetelminä ovat 
luennot, tekstianalyysi ja käytännön harjoi-
tukset. Kurssiin sisältyy ennakkotehtävä.

Suoritustapa: Harjoituskurssi: L 14 t + R 14 
t + ennakkotehtävä + harjoituksia
Huom! Kurssi edellyttää aktiivista osallistu-
mista luennoille ja harjoituksiin. Läsnäolo 
on ensimmäisellä kerralla välttämätön. En-
nakkotehtävä käsitellään ensimmäisellä ko-
koontumiskerralla.
Huom! Kurssin ennakkotehtävä on seuraa-
va: Laadi viiden virkkeen mittainen vaikut-
tava teksti ja ota se mukaan ensimmäiselle 
kokoontumiskerralle. 
Kurssin arviointi: harjoitusten perusteella 

(asteikolla 0–5).
Opetus: ma, ti ja to 15.–18.5. sekä ma ja ti 
22.5.–6.6. klo 16.30–19.00 paitsi ti 6.6. klo 
16.30–19.45
Opetuspaikka: PR sali 21, paitsi to 18.5. PR 
sali 15
Opettaja: Toimittaja Marketta Rentola

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuus: Mörä T & Kantola 
A (toim.): Journalismia! Journalismia?; Reu-
nanen E: Merkitysympäristö ja uutisgenren sään-
nöt; Salminen, E: Oivaltava toimittaja. Toimitus-
työn uudet mallit ja vaatimukset. Lisäksi opetta-
jan luennolla ilmoitettamia artikkeleita.

Harjoituskurssin suoritus korvaa viestinnän 
sivuainopinnoista (35 op) A8 jaksosta kirjal-
lisen työanalyysin (4 op).

A4 Tutkimustaidot (4 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19132153
Opintomaksu: 78 euroa 
Edeltävät opinnot: Viestinnän perusopin-
not 25 op

Opiskelija perehtyy tutkimuksen tekemiseen 
ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Kurssin ta-
voitteena on kehittää opiskelijan metodo-
logisia valmiuksia eli kykyä ongelmanasette-
luun, käsitteiden määrittelyyn sekä teoreet-
tisen ja empiirisen ajattelun yhdistämiseen. 
Lisäksi kurssilla pyritään perehtymään aka-
teemisiin puhetapoihin, tieteellisen tekstin 
lajityyppeihin, julkaisukäytäntöihin ja kirjoit-
tamiseen osana tutkimusprosessia.

Suoritustapa: L 20 t + essee
Opetus: torstaisin 18.5., 1.–15.6. ja to 17.8. 
klo 16.15–19.30
Opetuspaikka:
* 18.5., 1.6. ja 15.6. PR aud XIV
* 8.6. paikka, ks. verkkopalvelun opetus-
ohjelma
* 17.8. PR sali 6 
Essee palautetaan kurssisihteeri Vaula Esko-
linille ma 24.7. mennessä Avoimen yliopis-
ton asiakaspalveluun (os. Bulevardi 18). 
Opettaja: VTL Sanna Valtonen

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuus: Hirsjärvi S & al.:
Tutki ja kirjoita (uusin painos); Kinnunen & Löyt-
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ty (toim.): Tieteellinen kirjoittaminen sekä li-
säksi opettajan luennolla ilmoittamia muita tie-
teellisiä aikakauslehtiä.

Social Consequences of Inter-
net Use (5 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19132553
Opintomaksu: 85 euroa 

Course Objectives: The students will become 
familiar with policy issues, theories and re-
search (both quantitative and qualitative), 
and examples about social aspects and con-
sequences of internet use. In particular, you 
will become articulate in the issues, rese-
arch and debates concerning how Internet 
use is associated with digital divides, com-
munity and political involvement, and so-
cial interaction. You will be able to discuss 
historical and technical aspects of the inter-
net, positive and negative aspects of Inter-
net use, signifi cant contextual factors, cur-
rent policy debates, and resources for stu-
dying and evaluating the Internet.

Suoritustapa: Lessons 20 h + assignment 
+ exam + essay
Huom! Kurssin suoritus edellyttää aktiivis-
ta osallistumista. Luentokurssi järjestetään 
kokonaan englannin kielellä (ei tulkkausta). 
Osa tehtävistä suoritetaan englannin kielel-
lä, esseen voi suorittaa suomen kielellä.
Opetus: Times and places of teaching: Wed 
28.6., Fri 30.6., Mon 3.7., Wed 5.7., Fri 7.7. 
* Time: 16.00–19.15 
* Place: U40 sali 2
– Instructions for essay and assigments 

will be given during the lessons. More 
information: http://www.avoin.helsinki.
fi /opetus/materiaalit/lahi/viestinta.asp

Opettaja: Lecturer: Professor Ronald E. Ri-
ce – University of California Santa Barbara, 
Department of Communication
VTL Helena Tapper (Essays)

Kirjallisuus: Required book:
Wood, A.F. & Smith, M.J. (2005). Online com-
munication: Linking technology, identity & cultu-
re, 2nd ed. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

The course is lectured in english. 
* Compensations: this course can be re-

gistered for degree students under the 
study unit A9f 

– Ohjeet kurssin tehtävien laatimiseen an-
netaan luennolla.

– Luentokurssin korvaavuus/viestintä: lu-
entokurssi vastaa viestinnän aineopin-
tojen A9 erityisjaksoa, 5 op) 

A8f) Visuaalinen viestintä (5 op)
Ryhmä 1: Ilmoittautumiskoodi 19132253
Ryhmä 2: Ilmoittautumiskoodi 19132653 
Opintomaksu: 85 euroa + erill. materiaali-
maksu 4 euroa (maks. asiakaspalveluun).

Kurssilla perehdytään visuaalisen ilmaisun 
perusteisiin. Tavoitteena on opettaa kuvan 
lukutaitoa eli ymmärtämään mitä visuaali-
sia keinoja käyttämällä on saatu aikaan ku-
van synnyttämä vaikutelma.

Suoritustapa: L 14 t + R 14 t + harjoitus-
tehtävät + essee 
Huom! Kurssin suoritus edellyttää aktiivis-
ta osallistumista.
Opetus: Luennot: (kaikille yhteiset) ti ja 
to 1.–3.8., ke 9.8. sekä ti ja to 15.–17.8. klo 
16.30–19.00 paitsi 17.8. klo 16.30–18.00
Opetuspaikka: F26 ls 2
Harjoitukset: ke 2.8., ti ja to 8.–10.8., ke 
16.8. ja ma 21.8.
Ryhmä 1: klo 14.30–17.00 paitsi ke 16.8. klo 
14.30–16.00
Ryhmä 2: klo 17.00–19.30 paitsi ma 21.8. 
klo 17.00–18.30
Opetuspaikka:
* 2.–16.8. U40 sali 15
* 21.8. Exactum B120 
Essee ja tehtävät palautetaan ma 11.9. 
mennessä kurssisihteeri Vaula Eskolinille 
Avoimen yliopiston asiakaspalveluun.
Opettaja: FL, KuM Sirpa Aalto

Kirjallisuus: Kuusamo, A.: Kuvien edessä; Salo, 
M. : Imageware; Saraste, L.: Valokuva tradition 
ja toden välissä; Lisäksi artikkeleita, jotka ilmoi-
tetaan luennolla.
Kurssilla välttämättömän materiaalin voi ostaa 
ma 17.7. alkaen Avoimen yliopiston asiakaspal-



velusta. Materiaalin opintomaksu on 4 euroa.

Harjoituskurssin suoritus korvaa viestinnän 
sivuainopinnoista (35 op) A8 Työanalyysin.

A9c) Mediakulttuuri (5 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19132453
Opintomaksu: 85 euroa 
Edeltävät opinnot: Viestinnän perusopin-
not 25 op

Luentokurssi keskittyy mediakulttuuriin, jo-
ka on yksi viestinnän tutkimuksen keskeisis-
tä osa-alueista. Kurssilla perehdytään me-
dia-esityksiin ja niiden tuottamiseen ja po-
pulaarikulttuurin analysoimiseen.

Suoritustapa: L 20 t + essee
Opetus: torstaisin 17.8.–14.9. klo 16.15–19.30
Opetuspaikka:
* 17.8. ja 31.8. U40 sali 4
* 24.8., 7.9. ja 14.9. ks. verkkopalvelun ope-
tusohjelma 
Essee palautetaan kurssisihteeri Vaula Esko-
linille ma 25.9. mennessä Avoimen yliopis-
ton asiakaspalveluun (os. Bulevardi 18)
Opettaja: VTM Sanna Ojajärvi

Kirjallisuus: Hall S (toim.): Representation: 
Cultural Representations and Signifying 
Practices; Storey J: Cultural Theory and Popu-
lar Culture; Ross K & Byerly C (eds.): Women and 
Media: International Perspective.

Luentokurssin suoritus korvaa viestinnän si-
vuainopinnoista (35 op) yhden A9 viestin-
nän erityisjakson. 

YHTEISKUNTAHISTORIA

1950-luku. Näkökulmia jäl-
leenrakennukseen ja uudis-
raivaukseen (3 op) 
Ilmoittautumiskoodi 19140153
Opintomaksu: 71 euroa 

Kullakin vuosikymmennellä tuntuu olevan 
erityinen luonteensa. Kuvaa Suomen 1950-
luvusta näyttävät leimaavan yhtäältä ulko- 

ja turvallisuuspolitiikan kysymykset ja toi-
saalta maan jälleenrakentamisen suuri ker-
tomus. Tällä kurssilla katse käännetään toi-
saalle: sodanjälkeisten poliittisten, sosiaa-
listen ja kulttuuristen murrosten ja jatku-
vuuksien jännitteeseen. Niitä lähestytään 
mm. talouden, työn ja sosiaaliturvan näkö-
kulmista – kulttuurikahakoitakaan unohta-
matta. Näissä teemoissa nousevat näkyviin 
ajan keskeiset jaot, kuten luokka, sukupuo-
li, asuinpaikka ja elinkeino.

Opintojakso kuuluu yhteiskuntahistorian 
perusopintojen sivuaineopiskelijoiden va-
linnaisiin opintoihin.

Opintojakson voi käyttää myös poliittisen 
historian aineopintojen kohtaan 8.2. Mo-
derni valtio ja kansalaisyhteiskunta, valin-
nainen kirjallisuus (3 op).

Suoritustapa: L 20 t + luentokuuluste-
lu, jonka yhteydessä tentitään oheiskirjal-
lisuutta.
Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää 80 % 
läsnäoloa luennoilla.
Opetus: ti ja ke 16.5.–14.6. klo 16.30–
18.00
Opetuspaikka: 
* 16.– 31.5. ja 14.6. PR aud XIII
* 6.6. ks. verkkopalvelun opetusohjelma
* 7.6. U40 sali 4
* 13.6. U40 sali 2
Kuulustelu: ma 26.6. klo 16–19, uusinta-
kuulustelut: ma 14.8. klo 17–20 ja ma 11.9. 
klo 17–20
Opettaja: VTM Heidi Haggrén, VTM Jussi 
Vauhkonen (vastuuopettaja) sekä vierailijoita

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuus ilmoitetaan luen-
nolla.
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FILOSOFIA

Kf132/Fte122 Johdatus yhteis-
kuntafi losofi aan (3 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 71 euroa 

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yhteis-
kuntafi losofi an peruskäsitteisiin ja ongel-
miin, keskeisiin suuntauksiin ja teorioihin. 

Suoritustapa: L 24 t + luentokuulustelu
Opetus: ma ja to 15.5.–8.6. (ei opetusta 
25.5.) sekä ke 24.5. klo 17.00–19.45
Opetuspaikka: S10 aud 2, paitsi 5. ja 8.6. 
DIA aud Lina
Kuulustelu: la 17.6. klo 9–12, uusintakuulus-
telut ke 26.7. klo 16–19 ja ma 4.9. klo 17–20
Opettaja: VTM Juhana Lemetti

Kirjallisuus: Christman, J.: Social and Politi-
cal Philosophy: A Contemporary Introduction 
(2002).

Kf131/Fte121 Johdatus etiik-
kaan (3 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 71 euroa 

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija etii-
kan peruskäsitteisiin ja ongelmiin, keskei-
siin suuntauksiin ja teorioihin.

Suoritustapa: L 24 t + luentokuulustelu 
Opetus: ma ja ke 19.6.–24.7. klo 17.00–
19.45 (ei opetusta 28.6., 10.7. ja 12.7.)
Opetuspaikka: 19.–26.6. PR aud XV, 3.–24.7. 
U40 Sali 6
Kuulustelu: ma 31.7. klo 16–19, uusinta-
kuulustelut la 9.9. klo 9–12 ja ke 11.10. klo 
17–20
Opettaja: MA Annamari Vitikainen

Kirjallisuus: Kuulusteluun liittyvä oheislukemis-
to ilmoitetaan luennoilla.

MONITIETEELLISET OPINNOT
Kf140 Johdatus yhteiskunta-
tieteiden fi losofi aan/Fte150 
Johdatus tieteenfi losofi aan 
(3 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 71 euroa 

Tavoitteena on esitellä tieteellisen ajatte-
lun keskeisiä periaatteita, tieteellisen argu-
mentaation rakennetta ja pätevyyden eh-
toja, tieteellisen tiedon luonnetta ja tär-
keimpiä tieteenfi losofi sia koulukuntia. Li-
säksi opintojaksossa perehdytään tärkeim-
pien yhteiskuntatieteellisten teorioiden fi -
losofi siin sovelluksiin.

Suoritustapa: L 24 t + kuulustelu
Opetus: ti ja to 8.8.–31.8. klo 17.00–19.45
Opetuspaikka: M11 ls 10
Kuulustelu: ma 11.9. klo 17–20, uusinta-
kuulustelut ma 16.10. klo 17–20 ja ke 15.11. 
17–20
Opettaja: VTM Tomi Kokkonen

Kirjallisuus: Luentojen lisäksi: Kf140 Johdatus 
yhteiskuntatieteiden fi losofi aan suorittajat tent-
tivät teoksen Rosenberg A.: Philosophy of Social 
Science ; Fte150 Johdatus tieteenfi losofi aan suo-
rittajat tenttivät teoksen Kiikeri M. ja Ylikoski 
P., Tiede tutkimuskohteena: fi losofi nen johdatus 
tieteentutkimukseen. 

NAISTUTKIMUS

WNA110 Naistutkimuksen 
johdantokurssi (5 op) 
Ilmoittautuminen verkossa, ks. s. 11
Opintomaksu: 85 euroa

Kurssilla tutustutaan naistutkimuksen his-
toriaan, kehitykseen ja asemaan tutkimuk-
sen kentässä Suomessa ja kansainvälisesti. 
Käsiteltäviä aiheita ovat mm. naistutkimuk-
sen synty, organisoituminen ja suhde nais-
liikkeisiin, tasa-arvoajattelun ja feministi-
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(Bulevardi 18) ma 21.8. mennessä.
Opetus: ma, ke ja pe 9.6.–31.7. klo 17.15–18.45 
Opetuspaikka: U40 sali 14
Opettaja: FK Mila Engelberg

Kirjallisuus: Kirjallisuuslista on avoimen yliopis-
ton verkkosivuilta osoitteessa www.avoin.helsin-
ki.fi /opetus/materiaalit/lahi/naistutkimus.asp.

sen ajattelun kehitys länsimaissa, naistut-
kimuksen keskeiset alat, kysymyksenaset-
telut, tutkimusaiheet ja käsitteet sekä suh-
de tieteen traditioihin.

Suoritustapa: L 24 t + R 24 t + luentopäi-
väkirja
Poissaolotapauksissa referaatti teemoihin 
liittyvästä kirjallisuudesta.

Luentopäiväkirja palautetaan paperiver-
siona Avoimen yliopiston asiakaspalveluun 
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