Helsingin yliopiston
avoin yliopisto
Kesäopetus
Helsingissä 2007

HELSINGIN YLIOPISTON
AVOIN YLIOPISTO

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

■ mahdollisuus opiskella yliopistollisia opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia
■ ei pohjakoulutusvaatimuksia eikä ikärajoja
■ opetus on yliopiston tutkintovaatimusten mukaista
■ opinnot voi liittää osaksi yliopisto-opintoja

Kesäopetuksen
infotilaisuudet
ti 3.4. ja to 12.4.
klo 17.00 Bulevardi 18,
Suuri sali.

Tilaisuudet ovat samansisältöisiä.
PL 39 (Bulevardi 18)
Tervetuloa!
00014 Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston
p. (09) 191 28320
Avoin yliopisto
asiakaspalvelu-helsinki@avoin.helsinki.fi
Helsingin toimipiste

Helsingin toimipisteen
asiakaspalvelu
Bulevardi 18
p. (09) 191 28320.
asiakaspalvelu-helsinki@avoin.helsinki.fi
www.helsinki.fi/avoin
avoinna:
15.6. saakka
ma, ke ja to klo 11-17, ti klo 9–15, pe suljettu
viikko 25 (18.-22.6.) suljettu
25.6.-3.8.
ma, ke ja to 11-16, ti 9-15, pe suljettu
viikko 28 (9.-15.7.) suljettu
6.8. alkaen
ma, ke ja to 11–17, ti 9–15, pe suljettu
Tenttipalvelut:
p. (09) 191 28322 ja (09) 191 28306
tenttipalvelu@avoin.helsinki.fi
kesäopetuksen opasta voi tilata
sähköpostilla
asiakaspalvelu-helsinki@avoin.helsinki.fi
tai puhelimitse asiakaspalvelusta
numerosta (09) 191 28320.

www.helsinki.fi/avoin
ISSN 1459-9767
Priimuspaino, Loimaa 2007

JUHLAVUOSI AVOIMESSA YLIOPISTOSSA

Vuosi 2007 on Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston 30. toimintavuosi. Se on juhlavuosi
myös siksi, että jo 10 vuoden ajan Avoimessa yliopistossa on opiskeltu syys- ja kevätlukukauden lisäksi myös kesäisin.
HY:n Avoimen yliopiston opintotarjonta on laadukasta ja laajaa. Viime vuonna opiskelijoita oli
15 600. Avoimen yliopiston iltaisin ja viikonloppuisin toteutettava opetus sopii hyvin aikuisopiskelijoille. Perustutkinto-opiskelijat ovat erityisen aktiivisesti hyödyntäneet kesäopintomahdollisuutta. Viime kesänä opintoihin Avoimessa yliopistossa ilmoittautui 3400 henkilöä.
Tarjoamme vuosittain opintoja 85 yliopistollisessa oppiaineessa. Viime vuonna järjestimme
myös aineopintoja 14 oppiaineessa. Arvosanaopintojen lisäksi tarjoamme yleis- ja kieliopintoja sekä opiskelua tukevia kursseja. Verkko-opetusta on saatavilla 20 oppiaineessa.
Erityisen suosittua Avoimessa yliopistossa on yhteiskuntatieteellisten, käyttäytymistieteellisten
ja humanististen oppiaineiden opiskelu. Suosituimmat oppiaineet – ”10 kärjessä” - ovat kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede), erityispedagogiikka, viestintä, sosiaalipsykologia,
sosiaalipolitiikka, yleinen teologia, taidehistoria, valtio-oppi, ravitsemustiede ja psykologia.
Toivon, että löydät opintotarjonnastamme etsimäsi. Opiskelu kannattaa aina – kesälläkin.
Tervetuloa mukaan!
Tapio Kosunen
Avoimen yliopiston johtaja
Professori

avoin yliopist o
Avoin yliopisto-opetus 30 vuotta
Kesäopetus 10 vuotta

Sisällys
Ilmoittautuminen kesäopetukseen........................................................................... 11
Opintomaksut..................................................................................................................... 13
Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat...................................................................... 13
Opetusaikataulut ja muutokset........................................................................................... 13
Tenttikäytännöt................................................................................................................... 13
Suoritusten arvostelu, rekisteröinti ja todistukset............................................................... 14
Opintojen ohjaus................................................................................................................ 15
Opiskelijakirjasto, kopiointi, atk-luokka............................................................................... 15
Selityksiä ja lyhenteitä........................................................................................................ 16
Kieliopinnot............................................................................................................ 19
Tutkintoihin sisältyvät kieliopinnot................................................................... 20
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (hum.) (3 op)................ 20
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (valt.) (3 op) ................ 20
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (käytt). (3 op) .............. 21
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (oik.) (3 op) ................. 21
Englannin kielen suullinen taito (2 ov) . ............................................................................. 22
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (hum.) (5 op) .................................. 22
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.) (3 op) .................................. 22
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (oik.) (5 op) ..................................... 23
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (valt.) (4 op) .................................... 23
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (hum.) (5 op) .................................. 24
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (hum.) (2 ov) . ................................. 24
Espanjan tekstinymmärtäminen (3 op) . ............................................................................ 25
Valinnaiset kieliopinnot...................................................................................... 25
Espanjan peruskurssi 1 (3 op) .......................................................................................... 25
Espanjan peruskurssi 2 (3 op) .......................................................................................... 26
Espanjan jatkokurssi 1 (3 op) ............................................................................................ 26
Espanjan jatkokurssi 2 (3 op) ............................................................................................ 26
Italian peruskurssi 1 (3 op) ................................................................................................ 27
Italian peruskurssi 2 (3 op) ................................................................................................ 27
Italian jatkokurssi 1 (3 op) ................................................................................................. 27
Italian jatkokurssi 2 (3 op) ................................................................................................. 27
Ranskan peruskurssi 1 (3 op) ........................................................................................... 28
Ranskan peruskurssi 2 (3 op) ........................................................................................... 28
Ranskan jatkokurssi 1 (3 op) . ........................................................................................... 28
Ranskan jatkokurssi 2 (3 op) . ........................................................................................... 29
Ruotsin valmennuskurssi (2 op) ........................................................................................ 29
Saksan peruskurssi 1 (3 op) ............................................................................................. 29
Saksan peruskurssi 2 (3 op) ............................................................................................. 29
Saksan jatkokurssi 1 (3 op) ............................................................................................... 30
Saksan jatkokurssi 2 (3 op) ............................................................................................... 30
Venäjän peruskurssi 1 (3 op) ............................................................................................ 30
Venäjän peruskurssi 2 (3 op) ............................................................................................ 30
Venäjän jatkokurssi 1 (3 op) .............................................................................................. 31
Venäjän jatkokurssi 2 (3 op) .............................................................................................. 31

 • Opetus- ja tenttipaikat www.helsinki.fi/avoin

Biotieteelliset opinnot.................................................................................... 33
Akvaattiset tieteet.............................................................................................. 33
Hydrobiologia .................................................................................................................... 33
Hydrologian peruskurssi (5 op) ......................................................................................... 33
Luonnonympäristön vaikutus vedenalaisiin muinaisjäännöksiin (2/3 op) ......................... 33
Itämeren ekologia (2 op) ................................................................................................... 33
Levien ekologia ja systematiikka (2 op) ............................................................................ 33
Kasvibiologia ...................................................................................................... 34
Puuaineen tunnistuksen kurssi (2 op) ............................................................................... 34
Lehtisammaltuntemus (3 op) . ........................................................................................... 34
Pohjolan uhanalaiset kämmekät (2 op) . ........................................................................... 34
Perinnöllisyystiede.............................................................................................. 34
Ihmisgenetiikka (3 op) ....................................................................................................... 34
Geenitekniikka (3 op) ........................................................................................................ 35
Yleisbiologia........................................................................................................ 35
Ekologian perusteet (4 op) ................................................................................................ 35
Ympäristöbiologia............................................................................................... 35
Ympäristöbiologian erikoisluentosarja (2 op) .................................................................... 35

Humanistiset opinnot......................................................................................... 37
Kieli- ja viestintäopinnot.................................................................................... 37
Tieteellinen kirjoittaminen (3 op) ....................................................................................... 37
Ryhmäviestintä (2 op) ....................................................................................................... 37
Aasian ja Tyynenmeren alueen tutkimus.......................................................... 37
Aasian ja Tyynenmeren alueen tutkimuksen perusopintoja (15 op):
Imperialismin kehitys Itä-Aasiassa (5 op) . ........................................................................ 38
Aasian ja Tyynenmeren alueen tutkimuksen johdantokurssi (5 op) .................................. 38
Itä- ja Kaakkois-Aasian aluemaantiede (5 op) .................................................................. 38
Arkeologia............................................................................................................ 38
Luonnonympäristön vaikutus vedenalaisiin muinaisjäännöksiin (2/3 op) ......................... 38
Arabian kielen ja islamin tutkimus.................................................................... 39
Islamin peruskurssi (10 op) ............................................................................................... 39
Elokuva- ja televisiotutkimus............................................................................. 39
Audiovisuaalinen kerronta (3 op) ...................................................................................... 39
Pahan kosketus – kauhuelokuvan historiaa sekä katsojan emootiot (3 op) ..................... 39
Englantilainen filologia...................................................................................... 40
Englantilaisen filologian perusopintoja (12 op):
Lingustics tutorial (7 op) .................................................................................................... 40
Pronunciation (2 op) .......................................................................................................... 40
Structures of English (3 op) . ............................................................................................. 40
Estetiikka.............................................................................................................. 40
Kaupungin tilat ja paikat – esteettisiä ja taidehistoriallisia
näkökulmia arkkitehtuuriin ja kaupunkitilaan (5 op) .......................................................... 40
Median estetiikka (5 op) .................................................................................................... 41
Etelä-Aasian tutkimus......................................................................................... 41
Etelä-Aasian tutkimuksen perusopintoja (10 op) :
Aet120 Etelä-Aasian maat, kansat ja kielet (5 op) ............................................................ 41
Opetus- ja tenttipaikat www.helsinki.fi/avoin • 

Aet140 Etelä-Aasian kulttuuri (5 op) ................................................................................. 42
Filosofia................................................................................................................ 42
Filosofian perusopintoja (11 op):
Johdatus filosofiaan (3 op) ................................................................................................ 42
Johdatus filosofian historiaan (5 op) ................................................................................. 43
Johdatus etiikkaan (3 op) .................................................................................................. 43
Itä-Aasian tutkimus............................................................................................. 43
Kiinan historia jakulttuuri (5 op) ......................................................................................... 43
Kotimainen kirjallisuus....................................................................................... 44
Kotimaisen kirjallisuuden perusopintoja (15 op):
Klassikot (8 op) ................................................................................................................. 44
Kirjallisuudentutkimuksen suuntaukset (5 op) . ................................................................. 44
Kirjallisuushistoria (2 op) ................................................................................................... 45
Aineopintoja:
Modernismin varhaisvaiheet (5 op) ................................................................................... 45
Musiikkitiede....................................................................................................... 46
Äänilevyn historia (3 op) . .................................................................................................. 46
Naistutkimus........................................................................................................ 46
Naistutkimuksen johdantokurssi (5 op) ............................................................................. 46
Sukupuoli ja representaatio (5 op) .................................................................................... 46
Semiotiikka.......................................................................................................... 47
Median estetiikka (5 op) (Ks. Estetiikka s. 41)
Suomen kieli........................................................................................................ 47
Ssu110 Johdatusta kielentutkimukseen (4 op) . ................................................................ 47
Taidehistoria......................................................................................................... 47
Taidehistorian perusopinnot (25 op):
Yleisen taidehistorian perustuntemus I ja II (5+8 op) ........................................................ 47
Suomen taidehistorian perustuntemus I ja II (5+7 op) ...................................................... 48
Aineopintoja:
Alankomaalainen taide – pohjoista renessanssia ja pitkää keskiaikaa (5 op) .................. 49
Kaupungin tilat ja paikat – esteettisiä ja taidehistoriallisia
näkökulmia arkkitehtuuriin ja kaupunkitilaan (5 op) .......................................................... 49
Teatteritiede......................................................................................................... 49
Teatteri ja draama antiikista moderniin (5 op) ................................................................... 49
Uskontotiede........................................................................................................ 50
Uskontotieteen perusopintoja (10 op):
Uskontotieteen perusteet (4 op) ........................................................................................ 50
Maailman uskontoperinteet (6 op) . ................................................................................... 50

Käyttäytymistieteelliset opinnot............................................................... 52
Yleisopinnot......................................................................................................... 52
Tieteellinen kirjoittaminen, ryhmä I (2 op) ......................................................................... 52
Puheviestintä, ryhmä I (toukokuu) (2 op) .......................................................................... 53
Puheviestintä, ryhmä II (elokuu) (2 op) ............................................................................. 53
Puheviestintä, ryhmä III (elokuu) (2 op) ............................................................................ 53
Tilastollisen kuvauksen perusteet (2 op) ........................................................................... 54

 • Opetus- ja tenttipaikat www.helsinki.fi/avoin

Erityispedagogiikka............................................................................................. 54
Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) :
Erityispedagogiikan peruskurssi (6 op) ............................................................................. 55
Syrjäytymisen ehkäisy (5 op) ............................................................................................ 55
Oppimisen haasteet (6 op) ................................................................................................ 55
Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet (3 op) . .......................................................... 56
Tuen tarpeen tunnistamisesta interventioihin (5 op) ......................................................... 56

Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatustiede)...................................................... 56
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) (25 op):
Orientaatio.......................................................................................................................... 57
Johdatus kasvatustieteisiin (3 op) ..................................................................................... 57
Kohti tutkivaa työtapaa (5 op) ........................................................................................... 57
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri (4 op) ........................................................................... 57
Opetus ja oppiminen (4 op) ............................................................................................... 58
Oppiminen työelämässä (4 op) ......................................................................................... 58
Kasvatus elämänkulussa (5 op) ........................................................................................ 58
Kognitiotiede....................................................................................................... 59
Kognitiotieteen perusopintoja (15 op):
Kognitiotieteen historia & klassikot (4 op) ......................................................................... 59
Kognitiivisen psykologian ja biologisen psykologian perusteet (5 op) .............................. 60
Kieli, merkitys ja logiikka (6 op) ......................................................................................... 60
Psykologia............................................................................................................ 61
Psykologian perusopinnot (25 op):
Neuro- ja kognitiivinen psykologia I (5 op) ........................................................................ 61
Kehityspsykologia I (5 op) ................................................................................................. 61
Persoonallisuus-psykologia I (5 op) .................................................................................. 62
Psykologisen tutkimuksen perusteet (5 op) ...................................................................... 62
Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op) .......................... 63
Puheviestintä....................................................................................................... 63
Ryhmäviestintä (3 op) ....................................................................................................... 63
Johdatus puheviestinnän tutkimukseen (3 op) . ................................................................ 63
Esiintyminen ja argumentointi (3 op) ................................................................................. 64

Maatalous-metsätieteelliset opinnot...................................................... 66
Kuluttajaekonomia.............................................................................................. 66
Kulutussosiologia (5 op) .................................................................................................... 66
Markkinointi........................................................................................................ 66
Markkinointiviestintä (4 op) ............................................................................................... 66
Ravitsemustiede.................................................................................................. 66
Elintarvikkeet ruokavaliossa (3 op) ................................................................................... 66
Ravitsemustieteen perusteet (3,5 op) ............................................................................... 67

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot.............................................. 68
Maantiede............................................................................................................ 68
Globalisaatio alueiden maailmassa (5 op) ........................................................................ 68
Kuva, maisema, maantiede (3 op) .................................................................................... 68
Matematiikka....................................................................................................... 68
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I (5 op) ....................................................................... 68
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II (5 op) ...................................................................... 69
Opetus- ja tenttipaikat www.helsinki.fi/avoin • 

Matematiikka tutuksi (5 op) ............................................................................................... 69
Tietojenkäsittelytiede......................................................................................... 69
Tietojenkäsittelytieteen perusopintoja (25 op) :
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (4 op) ....................................................................... 70
Ohjelmoinnin perusteet (5 op) ........................................................................................... 70
Java-ohjelmointi (4 op) ...................................................................................................... 70
Ohjelmistotekniikan menetelmät (4 op) . ........................................................................... 71
Tietokantojen perusteet (4 op) .......................................................................................... 71
Ohjelmoinnin harjoitustyö (4 op) ....................................................................................... 72
Aineopintoja:
Tietokantasovellus (4 op) .................................................................................................. 72
Tähtitiede............................................................................................................. 73
Tähtitieteen perusopintoja (16 op):
Maailmankaikkeus nyt (4 op) ............................................................................................ 73
Johdatus astrobiologiaan (5 op) ........................................................................................ 73
Tähtitieteen perusteet (7 op) ............................................................................................. 73

Oikeustieteelliset opinnot............................................................................. 75
Yleisopinnot......................................................................................................... 75
Puheviestintä (2 op) .......................................................................................................... 75
Johdatus oikeustieteeseen (2 op) ..................................................................................... 75
Johdatus oikeustieteeseen (toukokuu) (2 op) ................................................................... 75
Johdatus oikeustieteeseen (elokuu) (2 op) ....................................................................... 76
Eurooppaoikeus (6 op) ...................................................................................................... 76
Julkisoikeus........................................................................................................................ 77
Oikeushistoria...................................................................................................... 77
Oikeushistoria (5 op) ......................................................................................................... 77
Kontrollipolitiikan historian harjoitusseminaari/ kotimainen ja
eurooppalainen oikeushistoria (6 op) ................................................................................ 77
Perhe- ja jäämistöoikeus (6 op) ........................................................................................ 78
Valtiosääntöoikeus.............................................................................................. 79
Valtiosääntöoikeus (5 op) .................................................................................................. 79

Teologiset opinnot............................................................................................. 81
Teologiset kieliopinnot....................................................................................... 81
Heprea (10 op) .................................................................................................................. 81
Kreikka (10 op) .................................................................................................................. 81
Eksegetiikka......................................................................................................... 82
Arkielämä Raamatun aikaan (2 op) . ................................................................................. 82

Valtiotieteelliset opinnot.............................................................................. 83
Yleisopinnot......................................................................................................... 83
Äidinkielen kirjallinen käyttö (3 op) .................................................................................... 83
Julkisoikeus (5 op) ............................................................................................................ 83
Tilastotieteen johdantokurssi (5 op /10 op)........................................................................ 83
Yhteiskuntatieteet ja argumentaatio (3 op) ....................................................................... 83
Kansantaloustiede............................................................................................... 84
KA1 Kansantaloustieteen perusteet (8 op) ....................................................................... 84

 • Opetus- ja tenttipaikat www.helsinki.fi/avoin

Kehitysmaatutkimus........................................................................................... 84
Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot (25 op):
Kehitysmaatutkimuksen johdantojakso (5 op) .................................................................. 85
Kehityksen teorian ja kehitysajattelun perusteet (5 op) .................................................... 85
Valinnaisia kursseja (10 op):
Johdatus kehitys- ja ympäristökysymyksiin (5 op) ........................................................ 86
Sukupuoli ja kehitys (5 op) ............................................................................................ 86
Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö (5 op) ........................................................................ 87
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia...................................................................... 87
Sosiaali- ja kulttuuri-antropologian perusopinnot (25 op):
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurssi (5 op) .................................................. 87
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantoseminaari (4 op) ............................................ 88
Sosiaali- ja kulttuuri-antropologian keskeiset suuntaukset (8 op) ..................................... 88
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian oppihistoria (8 op) ....................................................... 88
Sosiaalipolitiikka................................................................................................. 88
Sosiaalipolitiikan perusopinnot (25 op):
Johdatus yhteiskuntapolitiikkaan (3 op) ............................................................................ 89
Opintosuunnitelma (0 op) .................................................................................................. 89
Sosiaalipolitiikan johdantokurssi (6 op) ............................................................................. 90
Suomalainen yhteiskunta (4 op) . ...................................................................................... 90
Hyvinvointipolitiikka (6 op) . ............................................................................................... 90
Yhteiskuntapolitiikan erityisalueet 1 (yksi seuraavista):
Ympäristöpolitiikan johdantokurssi (6 op) . .................................................................... 90
Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi (6 op) ........................................................ 91
Sosiaalipsykologia............................................................................................... 91
Sosiaalipsykologian perusopinnot (25 op):
Psykologian perusteita (3 op) . .......................................................................................... 91
Johdatus sosiaalipsykologiaan (4 op) ............................................................................... 92
Sosiaalipsykologian juuret I (5 op) .................................................................................... 92
Sosiaalipsykologian sovelluksia I (5 op) . .......................................................................... 93
Sosiaalipsykologian tutkimuskohteita I (8 op) ................................................................... 93
Sosiaalipsykologian aineopintoja (20 op):
Sosiaalipsykologian teoreettis-metodologisia perusteita (4 op) ........................................ 94
Sosiaalipsykologian juuret II (4 op) ................................................................................... 95
Sosiaalipsykologian sovelluksia II (6 op) . ......................................................................... 95
Valinnainen lähiopetus: Ryhmäprosessit-seminaari (6 op) ............................................... 96
Sosiaalityö............................................................................................................ 96
Sosiaalityön perusopinnot (25 op):
Yhteiskuntapolitiikan johdantokurssi (3 op) . ..................................................................... 97
Sosiaalityön johdantokurssi (10 op) .................................................................................. 97
Sosiaaliset kysymykset, ongelmat ja niiden ratkaisuyritykset, esseeseminaari (3 op) ..... 97
Ihmiset ja palvelujärjestelmät (3 op) . ................................................................................ 98
Käytäntö I: Auttamisen lähtökohdat (3 op) ........................................................................ 98
Sosiaaliset kysymykset, ongelmat ja niiden ratkaisuyritykset, kirjatentti (3 op) ................ 98
Sosiologia............................................................................................................. 99
Sosiologian perusopinnot (25 op)
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurssi (5 op) .................................................. 99
Sosiologisia näkökulmia ja tutkimuksia (10 op) ................................................................ 99
Sosiologian johdantokurssi (5 op) ................................................................................... 100
Väestötieteen johdantokurssi (5 op) . .............................................................................. 100
Opetus- ja tenttipaikat www.helsinki.fi/avoin • 

Tilastotiede........................................................................................................ 100
Tilastotieteen perusopintoja (20 op):
Tilastotieteen johdantokurssi (5/10 op) ........................................................................... 101
Tilastotieteen jatkokurssi (10 op) . ................................................................................... 101
Valtio-oppi.......................................................................................................... 101
Valtio-opin perusopinnot, politiikan tutkimuksen linja (25 op):
Johdatus valtio-oppiin (7 op) ........................................................................................... 102
Suomen poliittinen järjestelmä ja EU (6 op) .................................................................... 102
Poliittisen ajattelun perusteet (6 op) ................................................................................ 103
Poliittisesta ajattelusta länsimaisessa traditiossa (2 op) ................................................. 103
Ideologiat ja teoriat politiikan tutkimuksessa (4 op) ........................................................ 103
Euroopan poliittiset järjestelmät (6 op) ............................................................................ 103
Valtio-opin perusopinnot, maailmanpolitiikan tutkimuksen linja (25 op):
Johdatus valtio-oppiin (7 op) ........................................................................................... 104
Suomen poliittinen järjestelmä ja EU (6 op) .................................................................... 105
Poliittisen ajattelun perusteet (6 op) ................................................................................ 105
Poliittisesta ajattelusta länsimaisessa traditiossa (2 op) ................................................. 105
Ideologiat ja teoriat politiikan tutkimuksessa (4 op) ........................................................ 106
Maailmanpolitiikan suuntaukset (6 op) . .......................................................................... 106
Valtio-opin perusopinnot, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja (25 op):
Johdatus valtio-oppiin (7 op) ........................................................................................... 107
Suomen poliittinen järjestelmä ja EU (6 op) .................................................................... 107
Poliittisen ajattelun perusteet (6 op) ................................................................................ 108
Poliittisesta ajattelusta länsimaisessa traditiossa (2 op) ................................................. 108
Ideologiat ja teoriat politiikan tutkimuksessa (4 op) ........................................................ 108
Suomalainen ja eurooppalainen hallinto (6 op) . ............................................................. 108
Aineopintoja:
Vallan tutkimus (5 op) . .................................................................................................... 109
Vanhenemisen tutkimus .................................................................................. 109
Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi (6 op) ......................................................... 109
Viestintä............................................................................................................. 110
Viestinnän perusopinnot (25 op):
Johdatus viestintään (7 op) ..............................................................................................110
Media, organisaatiot ja yhteiskunta (5 op) .......................................................................110
Viestintä ja kulttuuri (5 op) . ..............................................................................................111
Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely (4 op) ................................................................111
Viestinnän instituutiot (4 op) .............................................................................................111
Aineopintoja:
Tutkimustaidot (4 op) . ......................................................................................................112
Journalistinen työ, toukokuu (5 op) ..................................................................................112
Journalistinen työ, elokuu (5 op) ......................................................................................112
Visuaalinen viestintä (5 op) ..............................................................................................113
Mediakulttuuri (5 op) ........................................................................................................113
Ympäristöpolitiikka........................................................................................... 114
4A. Ympäristöpolitiikan johdantokurssi (6 op) ..................................................................114

10 • Opetus- ja tenttipaikat www.helsinki.fi/avoin

Ilmoittautuminen
Ennen ilmoittautumista tutustu
■ oppiaineen kuvaukseen,
■ opetuksen aikatauluun sekä
■ ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin.
Kuvauksesta selviää opintojakson suoritustapa, opetustuntimäärä ja tentittävä kirjallisuus.
Opintojen suunnittelussa kannattaa myös ottaa huomioon opintojaksoon opetustuntien lisäksi sisältyvä omatoiminen työskentely.
Ilmoittautuminen alkaa porrastetusti:
ma 16.4. klo 11 alkaen
■ Käyttäytymistieteellinen
■ Biotieteellinen
ti 17.4. klo 9 alkaen
■ Kielikeskus
■ Matemaattis-luonnontieteellinen
■ Oikeustieteellinen
■ Teologinen
ke 18.4. klo 11 alkaen
■ Humanistinen
■ Maatalous-metsätieteellinen
to 19.4. klo 11 alkaen
■ Valtiotieteellinen
Opintoihin voit ilmoittautua opetuksen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Ilmoittautumistilanteesta kerrotaan verkkopalvelun sivulla www.avoin.helsinki.fi/opetus/ilmotilanne.asp.
Nopeimmin voi ilmoittautua verkkopalvelussa (www.helsinki.fi/avoin)
■ Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi (www.avoin.helsinki.fi/rek.asp). Ennakkoon rekisteröityminen nopeuttaa varsinaista ilmoittautumista.
■ Ilmoittautumislinkki ja -ohjeet löytyvät jokaisen oppiaineen opetusohjelmasta.

■ Ilmoittautumisen lopuksi saat maksutiedot, jotka voit tulostaa. Saat vahvistuksen ilmoittautumisesta myös sähköpostiisi. Maksu- ja ilmoittautumistiedot löytyvät
lisäksi opetuksen alkamiseen asti Avoimen yliopiston verkkopalvelun kohdasta
Omat sivut. Maksa opintomaksu ilmoitettuun eräpäivään mennessä.
■ Ilmoittaudu kirjatentteihin viimeistään 10
vuorokautta ennen tenttipäivää. Maksa
tenttimaksu 40 € ja ota maksukuitti mukaan tenttiin. HY:n perustutkinto-opiskelijat ottavat tenttiin mukaan verkkopalvelusta tulostettavan 0 € kuitin.
Asiakaspalvelussa voit ilmoittautua joko puhelimitse (09) 191 28320 tai käymällä Bulevardi 18.
Huom! Helsingin yliopiston läsnäolevien
perustutkinto-opiskelijoiden pitää ilmoittautua opetukseen ja tentteihin ohjeiden
mukaisesti, vaikka kesäopetus on heille maksutonta. Myös peruutukset täytyy
tehdä ehtojen mukaisesti.
Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston opin
toihin on sitova. Jos ryhmässä ei ole enää
vapaita paikkoja, voit ilmoittautua varasijalle.
Varasijalle ilmoittautuminen ei ole sitova. Jos
paikkoja myöhemmin vapautuu, otamme sinuun yhteyttä.
Kun olet maksanut opintomaksun, saat meiltä kuukauden kuluessa kirjeen, joka sisältää
opintokortin 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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Ilmoittautumis- ja maksuehdot
Ilmoittautumisen sitovuus
■ Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston opintoihin on aina sitova. Opiskelupaikan jonottaminen (varasijapaikka) ei kuitenkaan
sido sinua mihinkään.
■ Ilmoittautuminen EI raukea vaikka jättäisit
opintomaksun maksamatta.
Ilmoittautumisen peruminen
■ Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoita siitä ensi tilassa Avoimen yliopiston asiakaspalveluun, p. (09) 191 28320. Peruminen tulee
lisäksi vahvistaa kirjallisesti joko sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu-helsinki@avoin.helsinki.fi tai kirjeellä osoitteeseen PL 39 (Bulevardi 18), 00014 Helsingin yliopisto.
■ Jos perut opintosi viimeistään 14 vuorokautta ennen niiden alkamista, tai et pysty aloittamaan opintoja sairauden (esitettävä lääkärin- tai sairaanhoitajan todistus) takia, veloitamme käsittelykuluina 20 % opintomaksusta; kuitenkin enintään 40 euroa.
Rahanpalautuksen maksamme ilmoittamallesi tilille noin kuukauden kuluessa.
■ Jos perut opintosi alle 14 vuorokautta ennen niiden alkamista, veloitamme koko
opintomaksun.
■ Jos kuitenkin ilmoittautuessasi opintojen
alkuun on ollut 14 vuorokautta tai vähemmän, olet oikeutettu opintomaksun osittaiseen hyvitykseen (ks. yllä) peruessasi
osallistumisesi 7 vuorokauden kuluessa
ilmoittautumisesta, kuitenkin viimeistään
opintojen alkua edeltävänä arkipäivänä.
■ Jos joudumme perumaan opetuksen ilmoittautuneiden vähäisen määrän tai
muun vastaavan syyn vuoksi, hyvitämme
opintomaksusta 100 %. Rahanpalautuksen maksamme ilmoittamallesi tilille noin
kuukauden kuluessa.
Maksuehdot
■ Avoimen yliopiston maksut perustuvat
opetusministeriön 20.12.2006 antamaan
asetukseen yliopistojen suoritteista pe12 • Opetus- ja tenttipaikat www.helsinki.fi/avoin

rittävistä 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 laskua. Opintomaksu suoritetaan maksulomakkeella ilmoitetulla viitteellä eräpäivään
mennessä joko pankkiin tai asiakaspalveluun.
■ Maksamattomasta opintomaksusta lähetämme maksukehotuksen, jossa erääntyneeseen maksuun on lisätty vuotuinen
viivästyskorko tai viivästysmaksu 5 euroa, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi (Asetus N:o 1254/2001, Laki N:
o 340/2002). Suomen pankki ilmoittaa viivästyskoron suuruuden puolivuosittain.
■ Avoimen yliopiston maksut korkoineen ja
kuluineen ovat julkisoikeudellisina saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai
päätöstä (Laki N:o 367/1961).
Muutokset
■ Avoin yliopisto pidättää itsellään oikeuden opetusohjelmassa ilmoitettujen tietojen muutoksiin.

Opiskelijoiden henkilötietojen
käsittely
Kaikkien Avoimeen yliopistoon ilmoittautuneiden henkilötiedot viedään Helsingin yliopiston Oodi-opintohallintajärjestelmään, johon rekisteröidään myös tiedot suoritetuista opinnoista. Lisäksi ilmoittautuneiden tiedot tallennetaan Avoimen yliopiston omiin
järjestelmiin. Lisätietoja rekistereistä, mm.
siitä mihin tarkoitukseen tietoja kerätään ja
säännönmukaisesti luovutetaan, on rekisteriselosteissa. Rekisteriselosteet löytyvät verkko-osoitteesta www.helsinki.fi/avoin/rekisteriseloste.shtml
Omia tietoja koskevissa asioissa voi ottaa
yhteyttä Avoimen yliopiston asiakaspalveluun.

Rekisteröidy verkkopalvelumme käyttäjäksi!
Suurin osa Avoimen yliopiston verkkosivustosta on kaikille avoinna ja vapaasti selattavissa. Halutessasi voit kuitenkin myös rekisteröityä, jolloin saat oman käyttäjätunnuksen. Tunnuksella pääset ilmoittautumaan ja
saat käyttöösi verkkopalvelut (mm. Omat sivut joissa tietoa ilmoittautumisistasi ja verkko-opinnoistasi, Helsingin ja Vantaan toimipisteiden opetuksen tenttitulokset, sähköisen uutiskirjeen). Palveluun rekisteröityminen on maksutonta.
Palveluun rekisteröidytään osoitteessa www.
avoin.helsinki.fi/rek.asp.

OPINTOMAKSUT
Opintomaksu on kerrottu oppiaineen kohdalla. Myös mahdolliset materiaali- yms. maksut on mainittu hintatiedoissa. Opintomaksu
on voimassa sen opintojakson tai opintokokonaisuuden ajan, johon olet ilmoittautunut.
Opetusohjelmassa mainitut tentit sisältyvät
opintomaksuun.
Ne Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston
Helsingin ja Vantaan toimipisteiden opiskelijat, joiden opinto-oikeus on voimassa, voivat ilman eri maksua ilmoittautua opiskelemansa opintokokonaisuuden kesäopetukseen ma 7.5. alkaen, jos ko. ryhmässä on tilaa. Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston Helsingin toimipisteessä joko puhelimitse (09)
191 28320 tai käymällä asiakaspalvelussa
(Bulevardi 18).

HELSINGIN YLIOPISTON PERUSTUTKINTO-OPISKELIJAT
Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille. Poikkeuksena ovat 1.9. alkaen suoritettavat yksittäiset kirjatentit, joiden tenttimaksusta opiskelija maksaa 50 %. Mahdolliset mate
riaalimaksut opiskelija maksaa itse.

Huom! Myös Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat ja peruvat opetukseen osallistumisen ohjeiden mukaisesti. Yliopisto ja tiedekunnat maksavat perustutkinto-opiskelijoiden opintomaksut. Myös ne opiskelijat, jotka eivät käytä saamaansa paikkaa
tai joilta kesäopinnot jäävät kesken, aiheuttavat kustannuksia yliopistolle. Ilmoittauduthan siis opintoihin harkiten ja peru ilmoittautumisesi heti opiskelun estyessä. Näin kurssipaikkasi saa joku toinen opiskelija, eikä tiedekuntasi joudu maksamaan opinnoista, joita et suorita.

OPETUSAIKATAULUT JA
MUUTOKSET
Opetusaikataulut on merkitty kunkin opintojakson kohdalle. Opetuspaikat löytyvät verkkopalvelusta opetusohjelmista (www.helsinki.
fi/avoin).
Opetusaikataulujen ja -paikkojen muutoksista
tiedotetaan Avoimen yliopiston verkkopalvelussa. Tieto äkillisestä muutoksesta tai peruuntumisesta voi olla vasta luentosalin ovella.
Akateemista varttia ei noudateta, vaan opetus alkaa täsmällisesti ilmoitettuna aikana.

TENTTIKÄYTÄNNÖT
Tenttiin ilmoittautuminen
Kaikkiin kirjatentteihin ja uusintatentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen
tenttiä. Vain kunkin luentosarjan ensimmäiseen tenttiin ei tarvitse ilmoittautua.
Pelkkänä kirjatenttinä suoritettavaan opintojaksoon ilmoittaudutaan opetusohjelmassa olevan linkin kautta. Samalla saat tentin
maksutiedot.
Uusintatentteihin ja ilman erillistä maksua
suoritettaviin kirjatentteihin ilmoittaudutaan
verkkopalvelussamme (www.helsinki.fi/avoin/
palvelut/tentit/index.asp).
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Voit ilmoittautua myös tenttikuorella, joita saa
Avoimen yliopiston asiakaspalvelusta. Täytä tenttikuori huolellisesti ja tuo tai postita se
asiakaspalveluun. Voit myös faksata kuoren
tiedot numeroon (09) 191 28323.
Myöhässä tulleita ilmoittautumisia ei oteta
huomioon!

Tenttipaikat
Tenttipaikkoja ei ole merkitty tähän oppaaseen, vaan ne näkyvät joka kuukauden tenttilistasta sekä opetusohjelmasta. Lista on nähtävillä osoitteessa www.helsinki.fi/avoin/palvelut/tenttipaikat.asp, ja Avoimen yliopiston aulassa (Bulevardi 18).
Tenttitilaisuus
■ Tenttiin on saavuttava 30 minuutin kuluessa sen alkamisesta. Salista ei myöskään
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 luvan (ensimmäisen luentotentin kysymykset eivät
ole kuoressa, vaan ne jaetaan opiskelijoille).
■ Kirjoita nimesi ja henkilötunnuksesi selvästi jokaiseen vastauspaperiin. Henkilötunnus tarvitaan suorituksen rekisteröimiseen, eikä sitä laiteta näkyville julkisiin
tenttituloslistoihin.
■ Palauta tentin lopussa kysymys- ja vastauspaperit sekä esitä kuvallinen henkilötodistus ja opintokortti tai kuitti opintomaksusta valvojille (myös perustutkinto-opiskelijat!) Kirjoita nimesi valvojalla olevaan
listaan.
■ Opintosuoritusten arvostelussa ja tenttien
toteuttamisessa noudatetaan Helsingin yliopiston ohjeita. Tenttivilppi johtaa suorituksen hylkäämisen lisäksi jatkotoimiin.
■ Tenttitilaisuudessa häiriötä aiheuttavan
opiskelijan tentti keskeytetään.
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Tenttitulokset
Kysymyspaperissa on yleensä kerrottu, milloin tulokset ovat saatavissa. Tenttituloksia
voi katsoa Avoimen yliopiston verkkopalvelusta noin kolmen kuukauden ajan.
Tulokset löytyvät osoitteesta: www.helsinki.
fi/avoin/palvelut/tenttitulokset.asp
Tietosuojan vuoksi verkkopalvelun käyttäjien
on rekisteröidyttävä. (Ks. s. 13). Jos et halua
tenttitulostasi verkkoon, ilmoita siitä tenttipalveluun, p. (09) 191 28322 tai sähköpostilla:
tenttipalvelu@avoin.helsinki.fi.

Suoritusten arvostelu,
rekisteröinti ja todistukset
Opintojaksot arvostellaan joko asteikolla hyväksytty/hylätty tai numeroasteikolla 0–5
(0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).
Opintosuoritukset kirjataan Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin mahdollisimman
pian tulosten saapumisen jälkeen. Opintosuoritusrekisteristä voit saada 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 opintokokonaisuudesta saat pyynnöstä erillisen todistuksen. Todistuspyyntölomake löytyy osoitteesta www.
helsinki.fi/avoin/palvelut/helsinki_lomakkeet.
htm. Todistus on maksuton ja se postitetaan
sinulle kotiin.

Opintojen ohjaus
Ota yhteyttä opintojen ohjaukseen, kun haluat
■ tietoa Avoimessa yliopistossa opiskelusta,
oppiaineista ja eri opetusmuodoista,
■ tukea ja ohjausta oppiaineiden ja opintojaksojen valinnassa,
■ tukea oman opintosuunnitelman tekemisessä,
■ opiskelutaitoja koskevaa neuvontaa tai
■ tietoa opintojen jatkomahdollisuuksista.
Voit ottaa yhteyttä puhelimella, sähköpostilla
tai voit tulla käymään. Tavoitat meidät parhaiten varaamalla ajan etukäteen.
Opintojen ohjauksen yhteystiedot:
p. (09) 191 28321
opintoneuvonta@avoin.helsinki.fi
Opintojen ohjaus on suljettu 18.-22.6. ja 9.20.7. (viikot 25, 28 ja 29)

Kesäopetuksen infotilaisuudet
ti 3.4. ja to 12.4. klo 17.00
Bulevardi 18, Suuri sali.
Tilaisuudet ovat samansisältöisiä.
Tervetuloa!
Infon materiaali on nähtävissä verkkopalvelun Ajankohtaista-osiossa 30.3.07
alkaen.

Opiskelijakirjasto, kopiointi, atk-luokka
Opiskelijakirjasto
Avoimen yliopiston opiskelijat voivat käyttää
Helsingin yliopiston opiskelijakirjaston pal-

veluita (Vuorikatu 7, www.helsinki.fi/opiskelijakirjasto). Kirjastopalveluiden käyttöön saa
HELKA-kirjastokortin. Opiskelijakirjastosta
voi lainata myös digitaalisessa muodossa
olevia e-kirjoja.
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 ostaa
Avoimen yliopiston asiakaspalvelusta sekä mm. Yliopistopainon pikapainoista (esim.
Vuorikatu 3), Yliopistokirjakaupoista ja Opiskelijakirjastosta.

ATK-luokka
Avoimen yliopiston opiskelijat voivat käyttää
Bulevardi 18:n atk-luokkaa (atk-luokka 2, 3.
krs) seuraavina aikoina:
• ti 22.5.–19.6. klo 16–19
• ti 31.7.–28.8. klo 16–19.45
• tiedustele syksyn aikoja myöhemmin
Atk-luokassa on mm. internet-yhteydet, tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia sekä
tulostusmahdollisuus. Tulostukseen käytettäviä kopiokortteja voi ostaa mm. Avoimen yliopiston asiakaspalvelusta. Luokassa päivystää atk-neuvoja.
Lisäksi Bulevardi 18:n ala-aulassa (2.krs) on
tietokoneita opiskelijoiden käyttöön. Koneilta
on maksullinen tulostusmahdollisuus.

HUOM! Opetuspaikat löytyvät opetusohjelmasta
verkkopalvelusta www.helsinki.fi/avoin  Opetus
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Selityksiä ja lyhenteitä
opetusohjelma: ohjelmasta löytyvät kurs
sien tiedot ja aikataulut.
opintojakso: yhtä asiakokonaisuutta käsittelevä kurssi, joka voi sisältää eri osioita (esim.
luennot ja kirjatentti)
opintokokonaisuus: opintojaksoista muodostuva kokonaisuus, esim. perusopinnot,
aineopinnot
opintopiste (op): ilmaisee opintojakson työmäärän, yksi opintopiste vastaa keskimäärin
27 tunnin työpanosta
yleisopinnot: muita opintoja tukevia kursseja, esim. kieli-, viestintä- ja menetelmäopintoja
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perusopinnot: 25 opintopisteen laajuinen
opintokokonaisuus, jossa perehdytään oppiaineen perusasioihin
aineopinnot: perusopinnoissa käsiteltyjä sisältöjä syventävä opintokokonaisuus, laajuudeltaan 35–55 op
tentti: opintojakson päätteeksi järjestettävä kirjallinen (tai suullinen) kuulustelu, jossa
useimmiten vastataan esseemuotoisesti
op = opintopiste, ks. yllä
L = luento-opetus
R = ryhmätyöskentely/harjoitukset
aud = auditorio
ls = luentosali
sh = seminaarihuone

Opetus- ja tenttipaikat www.helsinki.fi/avoin • 17

?<C8,'JKL;@<I898KK
g ]fikcgXe[\# k`[jYle[eX jXdk n\\b\e[$ fZ_ je[X^jgi\eld\$
iXk`fe\i]i[\ejfdjkl[\iXi]i^ile[\oXd\eg_\ck`[#i_^jk)0i
fZ_Y\jkcc\i?Yck`cc\^\k_lj_ccgjkl[`\fik\e%Lgg^\cifXejkXck#]$
[\cj\[XkldfZ_$iei[lgi\eld\i\iXi%

J\]lccjke[`^gi`jc`jkXgnnn%_Yc%Î&jkl[#
i`e^ble[kaejk'0$(),*,''\cc\id\acXgi\eld\iXk`fe\i7_Yc%Î%

MFCKGwB{G<K
Ei[lmca\i?YcXccX[X^Xi\cc\i\en\\b\e[gi\eld\iXk`fe
]i[lfZbjepXc`mjjk`cjdX^Xj`e\kMfck


Mfck j\im\iXi [`^ ci[X^jle[\i_cce`e^ d\[ `eki\jjXekX g\ijfegfikikk
fZ_ i\gfikX^\ fd ]\efd\e [l `ek\ _X[\ \e Xe`e^ fd# ]le[\iXi d\[
[`^g_cjX#j\ofZ_jXdc\meX[#`ei\[e`e^#_lj[ali#
gipcXi#dXkfZ__Xi\e_\ck\^\e]fidXm\m\e\$
dXe^jk`gj# bfclde\i# kpZbX k`cc# cjXieXj
:XgglZZ`ef$efm\cc\i½

18 • Opetus- ja tenttipaikat www.helsinki.fi/avoin

Kieliopinnot
Huom! Kieliopinnoissa on ensimmäisellä oppitunnilla läsnäolopakko. Avoimen yliopiston asiakaspalvelu jakaa ensimmäisen oppitunnin jälkeen vapaana olevat paikat varasijalistan
mukaisesti. Hyväksytty suoritus edellyttäää läsnäoloa vähintään 80 % oppitunneista.
Kielikurssien lähtötason ja tavoitetason sekä kielitaidon tason kuvaamiseen käytetään nykyään yleisesti Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoa (A1-C2), jonka kuvaimien
avulla voit itsekin arvioida osaamistasi kielitaidon eri osa-alueilla. Esimerkiksi Dialangin avulla voit testata usean vieraan kielen tekstin ja kuullun ymmärtämisen, kirjoittamisen, rakenteiden ja sanaston hallintaasi. Voit tehdä testin Bulevardi 18:n atk-luokassa sen aukioloaikoina
(http://www.avoin.helsinki.fi/palvelut/helsinki_kirjasto.htm) tai tiedustella mahdollisuutta tehdä
Dialang-testi oman oppilaitoksesi atk-tiloissa.
Kielten tukisivuilla (www.avoin.helsinki.fi/opetus/omataito.htm) on esitelty useita muitakin vaihtoehtoja kielitaidon omatoimiseen testaamiseen. Itsearviointi auttaa löytämään sopivimman
kurssin ja tarjoaa hyvän lähtökohdan kieliopintojen aloittamiselle.
VIITEKEHYKSEN (CEFin) TAITOTASOT (Lähde: Taulukko 1, Viitekehyksen taitotasot, sivu 48, teoksesta Eurooppalainen viitekehys: Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen viitekehys. Helsinki:
Werner Söderström Osakeyhtiö, Council of Europe. 2003)
A1

Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on
yksinkertaisten, konkreettien tarpeiden tyydyttäminen. Pystyy esittäytymään ja esittelemään muita. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta,
esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on. Pystyy käymään yksinkertaisia
keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.

A2

Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin:
kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto, työ. Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.

B1

Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä,
koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy useimmista tilanteista matkustaessaan kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.

B2

Ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa ilman että se vaatii kummaltakaan
osapuolelta ponnisteluja. Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

C1

Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä. Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä.
Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin. Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaa jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidesanoja.

C2

Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Osaa yhdistellä tietoja
erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen. Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin
sujuvasti ja täsmällisesti. Pystyy erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa.
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Tutkintoihin sisältyvät
kieliopinnot
Englanti
Englannin tekstinymmärtämi
nen, kirjoittaminen ja suullinen
taito (hum.) (3 op)

English Academic and Professional Skills:
Reading, Writing and Spoken Communication for Students of Arts
Opintomaksu: 71 €
Edeltävät opinnot: Lähtötaso: Lukion englannin pitkä oppimäärä/B2 Eurooppalaisen
viitekehyksen taitotasoasteikolla.
The aim of this course is for students to
achieve a high level of academic and professional English by focusing on reading,
writing and speaking skills. In addition, students should gain the confidence and ability
to communicate using English related to their
own field of study. The course will include
writing tasks based on reading academic
texts, individual short presentations and discussion. Full attendance required.
Suoritustapa: R 42 t + itsenäistä työskentelyä 39 t + tehtävät kurssin aikana.
Opetus: ti 15.5. klo 16.30–18.00, ti, to ja pe
22.–25.5., ti ja to 29.–31.5., to ja pe 7.–8.6., ti
ja to 12–14.6. sekä ti 19.6. klo 16.30–19.45.
Tentti: Opetuksen yhteydessä.
Kurssilla on jatkuva arviointi. Hyväksytty
suoritus edellyttää läsnäoloa oppitunneilla. Kaikki määrätyt tehtävät täytyy palauttaa määräpäivään mennessä.
Opettaja: FM Tiina Lehtoranta
Kirjallisuus: Olsonen, P., Tolsa-Mänttäri, I., Monni, S. & Lehtonen, T. Englannin tekstinymmärtäminen, opiskelijan opas. 5 uudistettu painos.
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Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen
taito (valt.) (3 op)
English Academic and Professional
Skills: Reading, Writing and Spoken
Communication for Students of Social
Sciences

Opintomaksu: 71 €. Mahdollinen materiaalimaksu ilmoitetaan myöhemmin.
Edeltävät opinnot: Lähtötaso: Lukion englannin pitkä oppimäärä/B2 Eurooppalaisen
viitekehyksen taitotasoasteikolla
The aim of this course is for students to
achieve a high level of academic and professional English by focusing on reading,
writing and speaking skills. In addition, students should gain the confidence and ability
to communicate using English related to their
own field of study. The course will include
writing tasks based on reading academic
texts, individual short presentations and discussion. Full attendance required.
Suoritustapa: R 42 t + itsenäistä työskentelyä 39 t + tehtävät kurssin aikana.
Opetus: ti ja ke 15.5.–16.5.,  ti, ke ja to 22.–
24.5., ti, ke ja to 29. –31.5., ti ja ke 5.–6.6. klo
16.30–19.45 sekä to 7.6. klo 16.30–18.00.
Tentti: Opetuksen yhteydessä.
Kurssilla on jatkuva arviointi. Hyväksytty
suoritus edellyttää läsnäoloa oppitunneilla. Kaikki määrätyt tehtävät täytyy palauttaa määräpäivään mennessä.
Opettaja: FM Sari Monni
Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen
taito (käytt). (3 op)

English Academic and Professional
Skills: Reading, Writing and Spoken
Communication for Students of Behavioural Sciences
Opintomaksu: 71 €

Edeltävät opinnot: Lähtötaso: Lukion englannin pitkä oppimäärä/B2 Eurooppalaisen
viitekehyksen taitotasoasteikolla
The aim of this course is for students to
achieve a high level of academic and professional English by focusing on reading,
writing and speaking skills. In addition, students should gain the confidence and ability
to communicate using English related to their
own field of study. The course will include
writing tasks based on reading academic
texts, individual short presentations and discussion. Full attendance required.
Suoritustapa: R 42 t + itsenäistä työskentelyä 39 t + tehtävät kurssin aikana.
Opetus: ti 15.5. klo 18.15–19.45, ke 16.5.
klo 16.30–19.45, ma ja ke 21–23.5., ma ja
ke 28.–30.5., ke 6.6., ma, ke ja pe 11.–15.6.
sekä ma 18.6. klo 16.30–19.45
Tentti: Opetuksen yhteydessä.
Kurssilla on jatkuva arviointi. Hyväksytty
suoritus edellyttää läsnäoloa oppitunneilla. Kaikki määrätyt tehtävät täytyy palauttaa määräpäivään mennessä.
Opettaja: FM Tiina Lehtoranta
Kirjallisuus: Olsonen, P., Tolsa–Mänttäri, I.,
Monni, S. & Lehtonen, T. Englannin tekstinymmärtäminen, opiskelijan opas. 5 uudistettu painos.

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen
taito (oik.) (3 op)

English Academic and Professional
Skills: Reading, Writing and Spoken
Communication for Students of Law

Opintomaksu: 71 € + materiaalimaksu 4 €,
mikä maksetaan Avoimen yliopiston asiakaspalveluun.
Edeltävät opinnot: Lähtötaso: Lukion englannin pitkä oppimäärä/B2 Eurooppalaisen
viitekehyksen taitotasoasteikolla.
The aim of this course is for students to
achieve a high level of academic and professional English by focusing on reading,
writing and speaking skills. In addition, students should gain the confidence and ability to communicate using English related to
their own field of study. The course will include writing tasks based on reading academic texts, individual short presentations
and discussion. Completion of the course is
dependent on active participation, completion of assignments and fulfillment of the attendance requirements.
Suoritustapa: R 42 t + itsenäistä työskentelyä 39 t + tehtävät kurssin aikana.
Opetus: ma 28.5. klo 16.30–18.00, ke ja pe
30.5–1.6. klo 16.30–19.45, ma, ke ja pe 4.–
8.6., ma, ke ja pe 11.–15.6., ma ja ke 18.–
20.6. klo 16.30–19.45
Tentti: Opetuksen yhteydessä.
Kurssilla on jatkuva arviointi. Hyväksytty
suoritus edellyttää läsnäoloa oppitunneilla. Kaikki määrätyt tehtävät täytyy palauttaa määräpäivään mennessä.
Opettaja: Jonathon Martin
Kirjallisuus: Opettajan materiaali.
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Englannin kielen suullinen taito
(2 ov)
Opintomaksu: 71 €
Edeltävät opinnot: Ehdoton edellytys Englannin tekstinymmärtämisen opintojakso.
Kurssi vastaa humanistisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimuksiin kuuluvaa vieraan kielen suullisen taidon opintojaksoa. Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen englanninkielen taito, että hän ymmärtää puhuttua sekä oman alansa että yleisluonteista kieltä ja kykenee selviytymään
keskustelutilanteista. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaan suorittaville.
Suoritustapa: R 48 t + tentti
Opetus: ti ja ke 15.5.–16.5., ti ja to 22.5.–
19.6. sekä ke 20.6. klo 16.30–19.45.
Tentti: Opetuksen yhteydessä.
Opettaja: M.A. Robert Moncrief
Kirjallisuus: Opettajan materiaali.

Toinen kotimainen kieli
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (hum.)
(5 op)

kentelyä + kirjallinen ja suullinen tentti. Opiskelu on intensiivistä. Varaa riittävästi aikaa
kurssin suorittamiseen.
Opetus: ti 15.5., ma ja ti 21.–22.5., ma, ti, ke
ja to 28.–31.5., ma, ti, ke ja to 4.–7.6., ma,
ti, ke ja to 11.–14.6., ma ja ti 18.–19.6. klo
16.30–19.45 sekä ke 20.6. klo 16.30–18.00
Tentti: kirjallinen tentti ti 26.6. klo 17–19
Uusintatentit: ke 25.7. klo 16–18 ja ke 22.8.
klo 17–19.  
Tentti vastaa valtionhallinnon kielitutkintoa
(laki 424/2003, asetus 481/2003). Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan kumpikin erikseen arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Huomaa, että kurssi on suoritettava kokonaisuutena. Kurssitehtävät on suoritettava ja palautettava ennen kuin menet tentteihin. Puutteellisiksi jääneet kurssisuoritukset
eivät kirjaudu mihinkään.
Opettaja: FM Maria Mannil
Kirjallisuus: Opettajan materiaali. Tukimateriaaliksi
kurssilla suositellaan kielioppikirjaa, esim. Fiilin, Ulla-Maija & Hakala, Kristiina Därför tai Fullträff.

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.)
(3 op)

Opintomaksu: 85 €

Opintomaksu: 71 € + materiaalimaksu 4 €,
mikä maksetaan Avoimen yliopiston asiakaspalveluun. Materiaali on noudettavissa 8.5.
alkaen.

Edeltävät opinnot: Kurssille osallistuminen
edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa. Ylioppilastutkinnon cum lauden tai sitä alemman arvosanan kirjoittaneelle tai taitotasolle
A2 sijoittuvalle opiskelijalle suositellaan osallistumista valmennuskurssille ennen tiedekuntakurssin aloittamista.

Edeltävät opinnot: Kurssille osallistuminen
edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa. Ylioppilastutkinnon cum lauden tai sitä alemman arvosanan kirjoittaneelle tai taitotasolle
A2 sijoittuvalle opiskelijalle suositellaan osallistumista valmennuskurssille ennen tiedekuntakurssin aloittamista.

Tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään humanististen alojen puhuttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä, osaa keskustella omaan
alaansa liittyvistä kysymyksistä ja laatia sekä
kirjallisen että suullisen esityksen ruotsiksi.

Tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään käyttäytymistieteellisten alojen puhuttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä, osaa keskustella omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä ja laatia sekä kirjallisen että suullisen
esityksen ruotsiksi.
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Suoritustapa: R 42 t, 38 t itsenäistä työskentelyä + kirjallinen ja suullinen tentti.
Opiskelu on intensiivistä. Varaa riittävästi aikaa kurssin suorittamiseen.
Opetus: ti ja ke 15.–16.5., ma ja ke 21–
23.5., ma ja ke 28.–30.5., ma ja ke 4.–6.6.
klo, ma ja ke 11.–13.6. klo 16.30–19.45 sekä to 14.6. klo 16.30–18.00
Tentti: kirjallinen tentti ti 19.6. klo 17–19
Uusintatentit: ke 25.7. klo 16–18 ja ma 27.8.
klo 17–19.
Koe vastaa valtionhallinnon kielitutkintoa (laki 424/2003, asetus 481/2003). Suullinen ja
kirjallinen kielitaito arvioidaan kumpikin erikseen arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Huomaa, että kurssi on suoritettava kokonaisuutena. Kurssitehtävät on suoritettava ja palautettava ennen kuin menet tentteihin. Puutteellisiksi jääneet kurssisuoritukset eivät kirjaudu mihinkään.
Opettaja: FM Magnus Brenner
Kirjallisuus: Fiilin & Hakala Fullträff sekä monistemateriaali, joka voidaan noutaa Avoimen yliopiston asiakaspalvelusta 8.5. alkaen.

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (oik.) (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Mahdollinen materiaalimaksu ilmoitetaan
myöhemmin.
Edeltävät opinnot: Kurssille osallistuminen
edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa. Ylioppilastutkinnon cum lauden tai sitä alemman arvosanan kirjoittaneelle tai taitotasolle
A2 sijoittuvalle opiskelijalle suositellaan osallistumista valmennuskurssille ennen tiedekuntakurssin aloittamista.
Tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään oikeustieteellisten alojen puhuttua
ja kirjoitettua ruotsin kieltä, osaa keskustella omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä ja
laatia sekä kirjallisen että suullisen esityksen
ruotsiksi.

Suoritustapa: R 70 t, 63 t itsenäistä työskentelyä + kirjallinen ja suullinen tentti. Opiskelu on intensiivistä. Varaa riittävästi aikaa
kurssin suorittamiseen.
Opetus: ke 16.5., to 16.8., ma, ti, ke ja to
20.–23.8., ma, ti, ke ja to 27.–30.8., ma, ti,
ke ja to 3.–6.9. ja ma, ti ja ke 10.–12.9. klo
16.30–19.45 sekä to 13.9. klo 16.30–18.00.
Tentti: kirjallinen tentti ti 18.9. klo 17–19
Uusintatentit: ma 15.10. klo 17–19 ja ma
12.11. klo 17–19.
Koe vastaa valtionhallinnon kielitutkintoa (laki 424/2003, asetus 481/2003). Suullinen ja
kirjallinen kielitaito arvioidaan kumpikin erikseen arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Huomaa, että kurssi on suoritettava kokonaisuutena. Kurssitehtävät on suoritettava ja palautettava ennen kuin menet tentteihin. Puutteellisiksi jääneet kurssisuoritukset eivät kirjaudu mihinkään.
Opettaja: FM Maria Mannil
Kirjallisuus: Opettajan materiaali. Tukimateriaaliksi
kurssilla suositellaan kielioppikirjaa, esim. Fiilin, Ulla-Maija & Hakala, Kristiina Därför tai Fullträff.

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (valt.) (4 op)
Opintomaksu: 78 €
Mahdollinen materiaalimaksu ilmoitetaan
myöhemmin.
Edeltävät opinnot: Kurssille osallistuminen
edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa. Ylioppilastutkinnon cum lauden tai sitä alemman arvosanan kirjoittaneelle tai taitotasolle
A2 sijoittuvalle opiskelijalle suositellaan osallistumista valmennuskurssille ennen tiedekuntakurssin aloittamista.
Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen
ruotsin kielen taito, että hän pystyy ymmärtämään valtiotieteellisten alojen puhuttua ja
kirjoitettua ruotsin kieltä, keskustelemaan
omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä ja
laatimaan sekä kirjallisen että suullisen esityksen ruotsiksi.
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Suoritustapa: R 56 t, 48 tuntia itsenäistä
työskentelyä + kirjallinen ja suullinen tentti.
Opiskelu on intensiivistä. Varaa riittävästi aikaa kurssin suorittamiseen.
Opetus: ma, ti ja to 21.–24.5., ma, ti ja to 28.–
31.5., ti ja to 5.–7.6., ti, to ja pe 12.–15.6., ti
19.6., ti ja to 26.–28.6. klo 16.30–19.45.
Tentti: kirjallinen tentti ke 4.7. klo 16–18
Uusintatentit: ke 1.8. klo 16–18 ja ma 27.8.
klo 17–19.
Koe vastaa valtionhallinnon kielitutkintoa (laki
424/2003, asetus 481/2003). Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan kumpikin erikseen
arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Huomaa, että
kurssi on suoritettava kokonaisuutena. Kurssitehtävät on suoritettava ja palautettava ennen
kuin menet tentteihin. Puutteellisiksi jääneet
kurssisuoritukset eivät kirjaudu mihinkään.
Opettaja: FM Johanna Mäkinen
Kirjallisuus: Fiilin, Ulla-Maija & Hakala, Kristiina Fullträff. Lisäksi opettajan monistemateriaali,
joka voidaan noutaa Avoimen yliopiston asiakaspalvelusta 7.5. alkaen.

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (hum.)
(5 op)
Opintomaksu: 85 € + materiaalimaksu 4 €
Edeltävät opinnot: Kurssille osallistuminen
edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa. Ylioppilastutkinnon cum lauden tai sitä alemman arvosanan kirjoittaneelle tai taitotasolle
A2 sijoittuvalle opiskelijalle suositellaan osallistumista valmennuskurssille ennen tiedekuntakurssin aloittamista.
Tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään humanististen alojen puhuttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä, osaa keskustella omaan
alaansa liittyvistä kysymyksistä ja laatia sekä
kirjallisen että suullisen esityksen ruotsiksi.
Suoritustapa: R 70 t, 63 t itsenäistä työskentelyä + kirjallinen ja suullinen tentti
Opetus: ma, ke ja pe 4.–8.6., ma ja ke 11–
13.6., ma 18.6. klo 16.30–19.45, ke 20.6. klo
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16.30–18.00, ma, ke ja pe 25.–29.6., ma, ke
ja to 23.–26.7., ma, ke ja to 30.7.–2.8., ma ja
ke 6.–8.8. klo 16.30–19.45
Tentti: kirjallinen tentti ke 15.8. klo 17–19
Uusintatentit: ma 10.9. klo 17–19 ja ke 10.10.
klo 17–19.
Koe vastaa valtionhallinnon kielitutkintoa (laki 424/2003, asetus 481/2003). Suullinen ja
kirjallinen kielitaito arvioidaan kumpikin erikseen arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Huomaa, että kurssi on suoritettava kokonaisuutena. Kurssitehtävät on suoritettava ja palautettava ennen kuin menet tentteihin. Puutteellisiksi jääneet kurssisuoritukset eivät kirjaudu mihinkään.
Opettaja: FM Johanna Mäkinen
Kirjallisuus: Monistemateriaali, joka voidaan noutaa Avoimen yliopiston asiakaspalvelusta 21.5. alkaen. Tukimateriaaliksi kurssilla suositellaan kielioppikirjaa, esim. Fiilin, Ulla-Maija & Hakala, Kristiina Fullträff

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (hum.)
(2 ov)
Opintomaksu: 71 € + materiaalimaksu 4 €,
mikä maksetaan Avoimen yliopiston asiakaspalveluun.
Edeltävät opinnot: Vähintään cl-arvosana
ylioppilastutkinnosta tai muulla tavoin hankitut vastaavat tiedot
Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen
ruotsin kielen taito, että hän pystyy ymmärtämään humanististen alojen puhuttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä, keskustelemaan omaan
alaansa liittyvistä kysymyksistä ja laatimaan
kirjallisen esityksen ruotsiksi. Kurssin tuloksellinen suorittaminen edellyttää kohtalaisen
hyviä perustietoja ruotsin kielestä (vähintään
cl-arvosana ylioppilastutkinnosta tai muulla
tavoin hankitut vastaavat tiedot). Kurssi vastaa humanistisen tiedekunnan tutkintovaatimuksiin kuuluvaa toisen kotimaisen kielen
opintojaksoa. Hyväksytysti suoritettu koe

vastaa korkeakoulututkintoon vaadittavaa
toisen kotimaisen kielen koetta ja korkeakoulututkinnon osana myös valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitutkintoa (ks. 424/2003
ja 481/2003). Vanhojen tutkintovaatimusten
mukaan suorittaville.
Suoritustapa: R 48 t + kirjallinen ja suullinen tentti
Opetus: ke ja to 20.–21.6, ma, ti, ke, to ja
pe 25.–29.6., ma, ti, ke, to ja pe 2.–6.7. klo
16.30–19.45
Tentti: kirjallinen tentti ke 18.7. klo 16–18
Uusintatentit: ke 15.8. klo 17–19 ja ma 24.9.
klo 17–19.
Huomaa, että kurssi on suoritettava kokonaisuutena. Kurssitehtävät on suoritettava
ja palautettava ennen kuin menet tentteihin.
Puutteellisiksi jääneet kurssisuoritukset eivät
kirjaudu mihinkään.
Opettaja: FL Jaana Jokinen
Kirjallisuus: Fiilin & Hakala Fullträff – Ruotsin
kielioppi ja harjoituskirja sekä monistemateriaali.

joita lukiessa perehdytään espanjankielisen
asiatekstin lauserakenteisiin ja kartutetaan
sekä perus- että eri alojen sanastoa. Kurssin
lopulla kukin opiskelija tekee omaan alaansa
liittyvän kehittämistehtävän.
Suoritustapa: R 46 t ja itsenäistä työskentelyä 35 t.
Kurssilla on jatkuva arviointi, jossa huomioidaan aktiivinen tuntityöskentely, suoritetut
kotitehtävät ja oman alan kehittämistehtävä.
Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa oppitunneilla. Kaikki määrätyt tehtävät täytyy
palauttaa määräpäivään mennessä.
Opetus: ma, ti, ke ja to 16.7.–19.7., ma, ti,
ke ja to 23.7.–26.7., ma ja ti 30.–31.7. klo
16.30–19.45, la 11.8. klo 10–12.30 sekä la
25.8. klo 10–12.30
Opettaja: FM Nina Leman
Kirjallisuus: Monistemateriaali

valinnaiset kieliopinnot

Espanja

Espanja

Espanjan tekstinymmärtäminen
(3 op)

Espanjan peruskurssi 1 (3 op)

Opintomaksu: 71 € + materiaalimaksu 4 €,
joka maksetaan Avoimen yliopiston asiakaspalveluun ennen opetuksen alkua. Materiaalin saa opettajalta kuittia vastaan.
Edeltävät opinnot: Tason III tiedot tai suoritettu lehtikielen kurssi. Lähtötaso B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla
Tavoite: kyky lukea yleisluontoisia ja oman
alan tekstejä, hyödyntää opinnoissa espanjankielisiä tekstejä ja käsikirjoja sekä antaa
valmiudet kartuttaa myöhemminkin tietoja
omalta alalta lukemalla espanjankielistä lähdemateriaalia.
Kurssilla käsitellään erityyppisiä tekstejä,

Opintomaksu: 71 €
Kurssilla tutustutaan espanjan kielen perusteisiin. Kurssi painottuu kielioppirakenteiden
hallintaan, mutta samalla pyritään kehittämään myös suullista kielitaitoa.
Suoritustapa: R 48 t + tentti + palautuskerta
Opetus: ke ja pe 16.–18.5., ma ja ke 21.–
23.5., ma, ke ja pe 28.5.–1.6., ma ja ke 4.–
6.6., ma, ke ja pe 11.–15.6. klo 16.30–19.45
sekä palautuskerta to 21.6. klo 16.30–18.00
Tentti: ti 19.6. klo 16–18
Uusintatentit: ma 23.7.klo 16–18 ja ke 22.8.
klo 17–19
Opettaja: FM Nina Leman
Kirjallisuus: Kuokkanen-Kekki, Palmujoki: Espanol Uno, 6. uudistettu painos, kpl 1–13
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Espanjan peruskurssi 2 (3 op)

29.–31.5, ti, to ja pe 5.–8.6., ti ja to

Opintomaksu: 71 €

12.–14.6., ma 18.6. klo 16.30–19.45  sekä
palautuskerta to 21.6. klo 18.00–19.30
Tentti: ti 19.6. klo 18–20
Uusintatentit: ma 23.7. klo 16–18 ja ke 22.8.
klo 17–19
Opettaja: FM Nina Leman

Edeltävät opinnot: Peruskurssi 1 tai vastaavat tiedot. Lähtötaso: A1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.
Kurssilla jatketaan espanjan perusteisiin tutustumista. Painopiste on rakenteiden oppimisessa (käsitellään mm. subjunktiivi ja menneen ajan aikamuodot), mutta myös suullista
taitoa harjoitellaan lisää.
Suoritustapa: R 48 t + tentti + palautuskerta
Opetus: ke ja pe 1.–3.8., ma ja ke 6.–8.8.,
ma, ke ja pe 13.–17.8., ma ja ke 20.–22.8.,
ma, ke ja pe 27.8.–31.8. klo 16.30–19.45 sekä palautuskerta to 6.9. klo 16.30–18.00
Tentti: ti 4.9. klo 16–18
Uusintatentit: ma 1.10. klo 17–19 ja ke 31.10.
klo 17–19
Opettaja: FM Nina Leman
Kirjallisuus: Kuokkanen-Kekki, Palmujoki: Espanol Uno, 6. uudistettu painos, kpl 14–25

Espanjan jatkokurssi 1 (3 op)
Opintomaksu: 71 €
Edeltävät opinnot: Espanjan peruskurssi 1
ja 2 tai vastaavat tiedot. Lähtötaso: A1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.
Kurssilla vahvistetaan peruskurssilla hankittuja taitoja ennen kaikkea menneen ajan aikamuotojen hallintaa ja olla-verbien käyttöä.
Kielioppipainotteisuudesta huolimatta kurssilla tähdätään myös puhevalmiuksien parantamiseen. Kurssi painottuu rakenteiden
oppimiseen, mutta teksteissä esille tulevia
espanjalaista arkea, kulttuuria ja tapoja käsitteleviä asioita syvennetään erilaisin aktivointitehtävin.
Suoritustapa: R 48 t + tentti + palautuskerta
Opetus: ti 15.5., ti, to ja pe 22.–25.5., ti ja to
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Kirjallisuus: Kuokkanen-Kekki, Palmujoki, Espanol Dos, uudistettu painos, unidad 1–4

Espanjan jatkokurssi 2 (3 op)
Opintomaksu: 71 €
Edeltävät opinnot: Jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot. Lähtötaso: A1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.
Kurssin tavoitteena on perussanaston ja keskeisen kieliopin oppiminen ja taitojen vahvistaminen. Sanastoa kartutetaan kirjan sisältämien erilaisten aihepiirien avulla. Vaikka kurssi painottuu rakenteiden oppimiseen,
teksteissä esille tulevia espanjalaista arkea,
kulttuuria ja tapoja käsitteleviä asioita syvennetään myös erilaisin aktivointikeinoin.
Suoritustapa: R 48 t + tentti + palautuskerta
Opetus: to 2.8., ti, to ja pe 7.–10.8., ti ja
to 14.–16.8., ti, to ja pe 21.–24.8., ti ja to
28.–30.8., ma 3.9 klo 16.30–19.45 sekä
palautuskerta  to 6.9. klo 18.00–19.30
Tentti: ti 4.9. klo 18–20
Uusintatentit: ma 1.10. klo 17–19 ja ke 31.10.
klo 17–19
Opettaja: FM Nina Leman
Kirjallisuus: Kuokkanen-Kekki, Palmujoki, Espanol Dos, uudistettu painos, unidad 5–7

Italia
Italian peruskurssi 1 (3 op)
Opintomaksu: 71 € + materiaalimaksu 4 €,
mikä maksetaan Avoimen yliopiston asiakaspalveluun ennen opetuksen alkua. Materiaalin saa opettajalta kuittia vastaan
Kurssilla perehdytään italian kielen perussanastoon ja peruskielioppiin, kuten sanojen sukuun, monikon muodostamiseen ja ver
bien preesens-taivutukseen.
Suoritustapa: R 35 t, itsenäistä työskentelyä 46 t + tentti
Opetus: ma ja ke 21.–23.5, ma ja ke 28.5.–
30.5. klo 16.30–19.45, pe 1.6. klo 16.30–
19.00, ma ja ke 4.–6.6., ma ja ke 11.–13.6.
klo 16.30–19.45
Tentti: ke 20.6. klo 17–19
Uusintatentit: ma 23.7. klo 16–18 ja ma 20.8.
klo 17–19
Opettaja: Giuseppe Feroldi
Kirjallisuus: Enneli Poli: Ciao sekä monistemateriaali

Italian peruskurssi 2 (3 op)
Opintomaksu: 71 € + materiaalimaksu 4 €,
mikä maksetaan Avoimen yliopiston asiakaspalveluunennen opetuksen alkua. Materiaalin saa opettajalta kuittia vastaan
Edeltävät opinnot: Peruskurssi 1 tai vastaavat tiedot.
Kurssilla täydennetään perussanastoa ja
käydään läpi mm. verbien eri aikamuotoja:
imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti, futuuri ja konditionaali.
Suoritustapa: R 35 t, itsenäistä työskentelyä 46 t + tentti
Opetus: ma ja ke 6.–8.8., ma ja ke 13.–15.8.
klo 16.30–19.45, pe 17.8. klo 16.30–19.00,
ma ja ke 20.–22.8., ma ja ke 27.–29.8. klo

16.30–19.45
Tentti: ke 5.9. klo 17–19
Uusintatentit: ma 1.10. klo 17–19 ja ma
29.10. klo 17–19
Opettaja: Giuseppe Feroldi
Kirjallisuus: Enneli Poli: Ciao, kpl 13–21 sekä
monistemateriaali

Italian jatkokurssi 1 (3 op)
Opintomaksu: 71 € + materiaalimaksu 4 €,
mikä maksetaan Avoimen yliopiston asiakaspalveluun ennen opetuksen alkua. Materiaalin saa opettajalta kuittia vastaan
Edeltävät opinnot: Italian peruskurssi 1 ja 2
tai vastaavat tiedot. Lähtötaso: A1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka jo
hallitsevat italian alkeet. Kurssilla kerrataan
peruskielioppia ja laajennetaan sanavarastoa. Kurssi sisältää runsaasti kotitehtäviä.
Suoritustapa: R 35 t, itsenäistä työskentelyä 46 t + tentti
Opetus: ti ja to 22.–24.5., ti ja to 29.–31.5.,
ti ja to 5.–7.6. klo 16.30–19.45, pe 8.6. klo
16.30–19.00, ti ja to 12.–14.6. klo 16.30–
19.45
Tentti: ti 19.6. klo 17–19
Uusintatentit: ma 23.7. klo 16–18 ja ma 20.8.
klo 17–19
Opettaja: Giuseppe Feroldi
Kirjallisuus: Enneli Poli: Ciao ancora, kpl 1–9
sekä monistemateriaali

Italian jatkokurssi 2 (3 op)
Opintomaksu: 71 € + materiaalimaksu 4 €,
mikä maksetaan Avoimen yliopiston asiakaspalveluun ennen opetuksen alkua. Materiaalin saa opettajalta kuittia vastaan.
Edeltävät opinnot: Jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot. Lähtötaso: A1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.
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Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka jo
hallitsevat italian alkeet. Keskeisenä kielioppiseikkana ovat konjunktiivin käyttö ja erilaiset lauseenvastikkeet. Sanavarastoa laajennetaan italialaisesta yhteiskunnasta kerto
vien tekstien avulla. Kurssi sisältää runsaasti erilaisia kotitehtäviä.

Ranskan peruskurssi 2 (3 op)

Suoritustapa: R 35 t, itsenäistä työskentelyä 46 t + tentti
Opetus: ti ja to 7.–9.8., ti ja to 14.–16.8.,
ti ja to 21.–23.8. klo 16.30–19.45, pe 24.8.
klo 16.30–19.00, ti ja to 28.–30.8.klo 16.30–
19.45
Tentti: ti 4.9. klo 17–19
Uusintatentit: ma 1.10. klo 17–19 ja ma
29.10. klo 17–19
Opettaja: Giuseppe Feroldi

Ranskan perusrakenteita (mm. preesens,
imperatiivi, futuuri, yhdistetty perfekti) ja arkielämän tilanteita (esim. ostoksilla ja lääkärissä käynti, kirjeen kirjoittaminen, tien neuvominen, työpaikkahaastattelu).

Opintomaksu: 71 €
Edeltävät opinnot: Ranskan peruskurssi 1
tai vastaavat tiedot. Lähtötaso: A1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Ranska

Suoritustapa: R 48 t + tentti + palautuskerta
Opetus: ma, ti, ke ja to 6.–9.8., ma, ti, ke ja
to 13.–16.8.,  ma, ti, ke ja to 20.–23.8. klo
16.30–19.45 sekä palautuskerta ti 28.8. klo
16.30–18.00
Tentti: ma 27.8. klo 17–19
Uusintatentit: ma 24.9. klo 17–19 ja ke 24.10.
klo 17–19
Opettaja: FM Carita Pantzar

Ranskan peruskurssi 1 (3 op)

Kirjallisuus: Nivanka-Sutinen, Chez Marianne
1, kpl 7–12

Opintomaksu: 71 €

Ranskan jatkokurssi 1 (3 op)

Kirjallisuus: Enneli Poli: Ciao ancora, kpl 10–20
sekä monistemateriaali

Käydään läpi ranskan perusrakenteita ja harjoitellaan yksinkertaisia puhetilanteita kuten
esim. esittäytyminen, säästä ja omista mieltymyksistä puhuminen, juoman ja ruoan tilaaminen, hotellihuoneen varaaminen.
Suoritustapa: R 48 t + tentti + palautuskerta
Opetus: ti 15.5., pe 25.5., ti ja ke 29.–30.5.,
ma, ti, ke ja to 4.–7.6., ma, ti, ke ja to 11–
14.6. klo 16.30–19.45 ja palautuskerta ti
19.6. klo 16.30–18.00
Tentti: ma 18.6. klo 17–19
Uusintatentit: ke 18.7. klo 16–18 ja ma 20.8.
klo 17–19
Opettaja: FM Carita Pantzar
Kirjallisuus: Nivanka-Sutinen, Chez Marianne 1, kpl 1–6
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Opintomaksu: 71 €
Edeltävät opinnot: Ranskan peruskurssi 1
ja 2 tai vastaavat tiedot. Lähtötaso: A1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka jo hallitsevat ranskan alkeet. Aihepiirit: mm. matkailu, opiskelu, työnhaku, harrastukset. Rakenteet: preesensin ja futuurin kertaus, perfektin
ja imperfektin käyttö, pluskvamperfekti, konditionaali, pronominien käyttö ja passiivi.
Suoritustapa: R 48 t + tentti + palautuskerta
Opetus: ma, ti, ke ja to 21.5.–24.5., ma, ti, ke
ja to 28.5.–31.5., ma, ti, ke ja to 4.6.
Tentti: ti 12.6. klo 17–19
Uusintatentit: ke 18.7. klo 16–18 ja ma 13.8.
klo 17–19

Opettaja: FM Liisa Linnanmäki
Kirjallisuus: Hakulinen – Sutinen, Chez Marianne 2, kpl 1–6

Ranskan jatkokurssi 2 (3 op)
Opintomaksu: 71 €
Edeltävät opinnot: Ranskan jatkokurssi 1
tai vastaavat tiedot. Lähtötaso: A1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka jo
hallitsevat ranskan alkeet.
Aihepiirit: mm. matkailu, työ- ja perhe-elämä,
tietoutta Ranskan eri alueista, Kanada, maahanmuuttajat. Rakenteet: mm. subjunktiivi,
relatiivi- ja possessiivipronominit, passiivi ja
passé simple, aikamuotojen vastaavuus.
Suoritustapa: R 48 t + tentti + palautuskerta
Opetus: ma, ti, ke ja to 30.7.–2.8., ma, ti,
ke ja to 6.–9.8., ma, ti, ke ja to 13.– 16.8. klo
16.30–19.45 sekä palautuskerta to 23.8. klo
16.30–18.00
Tentti: ti 21.8. klo 17–19
Uusintatentit: ma 17.9. klo 17–19 ja ke 10.10.
klo 17–19
Opettaja: FM Liisa Linnanmäki
Kirjallisuus: Hakulinen – Sutinen, Chez Marianne 2, kpl. 7–12

Ruotsi
Ruotsin valmennuskurssi (2 op)
Opintomaksu: 64 €
Edeltävät opinnot: Lähtötaso: A2–B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.
Noin 3 vuotta ruotsia opiskelleille ja lukion
oppimäärän heikosti hallitseville opiskelijoille, joiden on aiheellista täydentää ruotsin kielen taitoaan ennen Toisen kotimaisen kielen

suullisen ja kirjallisen taidon kurssia. Kurssin
tavoitteena on yleiskielitaidon parantaminen
ja kieliopin kertaaminen. Kurssin suorittamiseen kuuluu säännöllinen läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen opetukseen.
Suoritustapa: R 28 t + tentti
Opetus: ma ja ke 30.7.–1.8., ma ja ke 6.–
8.8., ma ja ke 13.–15.8., ma 20.8. klo 16.30–
19.45
Tentti: ma 27.8. klo 17–19
Uusintatentit: ma 10.9. klo 17–19 ja ke 10.10.
klo 17–19
Opettaja: FM Magnus Brenner
Kirjallisuus: Kanal grammatik och praktik

Saksa
Saksan peruskurssi 1 (3 op)
Opintomaksu: 71 €
Oppimateriaali kattaa mm. substantiivien
ja pronominien taivutusmuodot tärkeimpine
käyttötapoineen. Verbeistä käsitellään aikamuodot. Tutustutaan myös saksankielisten
maiden tapakulttuuriin.
Suoritustapa: R 48 t + tentti
Opetus: ti, ke ja to 29.–31.5., ma, ti, ke ja
to 4.–7.6., ma, ti, ke ja to 11.–14.6. sekä ma
18.6. klo 16.30–19.45
Tentti: ti 19.6. klo 16.30–19.45
Uusintatentit: ke 18.7. klo 16–20 ja ma 13.8.
klo 17–21.
Opettaja: FK Pirjo Takanen-Körperich
Kirjallisuus: Fahrplan 1, tekstit ja sanastot, kpl
1–7 sekä Fahrplan, kielioppi ja harjoitukset

Saksan peruskurssi 2 (3 op)
Opintomaksu: 71 €
Edeltävät opinnot: Saksan peruskurssi 1 tai
vastaavat tiedot. Lähtötaso: A1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.
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Oppimateriaali kattaa mm. substantiivien
ja pronominien taivutusmuodot tärkeimpine
käyttötapoineen. Verbeistä käsitellään aikamuodot. Tutustutaan myös saksankielisten
maiden tapakulttuuriin.

pohkojen tekstien ja selkeän puheen keskeisen sisällön ymmärrys sekä itsensä ilmaisu
suullisesti ja kirjallisesti. Lisätään saksankielisten maiden tuntemusta. Käsitellään mm.
passiivi.

Suoritustapa: R 48 t + tentti
Opetus: ma ja ke 30.7.–5.9. klo 16.30–19.45
Tentti: ma 10.9. klo 17–19
Uusintatentit:: ma 8.10. klo 17–19 ja ke 7.11.
klo 17–19
Opettaja: FK Seija Vuori

Suoritustapa: R 48 t + tentti
Opetus: ti ja to 31.7.–6.9. klo 16.30–19.45
Tentti: ma 10.9. klo 17–19
Uusintatentit:: ma 8.10. klo 17–19 ja ke 7.11.
klo 17–19
Opettaja: FK Seija Vuori

Kirjallisuus: Fahrplan 1, tekstit ja sanastot, kpl
8–14 sekä Fahrplan, kielioppi ja harjoitukset

Kirjallisuus: Fahrplan 2, kappaleet 6–10

Saksan jatkokurssi 1 (3 op)
Opintomaksu: 71 €
Edeltävät opinnot: Saksan peruskurssi 1 ja
2 tai vastaavat tiedot. Lähtötaso: A2 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka jo hallitsevat saksan alkeet. Lisätään saksankielisten maiden tuntemusta. Käsitellään mm. sivulauseet ja adjektiivin taivutus.

Venäjä
Venäjän peruskurssi 1 (3 op)
Opintomaksu: 71 €
Kurssi alkaa kyrillisistä aakkosista. Sen tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kielensysteemin perusteisiin, arjen tilanteille tyypilliseen sanastoon sekä Venäjän oloihin ja kulttuuriin.

Suoritustapa: R 48 t + tentti
Opetus: ti ja ke 15.5.–16.5., ma, ti, ke ja to
21–24.5., ma, ti, ke ja to 28.5.–31.5., ma ja ti
4.–5.6. klo 16.30–19.45.
Tentti: to 7.6. klo 17–19
Uusintatentit: ma 2.7 klo 16–18 ja ke 1.8. klo
17–19
Opettaja: FK Seija Vuori

Suoritustapa: R 48 t + tentti
Opetus: ti ja ke 15.–16.5., ma ja ke 21.–
23.5., ma, ke ja pe 28.5.–1.6., ma ja ke
4.–6.6., ma ja ke 11.–13.6. ja ma 18.6. klo
16.30–19.45.
Tentti: to 21.6. kl 17–19
Uusintatentit: ke 25.7. klo 16–18 ja ke 22.8.
klo 17–19
Opettaja: FM Eeva Antere

Kirjallisuus: Fahrplan 2, kappaleet 1–5

Kirjallisuus: Nikiforov ym.: Saljut I, kpl 1–6

Saksan jatkokurssi 2 (3 op)

Venäjän peruskurssi 2 (3 op)

Opintomaksu: 71 €

Opintomaksu: 71 €

Edeltävät opinnot: Saksan jatkokurssi 1 tai
vastaavat tiedot. Lähtötaso: A2 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Edeltävät opinnot: Peruskurssi 1 tai vastaavat tiedot. Lähtötaso: A1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Laajennetaan sanavarastoa ja keskeisten rakenteiden tuntemusta. Tavoitteena on hel-

Kurssilla jatketaan tutustumista kielensysteemiin sanastoa laajentaen.
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Suoritustapa: R 48 t + tentti
Opetus: ma ja ke 30.7.–5.9. klo 16.30–
19.45
Tentti: ma 10.9 klo 17–19
Uusintatentit: ma 8.10. klo 17–19 ja ma 5.11.
klo 17–19
Opettaja: FM Eeva Antere
Kirjallisuus: Nikiforov ym.: Saljut I, kpl 7–12

Venäjän jatkokurssi 1 (3 op)
Opintomaksu: 71 €
Edeltävät opinnot: Venäjän peruskurssit 1
ja 2 tai vastaavat tiedot. Lähtötaso: A1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.
Kurssilla vahvistetaan ja syvennetään peruskurssilla opittua sekä jatketaan kielensysteemiin ja rakenteisiin perehtymistä sanavarastoa laajentaen ja Venäjän oloihin ja kulttuuriin tutustuen.
Suoritustapa: R 48 t + tentti
Opetus: ti, to ja pe 22.–25.5., ti ja to 29.–
31.5., ti, to ja pe 5.–8.6., ti ja to 12.–14.6., ti
ja ke 19.6.–20.6. klo 16.30–19.45

Tentti: to 21.6. kl 17–19
Uusintatentit: ke 25.7. klo 16–18 ja ke 22.8
klo 17–19.
Opettaja: FM Eeva Antere
Kirjallisuus: Nikiforov ym.: Saljut II, kpl 1–6

Venäjän jatkokurssi 2 (3 op)
Opintomaksu: 71 €
Edeltävät opinnot: Jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot. Lähtötaso: A2 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.
Kurssilla laajennetaan jatkokurssilla 1 opittua
ja syvennetään kielensysteemin tuntemusta
sanavarastoa laajentaen ja venäläiseen kulttuuriin tutustuen.
Suoritustapa: R 48 t + tentti
Opetus: ti ja to 31.7.–6.9. klo 16.30–19.45
Tentti: ma 10.9 klo 17–19
Uusintatentit: ma 8.10. klo 17–19 ja ma 5.11.
klo 17–19
Opettaja: FM Eeva Antere
Kirjallisuus: Nikiforov ym.: Saljut II, kpl 7–12
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Koti kuten haluat
sato.fi
SATO-Asuntopalvelu
vuokra-asunnot, puh. 0201 34 4304
omistusasunnot, puh. 0201 34 4301
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Biotieteelliset opinnot
Akvaattiset tieteet
Hydrobiologia
Hydrologian peruskurssi (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Kurssilla tarkastellaan veden kiertokulkua sekä siihen kuuluvia prosesseja maaperässä,
järvissä ja joissa. Lisäksi käsitellään matemaattisten mallien käyttöä alan tutkimuksissa, tilastollista hydrologiaa sekä veden laatuja
ja ainesten kulkeutumista veden mukana.
Suoritustapa: L 24 t + R 12 t + luentotentti
Opetus: Luennot: ti 15.5., ma–ti 21.5.–29.5.
ja to 31.5. klo 16.30–19.45
Laskuharjoitukset: ke 16.5., to 24.5. ja ma
4.6. klo 16.30–19.45
Tentti: la 9.6. klo 9–12
Uusintatentit: ke 1.8. klo 16–19 ja la 29.9.
klo 9–12.
Opettaja: Prof. Matti Leppäranta (luennot)
LuK Juho Jakkila (laskuharjoitukset)

Luonnonympäristön vaikutus
vedenalaisiin muinaisjäännöksiin (2/3 op)
Opintomaksu: 64 €
Monitieteisen luentosarjan aiheena on Itämeren luonnonympäristön vaikutus vedenalaisiin muinaisjäännöksiin. Luentosarjassa
perehdytään perusasioihin Itämeren kemiallisista, fysikaalisista ja biologisista tekijöistä.
Luentosarjassa pohditaan, miten ympäristötekijät vaikuttavat vedenalaisiin muinaisjäännöksiin, miten näitä vaikutuksia voidaan tutkia ja miten muinaisjäännöksiä voidaan suojata haitallisilta ympäristötekijöiltä.
Arkeologian opintoihin suoritetaan lisäksi

tentti, joka perustuu artikkeleihin. Artikkelit ilmoitetaan luennoilla.
Suoritustapa: L 18 t + oppimispäiväkirja
Opetus: ti ja to  29.5.–14.6. klo 16.30–19
Opettaja: FM Mari Salminen, FT Ari Ruuskanen, FT Matti Perttilä, BA Rami Kokko

Itämeren ekologia (2 op)
Opintomaksu: 64 €
Luennoilla perehdytään mm. Itämeren postglasiaalihistoriaan ja siihen, miten se näkyy
tämän päivän Itämeressä. Itämeren altaan
rakenteeseen ja hydrografiaan, mm. suolapulssit. Itämeren ravinnetasoihin ja rehevöitymiseen, jäätalven erityispiirteisiin, tulokaslajeihin ja ympäristöongelmiin.
Suoritustapa: L 20 + luentotentti
Opetus: ma, ti, ke, to ja pe 11.6.–15.6. klo
16.30–19.45.
Tentti: ke 27.6. klo 16–18. Uusintatentit la
18.8. klo 9–11 ja la 29.9. klo 9–11.
Opettaja: Prof. Johanna Ikävalko

Levien ekologia ja systematiikka (2 op)
Opintomaksu: 64 €
Luentosarjan tavoitteena on tutustua systemaattisesti eri leväryhmiin, niiden ekologiaan ja lisääntymistapoihin. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. leväkukinnat, tulokaslajit, Itämeren rantavyöhykkeen levät, kelppimetsät,
terrestriset levät ja levien eri ravinnonottotavat.
Suoritustapa: L 20 t + luentotentti
Opetus: ma ja ti 6.8.–28.8. klo 17.00–19.00
Tentti: la 8.9. klo 9–11
Uusintatentit: ma 15.10 ja ma 19.11. klo 9–11.
Opettaja: FT Jaanika Blomster
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Kasvibiologia
Puuaineen tunnistuksen kurssi
(2 op)
Opintomaksu: 64 €
Kurssilla perehdytään kotimaisten ja muutamien ulkomaisten puulajien puuaineen makroskooppiseen ja mikroskooppiseen tunnistamiseen sekä harjoitellaan mikroskooppisten leikepreparaattien valmistamista. Kurssilla on mahdollista tarkastella arkeologisia
puunäytteitä.
Suoritustapa: L 12 t + R 13 t + tunnistustentti
Opetus: ma ja ti 14.–15.5. klo 16.30–19.45
ja ma, ti, ke ja to 21.–24.5. klo 16.30–19.45
Opetuspaikka: Kasvimuseon päärakennus,
Kasvitieteellinen puutarha, 2. krs seminaarihuone (Unioninkatu 44). Autoileville Kaisaniemenranta 2 (parkkipaikka päärakennuksen takana Kaisaniemenrannan puolella).
Tentti: Tunnistustentti pe 25.5. klo 17–19.
Uusintatentit: ilmoitetaan myöhemmin.
Opettaja: FT Tuuli Timonen, MMM Pirkko
Harju
Kirjallisuus: Fagerstedt, K., Pellinen, K., Saranpää, P., Timonen, T.: Mikä puu, mistä puusta.
2005. (Kirjaa voi ostaa opettajilta kurssin alussa).

Lehtisammaltuntemus (3 op)
Opintomaksu: 71 €

pe, maastossa ti ja to).
Tentti: Tunnistustentti pe 8.6. klo 16.30–18
Uusintatentit: ilmoitetaan myöhemmin.
Opettaja: dos. Johannes Enroth, FT Viivi
Virtanen
Kirjallisuus: Koponen, T.: Lehtisammaltuntemus.
2000 4. uusittu painos.

Pohjolan uhanalaiset
kämmekät (2 op)
Opintomaksu: 64 €
Luennoilla käsitellään Pohjolassa kasvavia
Orchidaceae-heimon lajeja ja niiden uhanalaisuutta sekä uhanalaisuuden syitä.
Suoritustapa: L 20 t + luentotentti
Opetus: ma, ti, ke ja to 7.8–10.8. klo 16.00–
20.00
Opetuspaikka: Biokeskus 3, sali 6406
Tentti: ma 20.8. klo 17–19
Uusintatentit: ma 24.9. ja la 27.10. klo 9–11.
Opettaja: dos. Aulikki Salmia
Kirjallisuus: Opetusmoniste: Salmia, Aulikki
2007: Pohjolan uhanalaiset kämmekät. Monistetta voi ostaa luennoitsijalta kurssin alussa.

Perinnöllisyystiede
Ihmisgenetiikka (3 op)
Opintomaksu: 71 €

Kurssilla harjoitellaan määrityskaavojen käyttämistä ja opitaan tunnistamaan lajeja niiden
omilla kasvupaikoilla. Lehtisammalten mikroskooppisen määrittämisen menetelmät ja
tärkeimmät mikro- ja makroskooppiset tuntomerkit.

Luennolla käsitellään sekä normaalien ominaisuuksien että periytyvien tautien genetiikkaa ihmisellä. Eri periytymismalleja valotetaan tautiesimerkeillä, joissa annetaan kokonaiskuva tautien oireista aina molekyylitaustaan. Erityistä huomiota kiinnitetään myös sikiödiagnostiikkaan ja syövän genetiikkaan.

Suoritustapa: L 14 t + R 14 t + tunnistustentti
Opetus: ma, ti, ke ja to 4.6.–7.6. klo 13.00–
18.00 ja pe 13.00–16.00 (luennot ma, ke ja

Suoritustapa: L 24 t + luentotentti
Opetus: ma, ti ja to 21.5.–31.5. klo 16.30–
19.45
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Tentti: la 2.6.07 klo 9–11
Uusintatentit: ma 16.7.07 klo 16–18 ja ma
27.8.07 klo 17–19
Opettaja: dos. Katarina Pelin

Geenitekniikka (3 op)
Opintomaksu: 71 €
Tavoitteena on antaa yleiskuva yleisimmistä geeniteknisistä menetelmistä. Käsitellään
mm. entsyymit geenitekniikan työvälineinä,
vektorit, geenien kloonaus- ja subkloonaustekniikat, geenien identifiointi ja eristys, kloonattujen geenien ekspressioanalyysi, DNA:n
sekvensointi, PCR, geeninsiirrot pro- ja eukaryootteihin, ohjattu mutageneesi, geenitekniikan sovellutukset tutkimuksessa ja teollisuudessa ja geenietiikka.
Suoritustapa: L 24 t + luentotentti
Opetus: ma, ti ja to 4.6.–14.6. klo 16.30–
19.45
Tentti: ma 25.6. klo 16–18
Uusintatentit: ke 8.8. klo 16–18 ja ke 12.9.
klo 17–19
Opettaja: dos. Pekka Heino

Yleisbiologia
Ekologian perusteet (4 op)
Opintomaksu: 78 €
Johdattaa populaatioekologian, kasvi- ja
ekosysteemiekologian, vesien ekologian sekä mikrobiekologian perusteisiin.
Suoritustapa: L 24 t + tentti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ma, ke ja to 4.6.–14.6. klo 16.30–
19.45
Tentti: ke 27.6. klo 16–19
Uusintatentit: ke 8.8. klo 16–19 ja ke 12.9.
klo 17–20
Opettaja: dos. Timo Saarinen

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

Ympäristöbiologia
Ympäristöbiologian
erikoisluentosarja (2 op)
Opintomaksu: 64 €
Ympäristöbiologian erikoisluentosarjan aiheena on Sinilevämyrkky nodulariini Itämeren eliöstössä; kertymät ja vaikutukset. Luennoilla käydään läpi Pohjois-Itämeren ravintoverkon bioindikaattoreista eri analyysimenetelmillä havaittuja nodulariinipitoisuuksia. Lisäksi tarkastellaan nodulariinin
toksisia vaikutuksia kala- ja lintualtistuksista saatujen tulosten kautta. Lopuksi suoritetaan, bioindikaattoreista havaittujen toksiinipitoisuuksien pohjalta, alustavaa riskinarviointia nodulariinin terveysvaikutuksista ravintoverkon eri kuluttajien näkökulmasta. Tavoitteena on tarjota informaatiota ja näkökulmia nodulariinin esiintymisestä, vaikutuksista
ja riskinarvioinnista Pohjois-Itämeren ravintoverkon organismeissa ja niiden kautta myös
ihmisille aiheutuvasta terveysriskistä.
Suoritustapa: L 18 t + tentti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ma, ti ja to 4.6.–21.6. klo 16.30–
18.00
Tentti: ma 2.7. klo 16–19
Uusintatentit: ma 6.8. klo 16–19 ja ma 10.9.
klo 17–20
Opettaja: dos. Vesa Sipiä
Kirjallisuus: Ingrid Chorus & Jamie Bartram
(eds.): Toxic Cyanobacteria in the Water, sivut
1–13, 14–34, 41–63, 87–91, 113–137, 156–175,
235–269, 313–328, 378–397.
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Humanistiset opinnot
Kieli- ja viestintäopinnot
Yy11Tieteellinen kirjoittaminen
(3 op)
Opintomaksu: 71 €
Kurssi valmentaa tieteellisen esityksen
(esim. tutkielman, raportin tai julkaisun) kirjoittamiseen. Kurssilla perehdytään tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliseen kirjoitusprosessiin sekä tarkastellaan omaa kirjoitusprosessia ja pohditaan omaa kirjoittajakuvaa. Kurssin aikana tehdään pieniä kirjoitustehtäviä sekä kirjoitetaan noin 10 sivun mittainen tieteellinen essee. Kurssin hyväksytty suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista luennoille, kotitehtävien tekemiseen ja esseen kirjoittamiseen. Esseetä prosessoidaan
koko kurssin ajan.
Suoritustapa: L 28 t + tehtävät + essee
Huom! Kurssilla pakollinen läsnäolo.
Opetus: ke 16.5. sekä ma, ti ja to 21.5.–
18.6. klo 17.00–18.30
Esseet ja tehtävät palautetaan suoraan opettajalle luentojen yhteydessä kurssin kuluessa. Tarkemmat ohjeet luennolla.
Opettaja: FM Eveliina Korpela
Kirjallisuus: Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara.
P. 2000. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä.; Lonka, I., Lonka, K., Karvonen, P., Leino, P.: Taitava kirjoittaja. Opiskelijan opas. Helsingin yliopiston
Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.; Itkonen, T.:
Uusi kieliopas s. 1–93.; Räikkälä, A.: Symmetriaa.
Kielikello 1/1996 s. 24–30.; Viertiö, A.: Mitä kaikkea
voimme rinnastaa? Kielikello 3/1997 s. 27–29.

Yy12 Ryhmäviestintä (2 op)
Opintomaksu: 64 €

vissä niin opinnoissa kuin työelämässäkin.
Kurssilla käsitellään mm. ryhmässä toimimisen periaatteita, tutustutaan erilaisiin ryhmätyömenetelmiin, harjoitellaan tarkoituksenmukaista osallistumista ja ryhmän johtamista, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokeskustelua sekä konfliktin ratkaisemista.
Suoritustapa: L 7 t + R 7 t + kirjalliset tehtävät
Kurssin lähiopetusjaksolla tehtävät harjoitukset edellyttävät osanottajien läsnäoloa ja sitoutumista neljään kurssikertaan.
Opetus: pe 17.8.–la 18.8. sekä pe 24.8.–la
25.8., pe klo 17.00–19.30 ja la klo 10.00–
13.30
Kurssin kirjallisten tehtävien ohjeet annetaan luennoilla ja tehtävät palautetaan ma
3.9. mennessä Avoimen yliopiston asiakaspalveluun (Bulevardi 18) tehtävän kansilehti täytettynä (http://www.avoin.helsinki.fi/kansilehti.html).
Opettaja: FM Tuuli-Mariia Nilsson
Kirjallisuus: Kurssimateriaalia löytyy osoitteesta: www.kielijelppi.fi/puheviestintä Lisäksi opettajan luennoilla jakama materiaali.

Aasian ja Tyynenmeren
alueen tutkimus
Aasian ja Tyynenmeren
alueen tutkimuksen
perusopintoja (15 op)
Opintomaksu: 200 €
Maksu sisältää opetusohjelmassa mainitut
opintojaksot tentteineen. Maksu on voimassa tämän opetusohjelman ajan.
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XAS130 Imperialismin kehitys
Itä-Aasiassa (5 op)

XAS140 Itä- ja Kaakkois-Aasian
aluemaantiede (5 op)

Opintomaksu: 85 €

Opintomaksu: 85 €

Opintojakson tarkoitus on vertailla imperialismin leviämistä Itä-Aasiassa lähinnä Kiinassa, Koreassa ja Japanissa erityisesti 1900-luvun aikana. Tarkastelun kohteena
on Japanin, Yhdysvaltojen ja eri Euroopan
maiden imperialistinen politiikka ja sen vaikutus Itä-Aasian maiden sisä- ja ulkopolitiikkaan, talouteen ja kulttuuriin.

Itä- ja Kaakkois-Aasia on viime vuosina tuottanut pelottavia uutisaiheita: Kiina-ilmiö, Pohjois-Korean ydinase, tsunami. Samanaikaisesti monet aasialaisen kulttuurin ilmentymät ovat arkipäiväistyneet kun suomalaiset
syövät sushia, lukevat mangaa ja lomailevat
Thaimaassa. Tällä opintojaksolla etsitään yllä mainittujen ilmiöiden taustatekijöitä. Itä- ja
Kaakkois-Aasian aluetta tarkastellaan maantieteellisestä näkökulmasta painottaen alueellisia eroja, joita aiheuttavat mm. luonnonympäristö riskeineen; väestöt, kielet ja kulttuurit; teollistuminen, kaupungistuminen ja
ympäristö-ongelmat; teknologinen kehitys ja
kansainvälistyminen.

Suoritustapa: L 22 t + lopputentti + essee
Opetus: ti ja to 15.5.–7.6. ja ke 6.6. klo
16.30–19.00
Essee palautetaan Avoimen yliopiston asiakaspalveluun (Bulevardi 18) ma 25.6. mennessä tehtävän kansilehti täytettynä (www.
avoin.helsinki.fi/kansilehti.html).
Tentti: to 7.6. klo 16.30–19.00
Uusintatentit: ke 4.7. klo 16.00–18.30 ja ma
30.7. klo 16.00–18.30
Opettaja: PhD Tiina H. Airaksinen

XAS120 Aasian ja Tyynenmeren
alueen tutkimuksen johdantokurssi (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Alueen regionaalista ja vertailevaa tarkastelua eri tieteenalojen näkökulmista.
Suoritustapa: L 20 t + oppimispäiväkirja
Luentokurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista. Ohjeet oppimispäiväkirjan kirjoittamiseen annetaan kurssilla.
Opetus: la 19.5.–16.6. klo 9.00–12.30
Opettaja: Dos. Kauko Laitinen
Kirjallisuus: Luova, O. & Antikainen – Kokko,
A., Yhdentyvä Aasia; Sivonen, S., Aasian kaupunkivaltioiden historia
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Suoritustapa: L 21 t + lopputentti + essee
Essee palautetaan opettajalle ma 13.8. mennessä sähköpostitse osoitteeseen kristiina.
korhonen@hse.fi
Opetus: ma, ti, ke, to 16.7.–25.7. klo 17.00–
19.30
Tentti: to 26.7. klo 17–19.30
Uusintatentit: ke 22.8. klo 17–19.30 ja ke
19.9. klo 17–19.30
Opettaja: KTT Kristiina Korhonen

Arkeologia
Luonnonympäristön vaikutus
vedenalaisiin muinaisjäännöksiin (2/3 op)
Ks. Hydrobiologia s. 33

Arabian kielen ja islamin
tutkimus
Asa120 Islamin
peruskurssi (10 op)
Opintomaksu: 120 €
Opintojakson tavoitteena on antaa perusta
islamin ymmärtämiselle. Kurssilla käsitellään
islamin syntyvaiheita, profeetta Muhammadia, islamin pyhää kirjaa Koraania sekä muuta uskonnollista kirjallisuutta, islamin opinkappaleita, islamin uskoville asettamia vaatimuksia ja islamin eri suuntauksia.
Suoritustapa: L 51 t + luentopäiväkirja + essee
Opetus:
I osa (Janne Mattila): ti 15.5. klo 17.00–
18.30, ke 16.5. klo 17.00–19.30, ti ja to 22.5.–
31.5. klo 17.00–19.30 (ei opetusta to 17.5.)
II osa (Mikko Viitamäki): ti ja to 5.6.–19.6.
klo 17.00–19.30, ke 20.6. klo 17.00–18.30
III osa (Inka Maukola): ti ja to 14.8.–28.8. klo
17.00–19.30, to 30.8. klo 17.00–18.30
I osan luentopäiväkirjojen palautus ma 18.6.
mennessä Janne Mattilan nimellä, II osan luentopäiväkirjojen palautus ma 16.7. mennessä Mikko Viitamäen nimellä ja III osan luentopäiväkirjojen palautus ma 17.9. mennessä Inka Maukolan nimellä Avoimen yliopiston asiakaspalveluun (Bulevardi 18) paperiversiona ja
tehtävän kansilehdellä (www.avoin.helsinki.fi/
kansilehti.html) varustettuna.
Esseiden palautus paperiversiona ma 6.8. tai
ma 13.8. mennessä Avoimen yliopiston asiakaspalveluun (Bulevardi 18) Janne Mattilalle osoitettuna ja tehtävän kansilehti täytettynä (www.avoin.helsinki.fi/kansilehti.html).
Opettaja: FM Janne Mattila (I. osa), Fil. yo.
Mikko Viitamäki (II. osa), Fil. yo. Inka Maukola (III. osa)
Kirjallisuus: Koraani (pääpiirteissään suomentai muunkielisenä käännöksenä), Hämeen-Anttila, J. Johdatus Koraaniin, Fazlur Rahman. Major
themes of the Qur’an, Cook, Muhammed, Waine,

S.  Introduction to Islam, Hämeen-Anttila, J., Islamin käsikirja s. 88–188, Hämeen-Anttila, J. Jumalasta juopuneet.

Elokuva- ja
televisiotutkimus
TET1040e Audiovisuaalinen kerronta (3 op)
Opintomaksu: 71 €
Opintojaksolla perehdytään audiovisuaalisen
kerronnan keinoihin ja mahdollisuuksiin elokuvassa ja televisiossa.
Suoritustapa: L 21 t + essee tai luentopäiväkirja
Opetus: ti 15.5.–26.6. klo 17.00–19.30
Essee tai luentopäiväkirja palautetaan paperiversiona ke 4.7. mennessä Avoimen yliopiston asiakaspalveluun (Bulevardi 18) ja tehtävän kansilehti täytettynä (www.avoin.helsinki.fi/kansilehti.html).
Opettaja: FT Harri Kilpi
Kirjallisuus: Vapaaehtoisesti luettava Oheiskirjallisuus: Bacon, H., Audiovisuaalisen kerronnan
teoria

TET1030e/2040e Pahan kosketus
– kauhuelokuvan historiaa sekä
katsojan emootiot (3 op)
Opintomaksu: 71 €
Luennolla käsitellään kauhuelokuvan historiallista kehittymistä lajityyppinä sekä katsojan
emotionaalista suhtautumista elokuvaan.
Suoritustapa: L 21 t + essee
Opetus: ma, to 21.5.–11.6. klo 17.00–19.30
Essee palautetaan paperiversiona to 28.6.
mennessä Avoimen yliopiston asiakaspalveluun (Bulevardi 18) tehtävän kansilehti täytettynä (www.avoin.helsinki.fi/kansilehti.html).
Opettaja: FL Pasi Nyyssönen
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Englantilainen filologia
Englantilaisen filologian
perusopintoja (12 op)
Eng121 Lingustics tutorial (7 op)
Opintomaksu: 99 €
A one-term course that will expand students’
knowledge of language by giving them a chance to learn and apply linguistic terminology.
Regular attendance and active participation
required.
Suoritustapa: R 28 t
Opetus: ma ja ke 21.5.–11.6. klo 16.30–19.45
Opettaja: FM Turo Vartiainen
Kirjallisuus: Finegan, E. Language: Its Structure
and Use, 4th edition

Eng111 Pronunciation (2 op)
Opintomaksu: 64 €
The purpose of this course is to improve students’ enunciation of the English sound system
(mainstream British and American variants),
both at the phonetic and prosodic levels.
Regular attendance and active participation
required.
Suoritustapa: L 14 t + tentti
Opetus: ti ja to 12.6.–19.6. klo 16.30–19.45
ja to 21.6. klo 16.30–18.00
Tentti: ma 25.6. klo 16–18 ja ma 16.7. klo
16–17
Opettaja: MA Wallace Reynolds
Kirjallisuus: Opettajan materiaali

Eng 115 Structures of English
(3 op)
Opintomaksu: 71 €
This one-period course is an introduction to
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the basic structures of English in the context
of different text types. After finishing the course the student should be familiar with the basic terminology of grammatical analysis and
simple parsing.
Regular attendance and active participation
required.
Suoritustapa: L 28 + tentti
Opetus: ma ja ke 30.7.–20.8. klo 16.30–
19.45
Tentti: ti 28.8. klo 17–19
Uusintatentit:: ke 19.9. klo 17–19 ja ma
15.10. klo 17–19
Opettaja: FM Turo Vartiainen
Kirjallisuus: the Longman student grammar

Estetiikka
TES230Y/320E Kaupungin tilat ja
paikat – esteettisiä ja taidehistoriallisia näkökulmia arkkitehtuuriin ja kaupunkitilaan (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Opintojaksolla tarkastellaan arkkitehtuurin
ja kaupunkitilan suhteita taidehistoriallisesta, arkkitehtuuriteoreettisesta ja ympäristöesteettisestä näkökulmasta. Kurssilla luodaan
aluksi silmäys historiallisiin tapoihin ymmärtää kaupunkia, ja paikan käsitteen avulla havainnollistetaan perinteisiä tapoja hahmottaa
kaupunkitiloja esteettisinä kokonaisuuksina.
Kurssin pääpaino on kuitenkin 1800-luvulta alkaen kehittyneen modernin kaupungin
erityiskysymyksissä. Kurssilla tutkitaan erityisesti tapoja, joilla modernin arkkitehtuurin teoriat ja käytännöt haastoivat perinteisen ajatuksen kaupunkisuunnittelusta ”paikkojen luomisen taiteena” ja loivat uudenlaisia
ihanteita kaupunkitilan estetiikalle. Kurssin
loppupuolella pohditaan kriittisesti modernia
kaupunkisuunnittelua ja modernin kaupungin
väitettyä ”paikattomuutta”, sekä arvioidaan

modernistisen suunnittelukäsityksen haastaneita postmoderneja, uustraditionalistisia
yms. suuntauksia.
Suoritus korvaa 5 op estetiikan oppiaineessa
kohdasta TES230Y tai TES320E. Vaihtoehtoisesti suorituksella voi korvata taidehistorian oppiaineen kohdasta TTA230E joko Suomen taidehistorian tai yleisen taidehistorian
tai kohdasta TTA320E.
Suoritustapa: L 24 t + oheiskirjallisuus + essee
Opetus: ti, ke 29.5.–20.6. klo 17–19.30
Essee palautetaan paperiversiona Avoimen
yliopiston asiakaspalveluun (Bulevardi 18) ti
31.7. mennessä tehtävän kansilehti täytettynä (www.avoin.helsinki.fi/kansilehti.html).
Opettaja: FM Hanna Mattila, FM Pinja Metsäranta
Kirjallisuus: Tietoa kurssin oheislukemistosta sekä muuta kurssi-infoa löytyy osoitteesta: http://kampela.it.helsinki.fi/apumatti/lcms.
php?am=4103-4103&page=4324

nettuihin ajattelijoihin feministisestä ajattelusta hermeneutiikkaan.
Opintojakso korvaa vaihtoehtoisesti estetiikan opintojen kohdasta Tes130E tai
Tes230T tai semiotiikan opintojen kohdasta Sem270u.
Suoritustapa: L 20 t + tentti tai essee
Opetus: ma, pe 17.8.–31.8. klo 16.30–19.45
Esseiden pituus ja palautus sovitaan luennolla.
Tentti: pe 7.9. klo 17–19
Uusintatentit: la 6.10. klo 9–11 ja ma 5.11.
klo 17–19
Opettaja: FL Max Ryynänen
Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennolla.

Etelä-Aasian tutkimus
Etelä-Aasian tutkimuksen
perusopintoja (10 op)

TES130E/230T Median estetiikka
(5 op)

Aet120 Etelä-Aasian maat, kansat ja kielet (5 op)

Opintomaksu: 85 €

Opintomaksu: 85 €

Viihteen, arjen ja ympäristön jälkeen itse media – viihdyttävä, jokapäiväinen virtuaalinen
ympäristömme – on noussut esteettisen ja
esteettis-semioottisen keskustelun kohteeksi. Erityisesti aihe on kiinnostanut ns. mannermaisia filosofeja ja semiootikoita, ja kenties voimakkaimmin Italiassa, mutta myös
anglosaksisen kulttuurintutkimuksen (cultural studies) ja amerikkalaisen pragmatismin
piirissä mediasta on tullut yhä tärkeämpi keskustelun kohde. Opintojakson painopiste on
mediaa taiteellisena ja esteettisenä ilmiönä
tarkastelevissa ajattelijoissa. Paneudumme
mm. Gianni Vattimon jälki-heideggerilaisiin
ajatuksiin median ”tapahtumisesta”, Umberto Econ television estetiikkaan/median semiotiikkaan, sekä lukuisiin vähemmän tun-

Suoritustapa: L 24 t + luentotentti + tentti tai
essee kirjallisuudesta.
Esseeohjeet annetaan luennolla.
Opetus: ma, ti ja ke 21.–30.5. klo 16.30–
19.45
Tentti: ke 13.6. klo 17–20
Uusintatentit: ke 25.7. klo 17–20 ja la 25.8.
klo 9–12
Jos kirjallisuus suoritetaan esseenä, palautetaan se paperiversiona Avoimen yliopiston asiakaspalveluun (Bulevardi 18) ma 2.7.
mennessä kansilehti täytettynä (www.avoin.
helsinki.fi/kansilehti.html).
Opettaja: FM Jussi Nyblom
Kirjallisuus: Parpola, A. (toim.) Intian kulttuuri (s. 1–23)
Heitzman, J. & Worden, R.L. (toim.) India: A
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country study. 1996 ( luvut 2 ja 4–8)
Filliozat, P. S. The Sanskrit language: An overview. History and structure, linguistic and philosophical representations, uses and users.

Aet140 Etelä-Aasian kulttuuri
(5 op)
Opintomaksu: 85 €
Opintojakso alkaa lyhyellä johdannolla EteläAasian historiaan, uskontoihin ja kirjallisuuteen. Kurssin varsinainen sisältö koostuu mm.
tieteistä, taiteista, tapa- ja hallintokulttuurista
sekä kielistä Etelä-Aasian alueella. Lisäksi käsitellään alueen kansanperinnettä, jumalattaren kultteja ja eteläisen Intian erityispiirteitä.
Kurssilla keskitytään pääasiassa nykyisen Intian alueen hindukulttuuriin, unohtamatta muitakaan alueella vallitsevia traditioita.
Suoritustapa: L 24 t + luentotentti + tentti tai
essee kirjallisuudesta.
Esseeohjeet annetaan luennolla.
Opetus: ma, ti ja ke 30.7.–8.8. klo 16.30–
19.45
Tentti: ke 22.8. klo 17–20
Uusintatentit: la 22.9. klo 9–12 ja ke 24.10.
klo 17–20
Jos kirjallisuus suoritetaan esseenä, palautetaan se Avoimen yliopiston asiakaspalveluun (Bulevardi 18) ma 3.9. mennessä kansilehti täytettynä (www.avoin.helsinki.fi/kansilehti.html).
Opettaja: FM Jussi Nyblom
Kirjallisuus: Parpola, Asko (toim.) Intian kulttuuri.

Filosofia
Filosofian
perusopintoja (11 op)
Opintomaksu: 200 €
Maksu sisältää opetusohjelmassa mainitut
opintojaksot tentteineen. Maksu on voimassa tämän opetusohjelman ajan.
Filosofian opinnot perehdyttävät inhimilliseen
ajatteluun ja sitä koskevaan tietoon. Opinnot
tähtäävät systemaattisiin tietoihin filosofiasta itsenäisenä tieteenalana sekä harjaannuttavat filosofiseen analyysiin ja argumentaatioon. Perusopinnot antavat opiskelijoille yleiskuvan filosofiasta tieteenalana sekä sen keskeisimmistä osa-alueista ja historiasta. Oppimäärä sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tutkintovaatimukset noudattavat filosofian aineenopettajan perusopintojen tutkintovaatimuksia.
Helsingin yliopistossa filosofiaa voi opiskella
kahdessa tiedekunnassa: valtiotieteellisessä tiedekunnassa käytännöllistä filosofiaa ja
humanistisessa tiedekunnassa teoreettista
filosofiaa. Käytännöllisen filosofian tutkintovaatimusten mukaiset opintojaksot ovat merkitty opetusohjelmaan Kf-tunnuksella ja teoreettisen filosofian tutkintovaatimusten mukaiset opintojaksot Fte-tunnuksella.

Fte130/Kf110 Johdatus
filosofiaan (3 op)
Opintomaksu: Suoritustapa a) 71 € tai b)
40 €/tentti
Tavoitteena on tutustua perinteiseen filosofiseen problematiikkaan, filosofian eri osa-alueisiin sekä keskeiseen filosofiseen erityiskäsitteistöön. Opintojaksossa käsitellään tietoopissa, metafysiikassa ja etiikassa esiintyviä
filosofisia ongelmia sekä kysymystä filosofisen tiedon ja tutkimuksen luonteesta. Lisäksi tarkastellaan näihin kysymyksiin annettu-
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ja keskeisiä vastauksia ja niissä käytettyjä
argumentteja.
Suoritustapa: joko a) L 36 t + tentti tai b)
kirjatentti
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi vaihtoehdon a) mukaan.
Opetus: ti ja to 15.5.–19.6. (ei opetusta to
17.5.) sekä ke 16.5. ja ke 20.6. klo 17.00–
19.30
Tentti: to 28.6. klo 17–20
Uusintatentit:: la 18.8. klo 9–12 ja ma 17.9.
klo 17–20
Opettaja: VTM Kari Nevalainen
Kirjallisuus: Luentokurssiin liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan luennoilla.
Jos opintojakso suoritetaan pelkkänä kirjatenttinä, niin opinnot teoreettisen filosofian tutkintovaatimusten mukaan suorittavat tenttivät kohdan 1) ja
opinnot käytännöllisen filosofian tutkintovaatimusten mukaan suorittavat kohdan 2)
Kohta 1) Russel B., Problems of Philosophy
Kohta 2) Blackburn S,, Think ja Almond B., Exploring Philosophy

Fte110/Kf120 Johdatus filosofian
historiaan (5 op)
Opintomaksu: Suoritustapa a) 85 € tai b)
40 €/tentti
Tavoitteena on luoda opiskelijalle kuva filosofian historian tärkeimmistä kausista ja ajatussuunnista sekä keskeisistä ajattelijoista.
Suoritustapa: joko a) L 24 t + luentotentti + kirjallisuutta sopimuksen mukaan tai b)
kirjatentti
Opetus: ma ja ke 23.7.–15.8 klo 16.30–
19.00
Tentti: la 25.8. klo 9–12
Uusintatentit: la 29.9. klo 9–12 ja ma 29.10.
klo 17–20
Opettaja: VTT Juhana Lemetti
Kirjallisuus: Suoritetaan kohdat 1 ja 2.
1) Korkman P. & Yrjönsuuri M.(toim.) Filosofian
historian kehityslinjoja sivulle 335 tai Kenny A.,

A Brief History of Western Philosophy, luvut I–XIX.
2) Platon: Menon ja Descartes, Metodin esitys

Kf131 Johdatus etiikkaan (3 op)
Opintomaksu: Suoritustapa a) 71 € tai b)
40 €/tentti
Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija etiikan peruskäsitteisiin ja ongelmiin, keskeisiin
suuntauksiin ja teorioihin.
Suoritustapa: joko a) L 24 t + tentti tai b)
kirjatentti.
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi vaihtoehdon a) mukaan.
Opetus: ti ja to 14.8.–6.9. klo 17.00–19.30
Tentti: ke 12.9. klo 17–20
Uusintatentit: ma 15.10. klo 17–20 ja la
17.11. klo 9–12
Opettaja: VTM Kari Nevalainen
Kirjallisuus: Luentokurssiin liittyvä kirjallisuus: ilmoitetaan luennolla.
Jos opintojakso suoritetaan pelkkänä kirjatenttinä
niin suoritetaan kohdat 1 ja 2:
Kohta 1) JOKO Norman R. The Moral Philosophers (ed. 1998) TAI Häyry M., Ihannevaltio
ja Häyry, M., Hyvä elämä ja oikea käytös. Kohta 2) JOKO Gensler H., Ethics: A Contemporary
Introduction (1998) TAI Rachels J., The Elements
of Moral Philosophy (2003, 4 ed.)

Itä-Aasian tutkimus
AIT112A Kiinan historia ja
kulttuuri (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Opintojakso on johdatus Kiinan historiaan
varhaisista dynastioista aina 1900-luvulle
saakka. Kurssilla tutustutaan lisäksi kiinalaisen kulttuurin keskeisimpiin osa-alueisiin, kuten mm. aatemaailmaan ja taiteisiin. Kurssi
ei vaadi ennakkotietoja.
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Suoritustapa: L 21 t + luentotentti + kaksi
esseetä (3–4 sivua)
Opetus: ma, to ja la 13.–27.8.  
ma ja to klo 16.30–19.00, la klo 10.00–12.30
Esseiden palautus ma 3.9. mennessä opettajille sähköpostitse (tarkemmat ohjeet palautuksesta annetaan luennolla).
Tentti: la 8.9. klo 9–12,
Uusintatentit: ma 15.10. klo 17–20 ja la
17.11. klo 17–20
Opettaja: FM Raisa Asikainen ja FM Minna Valjakka
Kirjallisuus: Oheislukemisto ilmoitetaan luennoilla.

Kotimainen kirjallisuus
Kotimaisen kirjallisuuden
perusopintoja (15 op)
Kotimaisen kirjallisuuden opiskelija perehtyy
kirjallisuudentutkimukseen, sen eri suuntiin
ja menetelmiin sekä erityisesti kotimaiseen
kirjallisuuteen ja sen historiaan. Perusopintojen tavoitteena on tutustuminen oppiaineen
käsitteistöön, sisältöihin, teorioihin, menetelmiin niin, että opiskelija saa sekä käsityksen
tieteenalan luonteesta.

SKO132 Klassikot (8 op)
Opintomaksu: Suoritustapa a) 106 € tai b)
40 €/tentti
Tavoitteena on saada yleiskuva Suomen kirjallisuuden historian vaiheista ja keskeisistä klassikoista. Opintojakson kirjallisuuden lukeminen
kannattaa aloittaa ennen kurssin alkua.
Suoritustapa: joko a) L 24 t + tentti tai b)
kirjatentti
Opetus: Ensimmäinen osa luennoista: ti
15.5., ma 21.5., to 24.5. ja ma 28.5. klo 17.00–
19.30
Toinen osa luennoista: to 7.6., ma 11.6., to
14.6. ja ma 18.6. klo 17.00–19.30
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Tentti: Ensimmäisen osan luentotentti ma
4.6. klo 16–20. Toisen osan luentotentti to
28.6. klo 16–20
Uusintatentit: la 25.8. klo 9–13 ja la 15.9. klo
9–13
Jos koko opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, tenttipäivät ovat:
to 28.6. klo 16–20
Uusintatentit:: la 25.8. klo 9–13 ja la 15.9.
klo 9–13.
Opettaja: FL Irma Perttula
Kirjallisuus: Seuraavat 32 teosta:
I osa (14 teosta):
Kalevala, Kanteletar, Runeberg, Elgskyttarne
(Hirvenhiihtäjät), Fänrik Ståls sägner (Vänrikki
Stoolin tarinat); Kivi, Nummisuutarit, Seitsemän
veljestä; Canth, Työmiehen vaimo, Hanna; Pakkala, Vaaralla; Aho, Papin rouva; Järnefelt, Isänmaa; Kilpi, Batsheba; Leino, Helkavirsiä I; Manninen, Säkeitä I;
Osa II (18 teosta):
Jotuni, Kun on tunteet; Södergran, Dikter (runoja); Lehtonen, Putkinotko; Sillanpää, Hurskas kurjuus; Kallas, Sudenmorsian; Hellaakoski, Jääpeili; Diktonius, Janne Kubik (Janne Kuutio); Waltari, Sinuhe egyptiläinen; Linna, Tuntematon sotilas;
Haanpää, Noitaympyrä; Manner, Tämä matka; Meri, Manillaköysi; Haavikko, Talvipalatsi; Salama,
Juhannustanssit; Mukka, Maa on syntinen laulu;
Vartio, Hänen olivat linnut; Jansson, Sent i november (Muumilaakson marraskuu); Saarikoski,
Hämärän tanssit.
Lisäksi kurssiin kuuluu monistemateriaalia (n. 18
s.), materiaali jaetaan luentojen yhteydessä.

SKO120 Kirjallisuudentutkimuksen suuntaukset (5 op)
Opintomaksu: 40 €/tentti
Opintojaksossa tutustutaan kirjallisuudentutkimuksen perussuuntauksiin ja esitellään
keskeisiä tutkimusotteita.
Suoritustapa: Kirjatentti
Tentti: ma 23.7. klo 16–19
Uusintatentit: la 22.9. klo 9–12 ja la 27.10.

klo 9–12
Opettaja: FL Irma Perttula
Kirjallisuus: Brax, Klaus: Imitaatiosta kommunikaatioon. Laji kirjallisuudentutkimuksessa. Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. Culler, Jonathan: Literary Theory. A Very Short Introduction. Koskela, Lasse & Rojola, Lea: Lukijan ABC-kirja. Lyytikäinen, Pirjo:
Muna vai kana. Teoksessa Kuin avointa kirjaa (toim. Kantokorpi). Makkonen, Anna: Valokeilassa lukija. Teoksessa Kuin avointa kirjaa (toim. Kantokorpi).

SKO131 Kirjallisuushistoria (2 op)
Opintomaksu: 40 €/tentti
Tavoitteena on saada yleiskuva Suomen kirjallisuuden historian vaiheista.
Suoritustapa: Kirjatentti
Tentti: la 18.8. klo 9–12
Uusintatentit: la 29.9. klo 9–12 ja ma 5.11.
klo 17–20
Opettaja: FL Irma Perttula
Kirjallisuus: Laitinen, Suomen kirjallisuuden
historia

Aineopintoja
SKO224 Modernismin
varhaisvaiheet (5 op)
Opintomaksu: Suoritustapa a) 85 € tai b)
40 €/tentti
Edeltävät opinnot: Edeltäviä opintoja ei tarvita.

nen, tyylittely jne.) tulee esiin jo ajan perinteisesti uusrealistisena pidetyssä kirjallisuudessa. Ohjelmaan sisältyy sekä tutkimuskirjallisuutta että kaunokirjallisuutta, taustaa antaa kurssilla luettava ulkomainen kaunokirjallisuus. Kurssi on yhdistelmä luennointia, harjoituksia ja keskustelua. Se suoritetaan osallistumalla luennoille, lukemalla oheiskirjallisuutta ja pitämällä alustuksia ja/tai kirjoittamalla esseitä kaunokirjallisista teoksista.
Suoritustapa: joko a) L 24 t + tentti tai b)
kirjatentti
Opetus: ma ja to 30.7.–23.8. klo 17.00–
19.30
Tentti: ke 5.9. klo 17–20
Uusintatentit: ke 10.10. ja ke 7.11. klo 17–20
Opettaja: FL Irma Perttula
Kirjallisuus:
Teoria:
Nummi: Aika Pariisissa: Juhani Ahon ranskalainen kausi 1889–1890.
Kotimainen kaunokirjallisuus:
Pakkala, Teuvo: Pieni elämäntarina, Jotuni, Maria: Kultainen vasikka,
Lassila, Maiju: Kuolleista herännyt, Lehtonen,
Joel: Rakastunut rampa
Diktonius, Elmer: Min dikt (suom. Runoni), Haanpää, Pentti: Maantietä pitkin
Vala, Katri: Kaukainen puutarha, Waltari, Mika:
Suuri illusioni, Paavolainen, Olavi: Nykyaikaa etsimässä, Hämäläinen, Helvi: Katuojan vettä, Pekkanen, Toivo: Tehtaan varjossa, Kilpi, Volter: Pitäjän pienempiä
Ulkomainen kaunokirjallisuus:
Joyce, James: Taiteilijan omakuva nuoruuden
vuosilta, Majakovski, Vladimir: Pilvi housuissa,
Proust, Marcel: Kadonnutta aikaa etsimässä I,
Lawrence, D.H.: Poikia ja rakastajia

Kotimaisen kirjallisuuden aineopintoihin kuuluva opintojakso. Kurssilla keskitytään 1900luvun alkupuolen uusrealistisiin ja modernistisiin virtauksiin suomalaisessa kirjallisuudessa. Kiinnostuksen kohteena on ennen muuta se, miten, missä määrin ja millaisia modernistisia piirteitä ja tendenssejä (esim. irtoaminen realismista, sisäänpäin kääntymiOpetus- ja tenttipaikat www.helsinki.fi/avoin • 45

Musiikkitiede
TMU214AE Äänilevyn historia
(3 op)
Opintomaksu: 71 €
Opintojaksolla käydään läpi äänilevyn historiaa aina 1800-luvun lopulta lähtien ja tutustutaan esittävän säveltaiteen kysymyksiin äänitteen estetiikan kannalta.
Suoritustapa: L 18 t + essee
Opetus: ti, to 22.5.–19.6. klo 17.00–18.30
Essee palautetaan ti 10.7. mennessä musiikkitieteen laitokselle Jani Suomisen lokeroon
(Vironkatu 1).
Opettaja: FM Jani Suominen, FM Marjo
Suominen
Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennolla.

Naistutkimus
WNA110 Naistutkimuksen
johdantokurssi (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Tavoitteena on esitellä naistutkimuksen keskeiset tutkimuskäsitteet ja johdatella tutkimuskysymyksiin: Kuinka sukupuolen kulttuuris-yhteiskunnalliset merkitykset muotoutuvat? Kuinka analysoidaan erilaisia sukupuolen esityksiä? Mitä merkitsee sukupuolen politiikka? Kuinka naistutkimuksessa toteutuvat monitieteisyys ja tieteidenvälisyys,
mitä tarkoittaa feministinen tieteen ja tietämisen kritiikki? Johdantokurssin suorittaneilla
tulisi olla perustason tietoa naistutkimuksen
historiasta, erilaisista tutkimussuuntauksista,
ymmärrys feminismien moninaisuudesta ja
naistutkimuksen suhteesta naisliikkeeseen.
Suoritustapa: L 24 t + R 14 t + pienryhmätyö + oppimispäiväkirja
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Poissaolotapauksissa referaatti teemoihin
liittyvästä kirjallisuudesta.
Opetus: Luennot: ma ja ke 4.–27.6.2007 klo
17.00–19.30
Ryhmätapaamiset: ma ja ke 2.–18.7.klo
17.00–19.30 sekä pe 20.7. klo 17.00–18.30
Oppimispäiväkirja palautetaan paperiversiona ma 6.8. Avoimen yliopiston asiakaspalveluun (Bulevardi 18) tehtävän kansilehti täytettynä (www.avoin.helsinki.fi/kansilehti.html).
Opettaja: FK Mila Engelberg
Kirjallisuus: Oheislukemisto ilmoitetaan luennoilla.

WNA140 Sukupuoli ja representaatio (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Opintojaksolla käsitellään kielitieteellisen
naistutkimuksen näkökulmasta sitä, miten
sukupuolet esitetään erillisinä, erilaisina ja
eriarvoisina.
Erityisesti kiinnitetään huomiota miesnormisuuteen sekä siihen, miten kielenkäyttö vaikuttaa kognitioon ja millaisia yhteiskunnallisia seurauksia siitä on. Kurssin teemoja ovat
muun muassa yleispätevä maskuliinisuus,
piilomaskuliinisuus, ammattinimikkeistö, halventava sukupuolisanasto, sananlaskut ja
sukupuolittuneen väkivallan kuvaaminen.
Suoritustapa: L 21 t + oppimispäiväkirja +
oheislukemisto
Poissaolotapauksissa referaatti teemoihin
liittyvästä kirjallisuudesta
Opetus: ma ja ke 6.8.–27.8. klo 17.00–
19.30
Oppimispäiväkirjojen palautus paperiversiona joko ma 3.9. tai ma 17.9. mennessä Avoimen yliopiston asiakaspalveluun (Bulevardi
18) tehtävän kansilehti täytettynä http://www.
avoin.helsinki.fi/kansilehti.html.
Opettaja: FK Mila Engelberg

Semiotiikka

Taidehistoria

Sem270u Median estetiikka (5 op)

TTA100E Taidehistorian
perusopinnot (25 op)

Ks. Estetiikka s. 41

Suomen kieli
Ssu110 Johdatusta kielentutkimukseen (4 op)
Opintomaksu: 78 €
Opintojakso perehdyttää opiskelijan kielitieteellisen ajattelun ja kielentutkimuksen eri
osa-alueisiin, lähtökohtiin ja ongelmanasetteluun. Tarkasteltavina ovat mm. kielen luonne, kielitieteen metodologia ja historia sekä
maailman kielet. Lisäksi esitellään muutamia
keskeisiä suomen kielen laitoksella harjoitetun tutkimuksen näkökulmia kieleen.
Karlssonin kirja on suositeltavaa olla luennoilla mukana.
Suoritustapa: L 28 t + tentti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ma 21.5. klo 16.30–19.45, ma ja to
24.5.–18.6. klo 16.30–19.00 (ei opetusta ma
11.6.), ti 19.6. klo 16.30–19.00
Tentti: to 28.6. klo 16.30–19.30
Uusintatentit: ke 8.8. klo 17–20 ja la 15.9.
klo 9–12
Opettaja: FM Jarno Raukko
Kirjallisuus: Karlsson F. Yleinen kielitiede (uusin painos)

Opintomaksu: 200 €
Maksu sisältää opetusohjelmassa mainitut perusopintojen opintojaksot tentteineen. Maksu
on voimassa tämän opetusohjelman ajan.
Perusopinnot koostuvat yleisen taidehistorian ja Suomen taidehistorian peruskursseista,
joilla hankitaan jäsennelty, visuaalisesti mahdollisimman kattava kokonaiskuva taidehistorian keskeisistä ilmiöistä. Peruskursseilla
tutustutaan tärkeimpiin suomalaisiin museokokoelmiin ja arkkitehtuurikohteisiin.

TTA110E Yleisen taidehistorian
perustuntemus I ja II (5+8 op)
Opintomaksu: 141 €
Tavoitteena on yleisen taidehistorian jäsennelty kokonaiskuva, keskeisten teosten ja
tyylihistorian perusteiden tuntemus. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä osallistumista luennoille. Museokäynneistä aiheutuu opiskelijoille lisäkustannuksia.
Suoritustapa: L 48 t + tentit (kuvat ja kirjallisuus)+ omatoimiset museokäynnit
Opetus: ma, ke 16.5.–30.5. ja 18.6.–4.7. sekä pe 25.5., ma 11.6., ti 12.6., to 14.6. ja pe
29.6. klo 17.00–19.30
Tentti: välitentti pe 15.6. klo 17–20, lopputentti pe 6.7. klo 17–20 ja uusintatentti la
18.8. klo 9–12
Huom! Kaksi ensimmäistä tenttiä sisältävät
diojen tunnistustehtäviä, joten tenttitilaisuuteen tulee saapua opetusohjelmassa ilmoitettuun kelloaikaan.  
Opettaja: FM Eeva Väänänen, FT Minna
Törmä (Kiinan taide 11.6.), FT Anna Kortelainen (Japanin taide 16.5.)
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Kirjallisuus: H. Honour – J. Fleming, Maailman
taiteen historia (engl. 1991 tai uudempi painos,
saatavana myös ruotsiksi).

TTA120E Suomen taidehistorian
perustuntemus I ja II (5+7 op)
Opintomaksu: 134 €
Tavoitteena on Suomen taidehistorian jäsentynyt kokonaiskuva, keskeisten teosten
ja tyylihistorian perusteiden tuntemus. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää säännöllistä osallistumista luennoille. Ekskursiosta, museokäynneistä sekä artikkeleiden kopioinnista aiheutuu opiskelijoille lisäkustannuksia. Opintojakson aikana suoritettavat omatoimiset museokäynnit (6 kpl) on hyvä huomioida aikataulussa.
Suoritustapa: L 48t + tentit (kuvat ja kirjallisuus)+ ekskursio + omatoimiset museokäynnit
Opetus: ti 31.7. ja ma, ke, to 1.8.–30.8. sekä  
ti 21.8. ja pe 31.8. klo 16.30–19.00
Ekskursio: la 1.9. (ma 20.8. välitentti, ei opetusta)
Tentti: välitentti ma 20.8. klo 17–20, lopputentti to 6.9. klo 17–20 ja uusintatentti ke
10.10. klo 17–20
Huom! Kaksi ensimmäistä tenttiä sisältävät
diojen tunnistustehtäviä, joten tenttitilaisuuteen tulee saapua opetusohjelmassa ilmoitettuun kelloaikaan.
Opettaja: FM Anne-Maria Pennonen, arkkitehti Mikko Lindqvist, Dos. Markus Hiekkanen (1.8., 2.8.)
Kirjallisuus: Nikula, R., Suomen arkkitehtuurin
ääriviivat 2005 sekä Kompendium-artikkelit (kopioitavissa Avoimen yliopiston toimistossa, Bulevardi 18); Hiekkanen, M., Suomen kivikirkot keskiajalla, ( s. 10–45, 71–123, 167–182); Pettersson, L., Suomalainen puukirkko, (s. 5–24); Putkonen, L., ARS – Suomen taide 3 (Teollisuuden
arkkitehtuuri 1809–1880, s. 229–241); Gardberg,
C. J., ARS – Suomen taide 1 (s. 31–36); Lilius,
H., Suomen kaupunkilaitoksen historia 1 (s. 305–
315, 357–366); Kervanto – Nevanlinna, A., Ka48 • Opetus- ja tenttipaikat www.helsinki.fi/avoin

donneen kaupungin jäljillä ( s. 55–82); Edgren,
H., Ristin ja Olavin kansaa (s. 84–100); Aaltonen,
S., SKAS 1/1999 (s. 14–21); Pirinen, H., Luterilaisen kirkkointeriöörin muotoutuminen Suomessa
(s. 103–127); von Bonsdorff, B., ARS – Suomen
taide 2 (s. 290–319); Ervamaa, J., Volare, intohimona kuvataide (s. 150–205); Sinisalo, S., ARS
– Suomen taide 3 (s. 54–73); Pettersson, S., Lumoutuneet (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);
Anttila, E., Edelfelt, Matkoja, maisemia, naamiaisia (s. 11–28); Konttinen, R., Eero Järnefelt taiteilijan tiellä (s. 149–172); Ilvas, J., ARS – Suomen taide 5 (s. 61–83); Konttinen, R., Treffpunkt
Paris (s. 17–47); Sarajas–Korte, S., ARS – Suomen taide 4 (s. 236–240); Palin, T., Akseli GallenKallela (s. 40–46); Ilvas, J., Akseli Gallen-Kallela
(s. 68–80); Sarajas-Korte, S., ARS – Suomen taide 4 ( s. 255– 265); Simpanen, M-R., Juho Rissanen (s. 14–31); Valkonen, O., ARS – Suomen
taide 5 (s. 180–192); Karjalainen, T., Uuden kuvan 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 pauloissa
(s. 184–194); Vihanta, U., Pinx – Tarinankertojia
(s. 20–31); Pallasmaa, U., Pinx – Tarinankertojia (s. 148–155); Kantokorpi, O., Pinx – Tarinankertojia (s. 124–131); Lindgren, L., Pinx – Siveltimenvetoja (s. 144–149); Niemi, M., Pinx – Siveltimenvetoja (s. 150–157); Sakari, M., Katoava taide (s. 10–31); Kokkonen, J. & Vuorenmaa, TJ.
& Hinkka, J., Valokuvan taide. Suomalainen valokuva 1842–1992, (s. 11–39); Erkkilä, H., Katoava taide (s. 32–57); Stewen, R., Pinx – Siveltimen
vetoja (s. 84–87).

Aineopintoja
TTA230.2.E/250E/310.2.E/320E
Alankomaalainen taide – pohjoista renessanssia ja pitkää
keskiaikaa (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Luentosarja käsittelee alankomaalaista (flaamilaista) ja laajemmin pohjoisen Keski-Euroopan maalaus- ja veistotaidetta 1400-luvulla ja 1500- luvun alussa. Luennoilla tuodaan esille aikakauden tapoja tehdä ja katsoa teoksia, jotka useimmiten olivat hartauden kohteita. Teemat avaavat mm. taiteilijoiden roolia, identiteetin rakentumista lahjoittajakuvissa ja pyhyyden esittämistä esimerkiksi ruumiillisuuden kautta. Lisäksi tuodaan
esille aiheen tutkimushistoriaa.
Opintojaksoin sisältyy harjoitustehtävä ja lopputentti, joka koostuu luentojen aiheista ja
annetusta kirjallisuudesta.

Teatteritiede
TTE120E Teatteri ja draama antiikista moderniin (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Opintojakso käsittelee teatterihistorian ja
näytelmäkirjallisuuden pääpiirteitä antiikista 1800-luvun lopulle. Opintojakso perustuu
pääosin kirjallisuuden kohdalla olevaan materiaaliin, josta Postlewaitin artikkeli ja Wickhamin kirja luetaan tenttiin oheiskirjallisuutena.
Suoritustapa: L 14 t + tentti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ma, ti 21.5.–11.6. klo 17.00–18.30
Tentti: ti 26.6. klo 17–19
Uusintatentit: ke 25.7. klo 16–18, ke 22.8.
klo 17–19
Opettaja: Dos. Hanna Korsberg
Kirjallisuus: Brockett, O. G.: History of the Theat-

Suoritustapa: L 24 t + tentti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ti, to 15.5.–7.6. sekä ke 13.6. ja pe
15.6. (ei 17.5.)
ti 15.5., 5.6. (museokäynti) ja pe 15.6. opetus klo 16.30–18.00, muina iltoina klo 16.30–
18.45
Tentti: ti 19.6. klo 16.30–18.00
Uusintatentit: ke 18.7. klo 16.00–17.30 ja ke
15.8. klo 17.00–18.30
Opettaja: FM Elina Räsänen, FM Marja Väätäinen
Kirjallisuus: Snyder, J., Northern Renaissance Art. Painting, Sculpture, the Graphic Arts from
1350 to 1575. (Sivut 84–226 ja 293–369)

TTA230E/TTA320E Kaupungin
tilat ja paikat – esteettisiä ja
taidehistoriallisia näkökulmia
arkkitehtuuriin ja kaupunkitilaan (5 op)
ks. Estetiikka s. 40
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re (sivut 1–540) ; Postlewait, Thomas: Historiankirjoitus ja teatteritapahtuma: Kaksitoista perusongelmaa (teoksessa Näkökulmia menneeseen, toim.
Koski, Lahtinen ja Mustonen); Wickham, Glynne:
Teatterihistoria (sivut 1–201)

Uskontotiede
Uskontotieteen
perusopintoja (10 op)
Uskontotieteen perusopinnoissa opiskelija
tutustuu uskontotieteelliseen tutkimukseen
ja maailman uskontoperinteiden yleispiirteisiin. Opiskelija saa valmiuksia hankkia tietoa
ja ymmärtää ajankohtaisten tapahtumien uskonnollisia taustoja.

UST111 Uskontotieteen perusteet (4 op)
Opintomaksu: 78 €
Opintojakson tavoitteena on uskontotieteen
tutkimuskohteiden, peruskäsitteiden sekä
teoreettisten lähtökohtien yleistuntemus.
Kurssilla tarkastellaan uskontotieteen identiteettiä ja rajoja, uskonnon määrittelyä ja uskontotieteen kytkeytymistä aate- ja oppihistoriaan. Kurssilla perehdytään myös suomalaisen uskontotieteen vaiheisiin ja nykytutkimukseen. Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia soveltaa uskontotieteen näkökulmia
kulttuurin ja yhteiskunnan tulkitsemiseen.
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Suoritustapa: L 28 t + tentti
Opetus: ma, ke ja to 23.7.–9.8. klo 17.00–
19.30
Tentti: ti 14.8. klo 16.30–19.30
Uusintatentit: ma 17.9. klo 17–20 ja la 20.10.
klo 9–12
Opettaja: Dos. TT Risto Pulkkinen
Kirjallisuus: K. Hyry & J. Pentikäinen (toim.)
Uskonnot maailmassa (1999 tai uudempi painos),
sivut 9–62 ja luku Naisen ja miehen uskonto; Ketola et al. Näköaloja uskontoon, sivut 11–127 ja
161–195 (218 s.)

UST112 Maailman uskontoperinteet (6 op)
Opintomaksu: 92 €
Opintojakson tavoitteena on maailman uskontoperinteiden perustuntemus. Kurssilla
perehdytään uskontojen historiaan, maantieteelliseen jakautumiseen, oppeihin ja käytäntöihin. Tarkastelun kohteena on myös uskontoperinteiden kytkeytyminen kulttuuriin ja
yhteiskuntaan.
Suoritustapa: L 28 t + tentti
Opetus: ma, ke ja to 13.–30.8. klo 17.00–
19.30
Tentti: ke 5.9. klo 17–20
Uusintatentit: ma 8.10. klo 17–20 ja la 17.11.
klo 9–12
Opettaja: FM Tuula Juurikka
Kirjallisuus: Smart, N. Uskontojen maailma (614
s.)

LAADUKKAAT TIETOKIRJAT OPISKELUN AVUKSI

JUhANI KOPONEN ym. (TOIm.)

KEhITYSMAATUTKIMUS

VESA hEIKKINEN

WORLDWATchINSTITUUTTI

KIELEN VOIMA

MAAILMAN TILA 2007

Oivallinen perusoppikirja sekä haku
teos kehitysmaista ja globaaleista
kysymyksistä kiinnostuneille.
366 s. 33 %.

Kuinka tarkastella kriittisesti tekste
jä ja omaa kielenkäyttöä? mitä on
kriittinen lukutaito? 200 s. 27 %.

Raportin teemana urbanisoitumisen
globaalit seuraukset.
263 s. 31 %.

ALEKSANDR RADIšTšEV: mATKA PIETARISTA mOSKOVAAN • ILKKA hANSKI: KUTISTUVA mAAILmA • KAI ALhANEN: Käy
TäNNöT JA AJATTELU mIchEL FOUcAULT’N FILOSOFIASSA • ITKONEN & NEVALA (TOIm.): KUNINgASPELIN KENTäT
• KILPINEN, KIVINEN & PIhLSTRöm (TOIm.): PRAgmATISmI FILOSOFIASSA JA yhTEISKUNTATIETEISSä • ROSSI & SEPPä
(TOIm.): TARKEmmIN KATSOEN: VISUAALISEN KULTTUURIN LUKUKIRJA • KUJANSIVU & SAARENmAA (TOIm.): TUNNUS
TUS JA TODISTUS • KUORTTI, LEhTONEN & LöyTTy (TOIm.): KOLONIALISmIN JäLJET • KETOLA, PyySIäINEN & SJöbLOm
(TOIm.): USKONTO JA IhmISmIELI • LIISA TAINIO (TOIm.): VUOROVAIKUTUSTA LUOKKAhUONEESSA • VESALA & RAN
TANEN (TOIm.): ARgUmENTAATIO JA TULKINTA • hUhTALA & hAKALA: KRIISI JA VIESTINTä • OLLIPEKKA VIINAmäKI:
EUROOPPAhALLINTO JA SUOmI • JOhANNES DUNS ScOTUS: JUmALAN TUNNETTAVUUDESTA • PERTTI ALASUUTARI:
yhTEISKUNTATEORIA JA INhImILLINEN TODELLISUUS • hEISKALA & VIRTANEN (TOIm.): TALOUS JA yhTEISKUNTATEORIA
• KOSKINEN, mARTELIN, mäENPää, NOTKOLA, NOTKOLA & PITKäNEN (TOIm.): SUOmEN VäESTö • hEINONEN &
KORTTI: VAIKUTTAmISTA JA VALINTOJA • INKINEN & JAUhIAINEN (TOIm.): TIETOyhTEISKUNNAN mAANTIEDE • myLLy,
LAVAPURO & KARO (TOIm.): TEKEmISEN VAPAUS • JUSSI ONNISmAA: OhJAUS JA NEUVONTATyö

GAUDEA M U K S E N U U T U U S K I R J AT J A
MUU TUOTA N T O Y L I O P I S T OK I R J A K A U PA S TA

lisää kirjoja: www.gaudeamus.fi
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Käyttäytymistieteelliset opinnot
Yleisopinnot
YK 2.1.1. Tieteellinen kirjoittaminen, ryhmä I (2 op)
Huom! Opintojakson järjestäminen varmistuu huhtikuun alkuun mennessä. Tarkista opetuksen toteutuminen verkkopalvelusta www.helsinki.fi/avoin
Opintomaksu: 64 €
Opintojakso on käyttäytymistieteellisen
tiedekunnan tutkintovaatimusten mukainen kurssi. Sen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää keskeisten opiskelussa tarvittavien tieteellisten tekstilajien ominaispiirteet
ja käytänteet, argumentoinnin merkityksen
tieteellisen tekstin tuottamisessa ja vastuunsa kirjoittamansa tekstin kommunikoitavuudesta. Opintojakso antaa valmiuksia soveltaa oman tieteenalansa kielenkäytön käytäntöjä opiskeluteksteissään ja opinnäytetöissään, työstää ja muokata tekstiään kirjoitusprosessin eri vaiheissa ja käyttää kielioppaita
ja muita kielen hakuteoksia kirjoittamisen tukena. Luennoilta saa olla poissa yhden kerran. Opintojakso arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Suoritustapa: L 20 t + tentti + oppimistehtäviä (tehdään luennoilla)
Opetus: ma, ti, ke 4.–6.6. ja ma, ti 11.–12.6.
klo 16.30–19.45
Tentti: ke 29.8. klo 17–20
Uusintatentit: ke 26.9. ja ma 22.10. klo 17–20
Opettaja: KTM Sonja Kniivilä
Kirjallisuus: Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. Tutki ja kirjoita (6.–8. painos) s. 29–49; 95–
110; 219–290. Tammi. Leino, P. Taitavan kirjoittajan kielenhuolto. Opiskelijan opas. Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.
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YK 2.1.1. Tieteellinen kirjoittaminen, ryhmä II (2 op)
Huom! Opintojakson järjestäminen varmistuu huhtikuun alkuun mennessä. Tarkista opetuksen toteutuminen verkkopalvelusta www.helsinki.fi/avoin
Opintomaksu: 64 €
Opintojakso on käyttäytymistieteellisen
tiedekunnan tutkintovaatimusten mukainen kurssi. Sen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää keskeisten opiskelussa tarvittavien tieteellisten tekstilajien ominaispiirteet
ja käytänteet, argumentoinnin merkityksen
tieteellisen tekstin tuottamisessa ja vastuunsa kirjoittamansa tekstin kommunikoitavuudesta. Opintojakso antaa valmiuksia soveltaa oman tieteenalansa kielenkäytön käytäntöjä opiskeluteksteissään ja opinnäytetöissään, työstää ja muokata tekstiään kirjoitusprosessin eri vaiheissa ja käyttää kielioppaita
ja muita kielen hakuteoksia kirjoittamisen tukena. Luennoilta saa olla poissa yhden kerran. Opintojakso arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Suoritustapa: L 20 t + tentti + oppimistehtäviä (tehdään luennoilla)
Opetus: ma, ti, ke 27.–29.8. ja ma, ti 3.–4.9.
klo 16.30–19.45
Tentti: ma 24.9. klo 17–20
Uusintatentit: ma 22.10. ja ke 21.11. klo 17–20
Opettaja: KTM Sonja Kniivilä
Kirjallisuus: Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. Tutki ja kirjoita (6.–8. painos) s. 29–49; 95–
110; 219–290. Tammi. Leino, P. Taitavan kirjoittajan kielenhuolto. Opiskelijan opas. Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Puheviestintä, ryhmä I
(toukokuu) (2 op)
Huom! Opintojakson järjestäminen varmistuu huhtikuun alkuun mennessä. Tarkista opetuksen toteutuminen verkkopalvelusta www.helsinki.fi/avoin
Opintomaksu: 64 €
Opintojakso vastaa käyttäytymistieteellisen
tiedekunnan puheviestinnän yleisopetukseen
(PY 1) kuuluvaa puheviestinnän opintojaksoa. Opintojakson tavoitteena on antaa perustietoa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, antaa valmiuksia kehittää omia puheviestintätaitoja ja lisätä varmuutta osallistua
erilaisiin puheviestintätilanteisiin. Opintojaksolla tutustutaan esiintymisen ja ryhmäviestinnän perusteisiin sekä tehdään erilaisia puheviestintätaitoja kehittäviä harjoituksia.
Opintojakson voi suorittaa ainoastaan kurssina.
Suoritustapa: L 7 t + R 7 t
Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä harjoitusten ja tehtävien hyväksyttyä suoritusta.
Opetus: ma ja ke 21.–30.5. klo 16.30–19.30
(30.5. klo 16.30–19)
Opettaja: FM Suvi Helopuro

Puheviestintä, ryhmä II (elokuu) (2 op)
Huom! Opintojakson järjestäminen varmistuu huhtikuun alkuun mennessä. Tarkista opetuksen toteutuminen verkkopalvelusta www.helsinki.fi/avoin
Opintomaksu: 64 €
Opintojakso vastaa käyttäytymistieteellisen
tiedekunnan puheviestinnän yleisopetukseen
(PY1) kuuluvaa puheviestinnän opintojaksoa.
Opintojakson tavoitteena on antaa perustietoa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta,

antaa valmiuksia kehittää omia puheviestintätaitoja ja lisätä varmuutta osallistua erilaisiin puheviestintätilanteisiin. Opintojaksolla
tutustutaan esiintymisen ja ryhmäviestinnän
perusteisiin sekä tehdään erilaisia puheviestintätaitoja kehittäviä harjoituksia.
Opintojakson voi suorittaa ainoastaan kurssina.
Suoritustapa: L 7 t + R 7 t
Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä harjoitusten ja tehtävien hyväksyttyä suoritusta.
Opetus: ma ja ke 20.–29.8. klo 16.30–19.30
(29.8. klo 16.30–19)
Opettaja: FM Tuuli-Mariia Nilsson

Puheviestintä, ryhmä III (elokuu) (2 op)
Huom! Opintojakson järjestäminen varmistuu huhtikuun alkuun mennessä. Tarkista opetuksen toteutuminen verkkopalvelusta www.helsinki.fi/avoin
Opintomaksu: 64 €
Opintojakso vastaa käyttäytymistieteellisen
tiedekunnan puheviestinnän yleisopetukseen (PY1) kuuluvaa puheviestinnän opintojaksoa.
Opintojakson tavoitteena on antaa perustietoa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta,
antaa valmiuksia kehittää omia puheviestintätaitoja ja lisätä varmuutta osallistua erilaisiin puheviestintätilanteisiin. Opintojaksolla
tutustutaan esiintymisen ja ryhmäviestinnän
perusteisiin sekä tehdään erilaisia puheviestintätaitoja kehittäviä harjoituksia.
Opintojakson voi suorittaa ainoastaan kurssina.
Suoritustapa: L 7 t + R 7 t
Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä harjoitusten ja tehtävien hyväksyttyä suoritusta.
Opetus: ti ja to 21.–30.8. klo 16.30–19.30
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(30.8. klo 16.30–19)
Opettaja: FM Tuuli-Mariia Nilsson

Erityispedagogiikka

YK4. Tilastollisen kuvauksen
perusteet (2 op)

Erityispedagogiikan
perusopinnot (25 op)

Huom! Opintojakson järjestäminen varmistuu huhtikuun alkuun mennessä. Tarkista opetuksen toteutuminen verkkopalvelusta www.helsinki.fi/avoin

Opintomaksu: 200 €

Opintomaksu: 64 €
Opintojakso on käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukainen opintojakso. Opintojaksolla annetaan perustiedot
tilastollisesta kuvaamisesta ja opitaan ymmärtämään tilastotiedon luonnetta. Opiskelija perehtyy mm. seuraaviin sisällöllisiin alueisiin: tilastotieteelliset peruskäsitteet, mitta-asteikkotyypit, yksiulotteisen ja kaksiulotteisen frekvenssijakauman muodostaminen,
kuvailevat perustunnusluvut, korrelaatiokerroin ja normaalijakauma.
Suoritustapa: L 12 t + R 12 t + oppimistehtäviä + tentti
Opetus: Luennot: to 23.8, ma 27.8 ja to 30.8
klo 16.30–19.45
Harjoitustunnit: Ryhmä I: tiistaisin 28.8, ti 4.9
ja ti 11.9 klo 16.30–19.45
Ryhmä II: perjantaisin 24.8, pe 31.8 ja pe 7.9
klo 16.30–19.45
Opiskelija ilmoittautuu jompaan kumpaan
ryhmään Avoimen yliopiston asiakaspalveluun (Bulevardi 18) viimeistään to 16.8. Kumpaankin ryhmään mahtuu 16 opiskelijaa.
Tentti: ma 17.9 klo 17–20
Uusintatentit: ma 22.10 ja ma 19.11 klo 17–20
Opettaja: Dos. Marja-Liisa Malmivuori
Kirjallisuus: Komulainen, Erkki & Karma Kai.
Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä. 2002. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos.
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Maksu sisältää opetusohjelmassa mainitut
opintojaksot tentteineen. Maksu on voimassa tämän opetusohjelman ajan.
Erityispedagogiikan perusopintokokonaisuus
soveltuu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityispedagogisia tietoja ja taitoja työssään (mm.
opettajat ja lastentarhanopettajat) tai jotka
ovat kiinnostuneet poikkeavia opetusjärjestelyjä, -menetelmiä ja välineitä tarvitsevien
erityisryhmien kasvatuksesta, opetuksesta
ja kuntoutuksesta. Perusopinnoissa opiskelija tutustuu erityispedagogiikan perusteisiin
ja tieteelliseen ajattelutapaan. Hän saa käsityksen erityispedagogisen alan laajuudesta
ja erityisopettajan työstä sekä perehtyy kasvatustieteellisen tutkimuksen menetelmiin.
Opiskelija ymmärtää erityispedagogiikan yhteiskunnallisen merkityksen ja syventää teoreettista ajatteluaan. Hän kehittyy erityispedagogiikan tuntijaksi ja itsenäiseksi tutkijaksi. Hän osaa tarkastella kasvatuksellisia kysymyksiä erityispedagogiset ja eettiset näkökohdat huomioon ottaen. Koulutuksen aikana hän käy vuoropuhelua erityispedagogisen
kentän kanssa sekä hahmottaa alan teoreettisesti ja käytännöllisesti.
Opintokokonaisuus koostuu seuraavista
opintojaksoista:
Ep 1.1 Erityispedagogiikan peruskurssi (6 op)
Ep 2.1 Syrjäytymisen ehkäisy (5 op)
Ep 1.2 Oppimisen haasteet (6 op)
Ep 3.1 Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet (3 op)
Ep 2.2 Tuen tarpeen tunnistamisesta interventioihin (5 op)

Ep 1.1 Erityispedagogiikan
peruskurssi (6 op)
Opintomaksu: 92 €

vammaisuuden erilaisiin malleihin ja erityispedagogiikkaan tukitoimena, joka pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnallisen osallistumisen
toteutumiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Peruskurssilla opiskelija saa yleiskäsityksen
erityispedagogiikasta tieteenalana ja käytännön toimintana. Hän tuntee tieteenalan määritelmän, sovellusalueet, alaan liittyvän lainsäädännön ja tieteenalan historiallisen kehityksen. Hän on tutustunut käytännössä opetukseen, opetussuunnitelmiin ja kuntoutukseen erilaisissa yhteyksissä. Opintoihin kuuluu vierailukäyntejä erilaisiin alan kohteisiin.
Vierailujen tarkoituksena on tutustuttaa siihen todellisuuteen, jossa erityispedagogiikkaa käytännössä toteutetaan.

Suoritustapa: L 12 t + tentti
Opetus: ma, ti ja ke 18.–20.6. klo 16.30–
19.45
Tentti: ke 4.7. klo 16–19
Uusintatentit: ke 19.9. ja ke 31.10. klo17–20
Opettaja: KL Hanna-Maija Sinkkonen

Suoritustapa: L 30 t + R 6 t + opintokäynnit 14 t + tentti
Opetus: ti ja ke 15.–16.5., ma ja ke 21.5–
6.6. klo 16.30–19.45 (6.6. klo 16.30–18)
Lakikirjaryhmät: ryhmä I ti 22.5. ja ryhmä II to
24.5. klo 16.30–19
Vierailukäyntiraportit palautetaan tenttipäiviin mennessä tehtävän kansilehti täytettynä
Avoimen yliopiston asiakaspalveluun (Bulevardi 18).
Tentti: ke 13.6. klo 17–20
Uusintatentit: ke 29.8. klo 17–20 ja la 13.10.
klo 9–12
Opettaja: KM Minna Törmänen, KM Minna
Rouste (lakikirjaryhmät)

** Kirjan huonon saatavuuden vuoksi sen tilalla voi
tenttiä Aromaa, K. & Laitinen, A. 2005. Rikollisuus
ja kriminologia. Jyväskylä: Osuuskunta Vastapaino.

Kirjallisuus: Suoritetaan tentissä: Hautamäki, J.
& al. Erityispedagogiikan perusteet
Suoritetaan yksilötehtävillä: Lasten erityishuolto
ja opetus Suomessa, toim. M. Jahnukainen.
Suoritetaan ryhmissä: Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö 2003 tai 2004, toim. E. Onikki & H.
Ranta. (Lakikirjan voi myös tenttiä luentotentissä.)

Suoritustapa: Kirjatentti
Tentti: ma 30.7. klo 16–19
Uusintatentit: la 8.9 klo 9–12 ja ke 24.10. klo
17–20
Opettaja: FT Piia Vilenius-Tuohimaa

Ep 2.1 Syrjäytymisen
ehkäisy (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Opintojaksolla perehdytään erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteiseen ainekseen,

Kirjallisuus: **Salmi, V. Varhaisnuorten normirikkomukset – ongelma vai osa nuoruutta. Nuorisotutkimusverkosto. Julkaisuja 40; Räsänen, E.,
Moilanen, I., Tamminen, T. & Almqvist, F. Lasten- ja nuorisopsykiatria; Salmivalli, C. Koulukiusaaminen ryhmäilmiönä.

Ep 1.2 Oppimisen
haasteet (6 op)
Opintomaksu: 40 €/tentti
Opintojaksolla perehdytään koululaisten erityiskasvatukseen sekä yleisopetuksen periaatteisiin ja käytäntöihin. Opiskelija tutustuu
lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeuksiin sekä kommunikoinnin haasteisiin ja niihin kohdistuviin interventioihin.

Kirjallisuus: Ahvenainen, O. & Holopainen,
E. Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet. Teoreettista
taustaa ja opetuksen perusteita; Saloviita, T. Kaikille avoimeen kouluun; Kommunikoinnin häiriöt. Syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen
perusteita. Launonen, K. & Korpijaakko-Huuhka,
A-M. (toim.); Kieli, kuulo ja oppiminen – kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Takala,
M. & Lehtomäki, E. (toim.).
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Ep 3.1 Kasvatustieteellisen
tutkimuksen perusteet (3 op)
Opintomaksu: 71 €
Opiskelija perehtyy tieteellisen tutkimuksen
perusteisiin.
Suoritustapa: L 18 t + oppimistehtävä
Opetus: ke ja to 1.–9.8. klo 16.00–19.45
(9.8. klo 16.00–19.15)
Opintojakson luentomateriaali ja tehtävä:
www.mm.helsinki.fi/users/niskanen/erped.
htm
Oppimistehtävät palautetaan asiakaspalveluun to 6.9. mennessä tai viimeistään to
27.9. mennessä. Tämän jälkeen palautettuja tehtäviä ei oteta vastaan.
Opettaja: Dos. Vesa Niskanen
Kirjallisuus: Metsämuuronen, J. Tutkimuksen
tekemisen perusteet ihmistieteissä. Luvut 1 ja 3
(ovat saatavissa myös erillisinä kirjoina).

Ep 2.2 Tuen tarpeen tunnistamisesta interventioihin (5 op)
Opintomaksu: 40 €/tentti
Opiskelija perehtyy erityisesti varhaisvuosien
erityiskasvatukseen ja saa yleiskäsityksen erilaisista kasvua ja kehitystä haittaavista tekijöistä. Lisäksi hän saa yleiskäsityksen varhaisen puuttumisen periaatteista ja funktionaalisekologisesta työskentelytavasta.
Suoritustapa: Kirjatentti
Tentti: ke 22.8. klo 17–20
Uusintatentit: la 6.10. klo 9–12 ja ma 19.11.
klo 17–20
Opettaja: FT Piia Vilenius-Tuohimaa
Kirjallisuus: Määttä, P. Perhe asiantuntijana. Erityiskasvatuksen ja kuntoutuksen käytännöt; Erityiskasvatus varhaislapsuudessa. Pihlaja, P.,
Viitala, R., Svärd. P-L. (toim.); Erityispedagogiikka ja aikuisuus. Ladonlahti, T. & Pirttimaa, R.
(toim.); Ziehe, T. Uusi nuoriso. Epätavanomaisen
oppimisen puolustus.
56 • Opetus- ja tenttipaikat www.helsinki.fi/avoin

Kasvatustiede (yleinen ja
aikuiskasvatustiede)
Kasvatustieteiden
perusopinnot (yleinen ja
aikuiskasvatustiede) (25 op)
Opintomaksu: 200 €. Maksu sisältää opetusohjelmassa mainitut opintojaksot tentteineen. Maksu on voimassa tämän opetusohjelman ajan.
Kasvatustieteiden oppiaineessa yhdistyvät
kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen
opinnot. Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede ovat soveltavia tieteitä ja kuuluvat käyttäytymistieteiden ryhmään. Kasvatustieteiden tehtävänä on kuvata, selittää, ymmärtää ja kehittää kasvatustoimintaa. Keskeisiä
tutkimuskohteita ovat kasvu, kehitys, oppiminen, opetus ja koulutus.
Koulutuksen merkityksen jatkuva lisääntyminen ja alati laajeneva aikuiskoulutus ovat
tuoneet uusia haasteita kasvatustieteille. Viime aikojen yhteiskunnalliset muutokset näkyvätkin tutkimuskohteissa: informaatioyhteiskunta, monikulttuurisuus ja muuttunut
työelämä ovat kiinnostuksen kohteita kasvatustieteellisessä tutkimuksessa.
Kasvatustieteiden perusopinnoissa opiskelija perehtyy sekä yleiseen kasvatustieteeseen että aikuiskasvatustieteeseen muodostaen käsityksen niiden tutkimusalueista ja ilmiöistä, tutkimusongelmista ja -kysymyksistä, käsitteistä, teorioista, tutkimusmenetelmistä ja -tuloksista. Oppisisältönä on kasvatuksen, koulutuksen, oppimisen ja kehittämistoiminnan koko kirjo lapsuudesta vanhuuteen saakka. Kasvatustieteitä opiskellessaan
opiskelija saa perustan oman kasvatuksellisen ajattelutavan kehittymiselle.
Perusopinnoista saatava arvosana määräytyy opintojaksojen opintopistemäärillä painotetun keskiarvon perusteella asteikolla 1–5.
Joihinkin opintojaksoihin kuuluu opintomoniste.
Niiden saatavuus ja mahdolliset hinnat selviävät lähempänä kyseisen opintojakson alkua.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista
opintojaksoista:

P5. Kohti tutkivaa
työtapaa (5 op)

Orientaatio
P1. Johdatus kasvatustieteisiin (3 op)
P5. Kohti tutkivaa työtapaa (5 op)
P2. Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri (4 op)
P3. Opetus ja oppiminen (4 op)
P4. Oppiminen työelämässä (4 op)
P6. Kasvatus elämänkulussa (5 op)

Opintomaksu: 85.00

Orientaatio
Orientaatiossa tutustutaan avoimen yliopiston käytäntöihin, alkamassa olevaan opetusohjelmaan ja opiskeluun yliopistossa.
Opetus: ke 16.5 klo 17.00–19.30
Opettaja: Tuutori Annakaisa Tiililä

P1. Johdatus kasvatustieteisiin
(3 op)
Opintomaksu: 71 € + erillinen materiaalimaksu 6 €, joka maksetaan asiakaspalveluun
Opiskelija tutustuu yleisen kasvatustieteen
ja aikuiskasvatustieteen keskeisiin kysymyksiin, tehtäväalueisiin ja pyrkimyksiin.
Suoritustapa: L 32 t + 2 raporttia, jotka perustuvat luentopäiväkirjoihin
Opetus:
kasvatustieteen osuus: pe 18.5 klo 16.30–
19.45, la 19.5 klo 9.30–15.30 sekä ma 21.5
klo 16.30–19.45
aikuiskasvatustieteen osuus: ma 28.5, ti 29.5,
ma 4.6 ja ti 5.6 klo 16.30–19.45
Molempien raporttien ja oppimispäiväkirjojen
palautus Avoimen yliopiston asiakaspalveluun
(Bulevardi 18) ma 18.6 tai viimeistään to 28.6
Opettaja: KT Päivi Sutinen (kasvatustieteen
osuus), KM Erja Kolari (aikuiskasvatustieteen osuus)
Kirjallisuus: Opetukseen liittyvät artikkelimonisteet ovat ostettavissa asiakaspalvelusta (Bulevardi 18) 6.00 hintaan opetuksen alettua.

Opiskelija tutustuu kasvatus- ja aikuiskasvatustieteelliseen tutkimustyöhön, niiden lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöihin.
Suoritustapa: L 20 t + oppimistehtävät
Opetus: Opintojakson luennot järjestetään
kahdessa osassa:
– kesäkuun luennot: ma, ti, ke 11.–13.6. klo
16.30–19.45
– elokuun luennot: ma, ti 20–21.8 klo 16.30–
19.45
Oppimistehtävät palautetaan Avoimen yliopiston asiakaspalveluun (Bulevardi 18) :
ma 29.10 tai ke 28.11
Opettaja: FT Dos Vesa Niskanen
Kirjallisuus: Kakkuri-Knuutila, M.-L. 1998. Argumentti ja kritiikki: lukemisen, keskustelun
ja vakuuttamisen taidot. Opettaja ilmoittaa
muun kurssikirjallisuuden.
Opintojaksoon kuuluvan materiaalin voi tulostaa
verkosta (www.avoin.helsinki.fi/opetus/materiaalit/lahi/kasvatustieteet.asp) tai kopioida omatoimisesti asiakaspalvelussa (Bulevardi 18) olevasta
mapista opintojen alettua.

P2. Kasvatus, yhteiskunta ja
kulttuuri (4 op)
Opintomaksu: suoritustapa a) 78 €, b) 40 €/
tentti
Opintojaksolla tutustutaan kasvatussosiolo
gian ja koulutuspolitiikan peruskäsitteisiin
sekä Suomen koulutusjärjestelmän kehitykseen.
Suoritustapa: a) L 12 t + tentti tai b) kirjallisuustentti, jossa tentitään myös opetuksen
korvaava kirjallisuus
Opetus: ma ja ti 18–19.6 klo 16.30–19.45 ja
to 21.6 klo 16.30–19.45
Tentti: ke 4.7. klo 16–19.00
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Uusintatentit: la 18.8. klo 9–12 ja ma 17.9.
klo 17–20
Opettaja: KT Dos Juha Varila
Kirjallisuus: Antikainen, A.; Rinne, R. & Koski,
L. Kasvatussosiologia. 2000. WSOY. Luvut 1–6.
Rinne, R & Salmi, E. Oppimisen uusi järjestys: uhkien ja verkostojen maailma koulun ja elämänmittaisen opiskelun haasteena 1998 . Vastapaino.
Opetuksen korvaava kirjallisuus: Suomalainen
koulu ja kulttuuri. (toim.) Tolonen, T. 1999. Vastapaino.

P3. Opetus ja oppiminen (4 op)
Opintomaksu: suoritustapa a) 78 €,
b) 40 €/tentti
Opiskelija tutustuu opetuksen ja oppimisen
perusteisiin ja niiden merkitykseen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.
Suoritustapa:
a)L 12 t + tentti + oppimistehtävä tai
b)kirjallisuustentti, jossa tentitään myös opetuksen korvaava kirjallisuus
Opetus: ma, ti, ke 23.–25.7. klo 16.30–19.45
Oppimistehtävä palautetaan Avoimen yliopiston asiakaspalveluun (Bulevardi 18) viimeistään to 16.8. tai ti 11.9.
Tentti: ke 8.8. klo 16–19
Uusintatentit: ke 12.9. ja ke 17.10 klo 17–20
Opettaja: KM Erja Kolari
Kirjallisuus: Näkökulmia kehityspsykologiaan:
Kehitys kontekstissaan (toim.) Lyytinen, P., Korkiakangas, M. & Lyytinen, H. 1995. WSOY.
Engeström, Y. 1996. Perustietoa opetuksesta.
Valtion painatuskeskus
Opetuksen korvaava kirjallisuus: Säljö, R.. Oppimiskäytännöt – sosiokulttuurinen näkökulma.
2004. WSOY.

Opiskelija tutustuu työn historiallisiin perusmuotoihin teollisuusyhteiskunnissa sekä
niille ominaisiin työn hallinnan ja oppimisen
muotoihin.
Suoritustapa: a) L 12 t + tentti + oppimistehtävä tai b) kirjallisuustentti, jossa tentitään
myös opetuksen korvaava kirjallisuus
Opetus: ma, ti, ke 13.–15.8. klo 16.30–19.45
Oppimistehtävät palautetaan Avoimen yliopiston asiakaspalveluun (Bulevardi 18)
tehtävän kansilehti täytettynä viimeistään ke
12.9. tai ke 10.10.
Tentti: ke 22.8. klo 17–20
Uusintatentit: la 22.9. klo 9–12 ja ke 24.10
klo 17–20
Opettaja: KT Dos Juha Varila
Kirjallisuus: Opintojaksosta vastaava opettaja
osoittaa (opetuksen ohella tai opetukseen osallistumisen korvaavan) suoritettavan kirjallisuuden
oheisesta listasta:
Järvinen, A., Koivisto, T. & Poikela, E. 2002.
Oppiminen työssä ja työyhteisössä. Porvoo: WSOY. Toiviainen, H. & Toikka, K., Hasu, M. & Engeström, Y. 2004. Kumppanuus toimintana. Esimerkkinä kahden metalliteollisuuden yrityksen
kumppanuusverkosto. Raportteja/Kansallinen
työelämän kehittämisohjelma; 32. Helsinki: Työministeriö.
Verkossa: www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/03_tutkimus_ja_kehittaminen/02_tykes/05_aineistopankki/julkaisut/raportti32.pdf
Opetuksen korvaava kirjallisuus: Sarala, Urpo &
Sarala Anita. Oppiva organisaatio: oppimisen, laadun ja tuottavuuden yhdistäminen. 1996. Helsingin
yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

P6. Kasvatus
elämänkulussa (5 op)
Opintomaksu: 85 €

P4. Oppiminen
työelämässä (4 op)

Edeltävät opinnot: Opintojakso suoritetaan
sen jälkeen, kun perusopintojen muut opintojaksot on suoritettu tai meneillään.

Opintomaksu: suoritustapa a) 78 €,
b) 40 €/tentti

Opiskelija tutustuu kasvatukseen ja koulutuk-
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seen elämänkulun eri vaiheissa sekä virallisissa että epävirallisissa oppimisympäristöissä.
Esseen tehtävänanto on noudettavissa Avoimen yliopiston asiakaspalvelusta (Bulevardi 18) tai tulostettavissa näiltä sivuilta kesäkuun alussa.
Suoritustapa: L 4 t + laaja essee
Opetus: ke 29.8. klo 16.30–19.45
Essee palautetaan Avoimen yliopiston asiakaspalveluun (Bulevardi 18) tehtävän kansilehti täytettynä. Vaihtoehtoiset palautuspäivät
ovat: ma 10.10, ma 14.1.08, tai ke 13.2.08.
Esseen ohjeen voi tulostaa osoitteesta http://
www.avoin.helsinki.fi/opetus/materiaalit/mater_kasvatustieteet.htm tai käydä kopiomassa Avoimen yliopiston Helsingin toimipisteen
asiakaspalvelusta 5.6.06 alkaen.
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. Vastapaino. Muuttuuko ihminen? toim. Vilma Hänninen & Oili-Helena Ylijoki. 2004. Tampere University Press. Oppiminen ja elämänhistoria, toim. Ari Antikainen & Hannu Huotelin. 2000.
BTJ Kirjastopalvelu.
Koti Koti kasvattajana, elämä opettajana: kasvatus- ja oppimiskulttuurit tutkimuskohteina,
toim. Leena Laurinen. 1998. Atena. Perhe ja vanhemmuus: suomalainen perhe-elämä ja sen
tukeminen, toim. Anna Rönkä & Ulla Kinnunen.
2002. PS-Kustannus. Metso Tuija. Koti, koulu
ja kasvatus. Kohtaamisia ja rajankäyntejä. 2004.
Suomen kasvatustieteellinen seura.
Institutionaalinen kasvatus Lehtinen, Anja-Riitta. Lasten kesken: lapset toimijoina päiväkodissa.
2000. Jyväskylän yliopistopaino. Kuningasvuosi:
näkökulmia koulukypsyyteen, toim. Marianne
Sevåg Vestly & Jukka Pajukangas. 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. Nuorisotutkimusseura. Koulun ja työn rajavyöhykkeellä: uusia työssä oppimisen mahdollisuuksia, toim. Terttu Tuomi-Gröhn & Yrjö Engeström. 2001. Yliopistopaino.
Aikuisuudessa oppiminen Arkipäivän oppiminen,
toim. Pekka Sallila & Tapio Vaherva. 1998. BTJ
Kirjastopalvelu, Kansanvalistusseura, Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. Engeström, Yrjö. Ekspansiivinen oppiminen ja yhteiskehittely työssä.
2004. Vastapaino. Osaamisen johtaminen muutoksessa: ideoita ja kokemuksia toisen sukupolven knowledge managementin kehittelyyn,
toim. Jaakko Virkkunen. 2002. Työministeriö. Oppiminen ja ikääntyminen, toim. Pekka Sallila.
2000. BTJ Kirjastopalvelu, Kansanvalistusseura,
Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.

Kognitiotiede
Kognitiotieteen
perusopintoja (15 op)
Opintomaksu: 200 €
Maksu sisältää opetusohjelmassa mainitut
opintojaksot tentteineen. Maksu on voimassa tämän opetusohjelman ajan.

Cog103 Kognitiotieteen
historia & klassikot (4 op)
Opintomaksu: 78 €
Edeltävät opinnot: Suositeltavaa on, että
opintojaksot Cog101 Johdatus kognitiotieteeseen tai Cog111 Kognitiivisen psykologian ja
biologisen psykologian perusteet on suoritettu ennen Cog 103 -opintojaksoa tai niistä jompikumpi suoritettaisiin Cog103 Kognitiotieteen
historia & klassikot -opintojakson rinnalla.
Opintojaksolla tutustutaan kognitiotieteen
”esihistoriaan” antiikista 1950-luvulle. Opintojakso käsittelee kognitiotieteen tärkeimpiä
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logian, neurotieteen ja filosofian historiassa
sekä kognitiotieteen syntyyn 1950-luvulla,
johtaneita kehityskuluja.
Suoritustapa: L 20 t + luennoilla annettavia tehtäviä
Opetus: ti 15.5., pe 18.5. klo 16.30–18.45, ti
5.6. klo 16.30–17.45, to 7.6. ti 12.6., to 14.6.
ja ti 19.6. klo 16.30–18.45
Luennoille vaaditaan aktiivista osallistumista.
Opettaja: FM Otto Lappi
Kirjallisuus: Lappi, O. Kognitiotieteen historia I
(opintomoniste) + klassikkotekstejä
www.helsinki.fi/kognitiotiede/kurssit/cog103/avoin.
htm

Cog111 Kognitiivisen psykologian ja biologisen psykologian
perusteet (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Opintojaksolla perehdytään hermoston toiminnan perusteisiin: hermosoluihin, synapseihin,
hermoston rakenteeseen, hermoston kehitykseen ja muotoutuvuuteen, aistijärjestelmiin, liiketoimintoihin; havaitsemisen, oppimisen ja
muistamisen kognitiivisiin mekanismeihin.
Suoritustapa: Joko a) L 24 t + tentti, jossa
suoritetaan myös opintojakson kirjallisuus tai
b) kirjatentti
Opetus:
Neuropsykologian osuus: ke 16.5., ma 21.5.,
ke 23.5. ja to 24.5. klo 16.30–19 €
Kognitiivisen psykologian osuus: ma 28.5.,
ke 30.5. ja to 31.5. klo 16.30–19.45.
Tentti: la 9.6. klo 9–12
Uusintatentit: ma 27.8. klo 17–20 ja la 29.9.
klo 9–12.
Huom! Opintojakso järjestetään yhteisopetuksena psykologian opiskelijoiden kanssa. Mainitse tentissä, kumpaa oppiainetta opiskelet.
Opettaja: FL, PsM Jarmo Herkman vastaa
kognitiivisen psykologian osuudesta ja Dos.,
FT Teemu Rinne vastaa neuropsykologian
osuudesta. Opettajat vastaavat molemmista suoritusvaihtoehdoista (a ja b).
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Kirjallisuus: Vaihtoehdoissa a ja b on sama kirjallisuus. Neuropsykologian osuus J.W. Kalat, Biological Psychology (7. tai 8. painos, luvut 1–8) ja
kognitiivisen psykologian osuus M.W.Eysenck
& M.T.Keane, Cognitive Psychology: A Students
Handbook (4. painos, luvut 1–7).

Opintojakson suoritus edellyttää, että molemmat osuudet (neuropsykologia ja kognitiivinen psykologia) on tehty vähintään arvosanalla 1 (arvosteluasteikko 1–5). Jos opintojakson tentissä ei saa molempia suoritetuksi, voi puuttuvan osan suorittaa uusintatentissä. Jos hylättyä osaa ei saa tämän opintojakson uusintatentissä suoritetuksi, opintojakso on suoritettava kokonaisuudessaan
uudestaan. Osasuorituksia ei säilytetä avoimen yliopiston rekisterissä.

Cog131 Kieli, merkitys ja logiikka (6 op)
Opintomaksu: 92 €
Opintojaksolla tarkastellaan kieltä, merkitystä ja logiikkaa kognitiotieteen näkökulmasta. Keskeisinä aiheina opintojaksossa ovat
komputationaaliset mallit kielestä ja mielestä,
generatiivisen kielitieteen keskeiset perusteet 1950-luvulta 1990-luvulle, X-teoria, universaali kielioppi sekä symbolisen logiikan ja
formaalin semantiikan perusteet.
Suoritustapa: L 24 t + R 12 t + tentti
Opetus: Luennot: ma 6.8., ke 8.8., ma 13.8.,
ke 15.8., ma 20.8., ke 22.8. ja ma 27.8. klo
16.30–18.45 ja ke 29.8. klo 16.30–18.
Harjoitukset: to 16.8., to 23.8., to 30.8. ja to
6.9. klo 16.30–18.45
Tentti: la 22.9. klo 9–12
Uusintatentit: ke 24.10. klo 17–20 ja la 24.11.
klo 9–12
Opettaja: FT Pauli Brattico (luennot ja harjoitukset)
Kirjallisuus: Brattico, P. Biolingvistiikka.

Psykologia
Psykologian perusopinnot
(25 op)
Opintomaksu: 200 €
Maksu sisältää opetusohjelmassa mainitut
opintojaksot tentteineen. Maksu on voimassa tämän opetusohjelman ajan.
Psykologia tutkii ihmisen toimintaa sääteleviä tekijöitä ja niiden vaikutusta ihmisen kehitykseen. Psykologian tutkimusalueet ulottuvat havainnoista ongelmanratkaisuun ja oppimiseen, muistista tunnetiloihin ja persoonallisuuteen. Psykologista tietoa sovelletaan
laajasti, mm. liikenne- ja ympäristösuunnittelussa, markkinoinnissa, tietotekniikassa, urheiluvalmennuksessa sekä organisaation ja
henkilöstön kehittämisessä. Opinnot auttavat
ymmärtämään tieteenalan teorioita, mutta ne
voivat auttaa myös oman ihmiskuvan rakentamista sekä oman ja toisten käyttäytymisen
ymmärtämistä. Psykologian perusopintojen
tavoitteena on antaa monipuolinen käsitys
psykologiatieteen eri osa-alueista.
Opintokokonaisuuden opiskelu edellyttää
englanninkielisen tekstin ymmärtämistä.
Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:
Neuro- ja kognitiivinen psykologia I (5 op)
Kehityspsykologia I (5 op)
Persoonallisuuspsykologia I (5 op)
Psykologisen tutkimuksen perusteet (5 op)
Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op)

Neuro- ja kognitiivinen psykologia I (5 op)

seihin, hermoston rakenteeseen, hermoston
kehitykseen ja muotoutuvuuteen, aistijärjestelmiin, liiketoimintoihin; havaitsemisen, oppimisen ja muistamisen kognitiivisiin mekanismeihin.
Suoritustapa: Joko a) L 24 t + tentti, jossa
suoritetaan myös opintojakson kirjallisuus tai
b) kirjatentti
Opetus: Neuropsykologian osuus: ke 16.5.,
ma 21.5., ke 23.5. ja to 24.5. klo 16.30–
19.00. Kognitiivisen psykologian osuus: ma
28.5., ke 30.5. ja to 31.5. klo 16.30–19.45
Tentti: la 9.6. klo 9–12
Uusintatentit: ke 29.8. klo 17–20 ja la 29.9.
klo 9–12.
Huom! Jakso järjestetään yhteisopetuksena
kognitiotieteen opiskelijoiden kanssa. Mainitse tentissä, kumpaa oppiainetta opiskelet.
Opettaja: FL, PsM Jarmo Herkman vastaa
kognitiivisen psykologian osuudesta ja Dos.,
FT Teemu Rinne vastaa neuropsykologian
osuudesta. Opettajat vastaavat molemmista suoritusvaihtoehdoista (a ja b).
Kirjallisuus: Vaihtoehdoissa a ja b on sama kirjallisuus. Neuropsykologian osuus J. W. Kalat, Biological Psychology (7. tai 8. painos, luvut 1–8) ja
kognitiivisen psykologian osuus M.W. Eysenck &
M.T. Keane, Cognitive Psychology: A Student’s
Handbook (4. painos, luvut 1–7).

Opintojakson suoritus edellyttää, että molemmat osuudet (neuropsykologia ja kognitiivinen psykologia) on tehty vähintään arvosanalla 1 (arvosteluasteikko 1–5). Jos opintojakson tentissä ei saa molempia osia suoritetuksi, voi puuttuvan osan suorittaa uusintatentissä. Jos hylättyä osaa ei saa tämän opintojakson uusintatenteissä suoritetuksi, opintojakso on suoritettava kokonaisuudessaan uudestaan. Osasuorituksia ei säilytetä Avoimen yliopiston rekisterissä kurssin jälkeen.

Opintomaksu: Suoritustapa a) 85 € tai b)
40 €/tentti

Kehityspsykologia I (5 op)

Opintojaksolla perehdytään hermoston toiminnan perusteisiin: hermosoluihin, synap-

Opintomaksu: Suoritustapa a) 85 € tai b)
40 €/tentti
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Opintojaksolla perehdytään kehityspsykologisen tutkimuksen ja teorioiden ydinkysymyksiin. Painopistealueina ovat mm. kehityksen jatkuvuus, yksilölliset erot, normatiivinen
kehitys ja transitiovaiheet sekä ympäristön
merkitys kehitystä muokkaavana tekijänä.

alueina ovat mm. persoonallisuuden biologinen perusta, psykodynaaminen näkökulma, motivaatio, emootiot, kognitiivinen näkökulma, elämänkulkunäkökulma, sosiaalinen
vuorovaikutus, persoonallisuus ja hyvinvointi, narratiivinen näkökulma.

Suoritustapa: Joko a) L 8 t + pienryhmäopetusta 4 t/ryhmä + tentti, jossa suoritetaan myös opintojakson kirjallisuus tai b) kirjatentti
Opetus: Luento-opetus: pe 1.6. klo 17.00–
18.30, ke 6.6. klo 17.00–18.30, to 7.6. klo
17–18.30 ja ma 18.6. klo 17–18.30
Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan luennolla.
Ryhmä 1: ti 12.6. klo 16–18 ja to 14.6. klo
16–18.Opettaja: PsM Niina Komsi.
Ryhmä 2: ti 12.6. klo 18–20 ja to 14.6. klo
18–20. Opettaja: PsM Niina Komsi.
Ryhmä 3: ti 12.6. klo 16–18 ja to 14.6. klo 16–
18. Opettaja: Dos, PsT Anu-Katriina Komsi.
Ryhmä 4: ti 12.6. klo 18–20 ja to 14.6. klo
18–20. Dos., PsT Anu-Katriina Pesonen.
Tentti: ke 27.6. klo 16–19
Uusintatentit: ma 3.9. klo 17–20 ja ma 1.10.
klo 17–20.
Opettaja: Dos. Anu-Katriina Pesonen ja PsM
Niina Komsi. Opettajat vastaavat molemmista suoritusvaihtoehdoista (a ja b).

Suoritustapa: a) L 24 t + tentti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus tai b) kirjatentti
Opetus: ti 19.6., ke 20.6., ma 25.6., ti 26.6.,
to 28.6. ja ma 2.7. klo 16.30–19.45.
Tentti: ma 6.8. klo 16–19
Uusintatentit: la 8.9. klo 9–12 ja la 6.10. klo
9–12
Opettaja: FM, VTM Markus Jokela

Kirjallisuus: Luentokurssin yhteydessä tentitään luennoitsijoiden ilmoittamin osin P. Lyytinen,
M. Korkiakangas & H. Lyytinen (toim.), Näkökulmia kehityspsykologiaan: Kehitys kontekstissaan ja K.S. Berger, The Developing Person
through the life span (5. tai 6. painos). Kirjatentissä tentitään K. S. Berger, The Developing Person:
Through the Life Span (5. tai 6. painos)

Persoonallisuuspsykologia I (5 op)
Opintomaksu: Suoritustapa a) 85 € tai b)
40 €/tentti
Opintojaksolla perehdytään persoonallisuuspsykologisen tutkimuksen ja teorioiden peruskysymyksiin ja -suuntauksiin; painopiste62 • Opetus- ja tenttipaikat www.helsinki.fi/avoin

Kirjallisuus: Luentokurssin yhteydessä tentitään:
L. A. Pervin, The science of personality (2 painos). Luvut; 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ja 12. Kirjatentissä tentitään W. Mischel, Y. Shoda & R. E. Smith,
Introduction to Personality (7. painos) ja L. A. Pervin, Science of Personality (2. painos).

Psykologisen tutkimuksen
perusteet (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Opintojaksolla tutustutaan psykologisen tutkimuksenteon peruskäsitteisiin, keskeisiin
tutkimusasetelmiin, tutkimusetiikkaan, tutkimusraporttien lukutaitoon ja tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin.
Suoritustapa: joko a) L 26 t, kirjallinen harjoitustyö ja tentti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus tai b) kirjallinen harjoitustyö ja tentti, jossa suoritetaan kirjallisuus
Opetus: ma 13.8., ke 15.8., to 16.8., ma
20.8., ke 22.8., to 23.8. klo 16.30–19.45 ja ke
29.8. klo 16.30–18.30
Tentti: la 15.9. klo 9–12
Uusintatentit: ma 8.10. klo 17–20 ja ma 5.11.
klo 17–20
Kirjalliset harjoitustyöt palautetaan paperiversiona tenttitilaisuuden yhteydessä.
Opettaja: Dos., PsT Anu-Katriina Pesonen
Kirjallisuus: Luentokurssin yhteydessä ten-

titään K.E. Stanovich, How to think straight
about psychology (7. painos) ja P.C. Cozby,
Methods in behavioral research (8. painos).

Puheviestintä

Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op)

Opintomaksu: 71 €

Opintomaksu: Suoritustapa a) 85 € tai b)
40 €/tentti
Opintojaksolla tutustutaan mielenterveyttä
koskeviin lähestymistapoihin ja peruskäsitteisiin; mielenterveyshäiriöiden selitysmalleihin, esiintyvyyteen ja luokittelujärjestelmiin; elämänkaareen liittyviin kriittisiin vaiheisiin, kriiseihin ja mielenterveyden ongelmiin; terveyden ja mielenterveyden interventioihin sekä psykologin asiantuntijuuteen terveydenhuollossa.
Suoritustapa: joko a) L 24 t + tentti, jossa
suoritetaan myös kirjallisuus tai b) kirjatentti
Opetus: to 30.8., ti 11.9., to 13.9., ti 18.9., to
20.9. ja ti 25.9. klo 16.30–19.45
Tentti: ma 1.10. klo 17–20
Uusintatentit: ma 5.11. klo 17–20 ja ke 28.11.
klo 17–20
Opettaja: dos. Juhani Ihanus
Kirjallisuus: Luentokurssin yhteydessä tentitään:
M.Eysenck (toim) (1998), Psychology. An integrated approach (luvut 17,18 ja 19), J.Lönnqvist
ym. (2001), Psykiatria (luvut 1, 2 18–27), P. Kendall, Childhood disorders.
Kirjatentissä tentitään: M.Eysenck (toim) (1998),
Psychology. An integrated approach (luvut
17,18 ja 19), J.Lönnqvist ym. (2001), Psykiatria
(luvut 1, 2 18–27), P. Kendall, Childhood disorders., P.Bennett (2000), Introduction to clinical health psychology, J. Sinkkonen & M.Kalland
(2003), Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen.

PP3 Ryhmäviestintä (3 op)

Opintojaksolla perehdytään ryhmäviestinnän teorioihin sekä harjaannutaan analysoimaan ryhmän toimintaa ja omia ryhmäviestintätaitoja.
Suoritustapa: L 21 t + tentti
Opetus: ti ja ke 15.–22.5. klo 16.15–19.45 ja
ke ja to 23.–24.5. klo 16.15–19.30
Tentti: ke 30.5. klo 16–20 (ryhmätentti)
Uusintatentit: ma 30.7. klo 16–19 ja la 15.9.
klo 9–12 (uusintatentit yksilötenttejä)
Opettaja: FM Teemu Kokko
Kirjallisuus: Brilhart J.– Galanes G., Effective
Group Discussion (8. painos). Oheiskirjallisuus: Spangle, M.>/B>, Negotiation: Communication for Diverse Settings

PP7 Johdatus puheviestinnän
tutkimukseen (3 op)
Opintomaksu: 71 €
Opintojaksolla tutustutaan puheviestinnän
tutkimuksen peruskäsitteisiin ja tieteellisen
toiminnan periaatteisiin sekä harjaannutaan
hankkimaan ja arvioimaan puheviestinnän
tieteellistä tietoa. Opintojakson arviointi: hyväksytty/hylätty
Suoritustapa: L 14 t
Opetus: ma ja ti 4.–5.6. ja ma 11. ja 18.6.
klo 16.30–19.30.
Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoitustehtävien hyväksyttyä tekemistä.
Opettaja: FM Saila Poutiainen
Kirjallisuus: Opettajan ilmoittama artikkeli, joka
on noudettavissa asiakaspalvelusta viikkoa ennen
opetuksen alkua.
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Opintomaksu: 71 €

Tentti: ti 26.6. klo 16.30–18.30
Uusintatentit: ke 15.8. klo 17–19 ja la 29.9.
klo 9–11
Opettaja: FM Saila Poutiainen

Opintojaksolla perehdytään esiintymisen perusteisiin, esiintyjän ja yleisön väliseen vuorovaikutukseen vaikuttaviin tekijöihin, argumentointiin ja puhumalla vaikuttamiseen.

Kirjallisuus: German, K. – Gronbeck, B.E. – Ehninger, D. – Monroe ja A.H., Principles of Public Speaking. Argumentti ja kritiikki. KaakkuriKnuuttila, M.-L. (toim.).

PP2 Esiintyminen ja
argumentointi (3 op)

Suoritustapa: L 21 t + tentti
Opetus: ke ja to 6.–7.6., ti, ke ja to 12.–14.6.
ja ti ja ke 19.–20.6. klo 16.30–19
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jo yli 260 000 vakuutettua!

Ostaisko farkut 65 eurolla vai hankkis
kattavan työttömyysturvan samalla rahalla?
Tee järkiostos!
Hanki työttömyysturva YTK:sta.

Liity Yleiseen työttömyyskassaan
kesätöissä ollessasi tai heti, kun valmistuttuasi aloitat työt. Jo yhteensä 10 kuukauden työssäolo, joka voi kertyä jo kesätöistä opiskeluaikana, oikeuttaa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

www.ytk.fi
Voit myös soittaa (02) 760 7630
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Maatalous-metsätieteelliset opinnot
Kuluttajaekonomia
KE53 Kulutussosiologia (5 op)

Uusintatentit: ma 30.7. klo 16–19 tai la 1.9.
klo 9–13
Opettaja: Prof. Harri Westermarck

Opintomaksu: 85 €

Kirjallisuus: Opetusmoniste 15 € ostetaan opettajalta luentojen yhteydessä.

Opintojakson tavoitteena on välittää kokonaisnäkemys kulutuksesta kulttuurisena, sosiaalisena ja taloudellisena ilmiönä.

Ravitsemustiede

Suoritustapa: L 16 t + tehtävä + ryhmätöitä
Opetus: ke 16.5. sekä ke ja to 23.–31.5. klo
16.30–19.30
Opettaja: VTT Minna Lammi

RAV131 Elintarvikkeet
ruokavaliossa (3 op)

Kirjallisuus: Corrigan, P.1998. The Sociology of
Consumption. Sage; Ilmonen, K.1993. Tavaroiden taikamaailma: sosiologinen avaus kulutukseen. Vastapaino; McCracken, G. 1988. Culture
and Consumption. Bloomington; Peltola, J. (toim.)
1995. Kulutuskultturia – sosiologisia näkökulmia kulutukseen. Taloustieteen laitoksen oppikirjoja 1; muuta kirjallisuutta osoituksen mukaan.

Elintarvikkeiden tuntemus, ravintosisällöt ja
suomalaisten ruoankäyttö.

Markkinointi
NEUVO6A Markkinointiviestintä
(4 op)
Opintomaksu: 78 € + erillinen materiaalimaksu 15 €, joka maksetaan opettajalle.
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
ymmärtää markkinointiviestinnän tehtävät,
tiedostaa ohjaavan ja konsultoivan myyntityön erot ja arvojen merkityksen viestinnän
suunnittelussa. Luennoilla on läsnäolopakko.
Yhden luentokerran poissaolo hyväksytään.
Suoritustapa: L 24 t + tentti
Opetus: ti ja ma 15.5.–4.6. klo 16.30–19.30
Tentti: la 16.6. klo 17–20
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Opintomaksu: 71 €

Suoritustapa: L 14 t  + oppimistehtävä +
tentti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ti, ke 15.5. ja 16.5. klo 16.30–19.15,
la 19.5. klo 9–13.45 ja ti 22.5. klo 16.30–
19.15. Oppimistehtävä palautetaan asiakaspalveluun kurssisihteerille ma 18.06. mennessä.
Tentti: ke 13.6 klo 17–20
Uusintatentit: ma 13.8. klo 17–20 ja la 15.9.
klo 9–12
Opettajat: ETL Eeva Voutilainen
ja ETM Virpi Kemi
Kirjallisuus: Ijäs, T. Välimäki M-L. Tunne elintarvikkeet, Otava 2005;  Ravitsemustieteen perusteita -verkkoaineiston osio Suomalainen ruoka osoitteessa: www.helsinki.fi/avoin/materiaalit/
ravitsemustiede ; Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Suomalaiset ravitsemussuositukset -ravinto ja liikunta tasapainoon. Edita 2005 (http:
wwwb.mmm.fi/ravitsemusneuvottelukunta); Pakkausmerkintä-opas. Elintarviketurvallisuusviraston julkaisuja 5/2006 (www.evira.fi); Ravitsemustiede. Aro, A., Mutanen, M. & Uusitupa, M. (toim.).
2. uudistettu painos, 2005. Duodecim. s. 25–37,
70–77, 245–262.

Ravitsemustieteen perusteet
(3,5 op)
Opintomaksu: 74.50
Edeltävät opinnot: RAV131 Elintarvikkeet
ruokavaliossa
Ihmisen ravitsemuksen ja suomalaisen kansanravitsemuksen perusteet.  Opintojaksolle osallistumisen edellytys on Elintarvikkeet
ruokavaliossa -opintojakso.
Suoritustapa: L 25 t + oppimistehtävä +
tentti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ti ja ke 26.6.–27.6. sekä to ja pe
28.–29.6., ti 31.7., ke 1.8. klo 16.30–19.15, la
4.8. klo 9–13.45 ja ti 7.8.07 klo 16.30–19.15.
Oppimistehtävä palautetaan Avoimeen yliopistoon kurssisihteerille ti 31.7. mennessä.

Tentti: ke 22.8. klo 17–20
Uusintatentit: la 22.9. klo 9–12 ja ma 22.10.
klo 17–20
Opettaja: ETL Eeva Voutilainen
ja ETM Virpi Kemi
Kirjallisuus: Ravitsemustieteen perusteita –
verkkomateriaali  ;  Peltosaari, L., Raukola, H.
& Partanen, R. Ravitsemustieto. Otava. 2002, sivut 246–262; Valtion ravitsemusneuvottelukunta:
Suomalaiset ravitsemussuositukset – ravinto ja liikunta tasapainoon. Edita 2005. (wwwb.
mmm.fi/ravitsemusneuvottelukunta) Hasunen, K.,
Kalavainen, M., Keinonen, H., ym. Lapsi, perhe
ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:11, sivut
69–146, 220–221. Julkaisu saatavissa Sosiaali- ja
terveysministeriön sivuilta http://www.stm.fi.
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Matemaattis-luonnontieteelliset
opinnot
Maantiede
Globalisaatio alueiden
maailmassa (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Opintojaksolla esitellään esimerkkejä eri
maanosista, kulttuureista ja alueista. Esimerkit kuvaavat globalisaation myönteisiä
vaikutuksia, ongelmia ja ratkaisumahdollisuuksia eri aluetasoilla paikallisesta globaaliin. Pohditaan kriittisesti mm. globalisaation
eri muotoja, globaalisaatioteorioita, maapallon yhdentymistä (kutistumista) ja toimintatutkimuksia eri kulttuureista, Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehittyvistä maista sekä
myös Afrikasta.
Suoritustapa: L 27 t + tentti ja seminaarityöskentely
Opetus: Luennot ti ja ke 15.–16.5. ja ma, ti,
ke 21.5.–4.6. klo 17–19.30. Seminaari ti ja ke
5.–6.6.07 klo 17–19.30
Tentti: ke 13.6. klo 17–19.
Uusintatentit la 18.8. klo 9–11 ja la 22.9. klo
9–11.
Opettaja: dos. Ritva Kivikkokangas-Sandgren

Kuva, maisema,
maantiede (3 op)
Opintomaksu: 71 €
Edeltävät opinnot: Suoritetut perus- ja aineopinnot (cum laude-opinnot)
Opintojakso on kulttuurimaantieteen alaan
kuuluva erikoiskurssi, jonka voi suorittaa
myös nyt ilmoitettua laajempana kirjoittamalla aiheeseen liittyvän esseen.
Suoritustapa: L 24 t + tentti
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Opetus: ma ja ti 6.–21.8. klo 16.00–19.15
Tentti: ke 29.8. klo 17–19.
Uusintatentit la 29.9. klo 9–11 ja ma 29.10
klo 17–19.
Opettaja: FT Katariina Kosonen, FM Hannu Linkola
Kirjallisuus: Kurssiin liittyvät artikkelit ilmoitetaan
myöhemmin

Matematiikka
Lineaarialgebra ja
matriisilaskenta I (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Edeltävät opinnot: On suositeltavaa, että
opiskelijalla on lukion pitkän oppimäärän matematiikkaa vastaavat tiedot.
Opintojaksolla käsitellään lineaarialgebran ja
matriisilaskennan perusteita, mm. lineaariset
yhtälöryhmät ja matriisit sekä reaalikertoimiset vektoriavaruudet.
Suoritustapa: L 32 t + R 12 t + tentti
Opetus: Luennot: ti ja ke 15.–16.5. klo
17.00–19.30, ma ja ti 21.5.–12.6. klo 17.00–
19.30 sekä ma 18.6. klo 17.00–18.30
Laskuharjoitukset: ke 23.5., pe 25.5., to
31.5., ke 6.6., pe 8.6. ja to 14.6.  
Ryhmä 1: klo 16.00–17.30, Ryhmä 2: klo
18.00–19.30
Tentti: ke 20.6. klo 17–19
Uusintatentit: ke 25.7. klo 16–18 ja ke 12.9.
klo 17–19
Laskimia ja taulukkoja saa käyttää tenteissä
samojen periaatteiden mukaisesti kuin ylioppilaskirjoitusten matematiikan kokeessa.
Opettaja: FM, DI Eija Koriseva

Lineaarialgebra ja
matriisilaskenta II (5 op)
Opintomaksu: 85.00
Edeltävät opinnot: Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I
Opintojaksolla käsitellään lineaarialgebran
ja matriisilaskennan perusteita, mm. sisätuloavaruudet, lineaarikuvaukset, determinantit, ominaisarvo ja diagonalisointi.
Suoritustapa: L 32 t + R 12 t + tentti
Opetus: Luennot: ma ja ti 30.7.–28.8. klo
17–19.30 sekä ma 3.9. klo 17–18.30
Laskuharjoitukset: to 2.8., 9.8. ja 16.8., ke
22.8., pe 24.8. ja to 30.8. klo 17–18.30
Tentti: ke 5.9. klo 17–19
Uusintatentit: ke 10.10. klo 17–19 ja ke
14.11. klo 17–19
Laskimia ja taulukkoja saa käyttää tenteissä
samojen periaatteiden mukaisesti kuin ylioppilaskirjoitusten matematiikan kokeessa.
Opettaja: FM, DI Eija Koriseva

Matematiikka tutuksi (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Opintojakson tärkeimpänä tavoitteena on
eräiden koulumatematiikan keskeisten asioiden mieleen palauttaminen ja matematiikassa käytettävien merkintöjen ja käsitteiden
esitteleminen. Opintojaksolla käydään siis läpi koulumatematiikan asioita ja pyritään tekemään matematiikan ulkoasua tutuksi. Käsiteltävät asiat ovat ”yleismatematiikkaa” eikä Opintojaksolla syvennytä mihinkään erityiseen matematiikan alaan. Keskeisiä asioita ovat yksinkertaiset matemaattiset lausekkeet, perusyhtälöt, trigonometria, aritmeettinen ja geometrinen jono sekä funktiot. Opintojakso soveltuu osaksi matematiikan tai menetelmätieteiden sivuainekokonaisuutta niille, joiden pääaine ei ole matematiikka. Opintojakso ei kelpaa matematiikan pääaineopintoihin.

Suoritustapa: L 30 t + R 10 t + tentti
Opetus: Luennot: ma ja ke 21.5.–20.6. klo
17.00–19.30
Laskuharjoitukset: to 24.5.–21.6. Ryhmä 1:
klo 16.00–17.30, Ryhmä 2: klo 18.00–19.30
Tentti: ke 27.6. klo 17–19
Uusintatentit: ke 1.8. klo 16–18 ja ke 5.9. klo
17–19
Laskimia ja taulukkoja saa käyttää tenteissä
samojen periaatteiden mukaisesti kuin ylioppilaskirjoitusten matematiikan kokeessa.
Opettaja: FM Tiina Vesanen.

Tietojenkäsittelytiede
Tietojenkäsittelytieteen
perusopintoja (25 op)
Kesäopetuksen osalta Tietojenkäsittelytieteen perusopinnoissa ei ole käytössä perusopintojen 200 euron maksukatto, vaan opinnot hinnoitellaan opintojaksoittain. Niille opiskelijoille, jotka suorittavat kesän ohjelman
mukaisesti koko perusopinnot (25 op), palautetaan yli 200 euron maksettu osuus opintomaksuista. Palautuksen saadaksesi ota yhteyttä asiakaspalveluun, kun olet suorittanut
kaikki opintojaksot hyväksytysti.
Perusopintojen tarkoituksena on antaa yleiskuva automaattisesta tietojenkäsittelystä ja
tietojenkäsittelytieteestä. Opintoihin sisältyy
mm. ohjelmointia, ohjelmistokehitystä ja tiedonhallintaa. Tietoteknisistä valmiuksista on
nykyisin hyötyä hyvinkin monenlaisissa työtehtävissä. Perusopintojen laajuiset opinnot ovat tarpeen paitsi tietotekniikkaa paljon
käyttäville myös niille, jotka osallistuvat tietojärjestelmien tai sovellusten suunnitteluun.
Luento-opintojaksot suoritetaan harjoituksilla ja/tai loppukokeella. Opintojaksoista annettava arvosana määräytyy opintojaksokohtaisesti eri osatekijöistä saatujen pistemäärien perusteella. Alimman hyväksytyn arvosanan 1/5 saavuttamiseksi tarvitaan yleenOpetus- ja tenttipaikat www.helsinki.fi/avoin • 69

sä noin puolet maksimipistemäärästä ja arvosanan 5/5 saavuttamiseksi noin 5/6 maksimipistemäärästä.

Ohjelmoinnin perusteet (5 op)

Kesällä 2007 järjestetään kaikki tietojenkäsittelytieteen 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

Opintojaksolla perehdytään ohjelmoinnin
keskeisiin periaatteisiin ja ajattelutapoihin.
Opintojakson sisältönä mm. tietokone ja ohjelma, algoritmi ja sen tila, Java, sijoitus ja
lausekkeet, tulostus ja syöttö, ehdollisuus,
metodit ja niiden parametrit, luokat ja oliot
abstraktin tietotyypin toteuttamisessa. Opiskelijalta ei edellytetä ennakkotietoja ohjelmoinnista.

Huom! Tietokantojen perusteet -opintojakso toteutetaan osittain verkkotyöskentelynä
www-pohjaisessa oppimisympäristössä. Katso tarkemmat tiedot opintojakson kohdalta.

Suoritustapa: L 28 t + R 12 t + tentti
Opetus: Luennot: ma ja ke 14.5.–30.5. ja pe
1.6. klo 12.15–16
Harjoitukset: ti ja pe 15.5.–29.5. ja to 31.5..
Ryhmä 1: klo 14–16, Ryhmä 2: klo 16–18
Tentti: la 9.6. klo 9–12
Uusintatentit: ke 18.7. klo 16–19 ja la 2.9.
klo 9–12
Opettaja: Luennot: Lehtori Arto Wikla, Harjoitukset: Harri Hämäläinen

Vaikka kesäopetuksessa tarjotaan kaikki tietojenkäsittelytieteen perusopintoihin kuuluvat opintojaksot, ei koko perusopintokokonaisuutta suositella suoritettavaksi kesän
aikana. Opintojaksot järjestetään intensiivisessä tahdissa ja ne menevät osittain
toistensa kanssa päällekkäin.

Opintomaksu: 85 €

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

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (4 op)

Java-ohjelmointi (4 op)

Opintomaksu: 78.00

Opintomaksu: 78 €

Opintojaksolla tutustutaan tietojenkäsittelyn
keskeisiin osa-alueisiin, menetelmiin ja ammattietiikkaan.

Edeltävät opinnot: Opintojakson esitietovaatimuksena on ohjelmoinnin perusteiden
tunteminen. Erityisesti Java-kieltä on jo osattava siinä laajuudessa kuin sitä opitaan Opintojaksolla Ohjelmoinnin perusteet.

Suoritustapa: L 24 t + R 24 t + oppimispäiväkirja
Opintojakso suoritetaan opintopiireissä laadittavalla oppimispäiväkirjalla.
Opetus: Luennot: ma ja ke 14.5.–20.6. klo
10.15–12.
Harjoitukset:
Ryhmät 1 ja 2: ti 15.5., pe 18.5., ti ja to 22.5.–
21.6. klo 10–12
Opettaja: Luennot: lehtori Kai Korpimies
Harjoituksen opettaja: LuK Jaakko Nurro
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Opintojaksolla perehdytään Java ohjelmointikieleen. Koko kieltä ei opintojaksolla ole
mahdollista opetella; painopiste on kielen
perusvälineiden käytössä. Ns. valmiit pakkaukset jäävät vähemmälle huomiolle, mutta niiden käyttämisen perusteet ja rakenteen
idea opitaan. Tavoitteena on, että opintojakson hyvin suorittanut opiskelija osaa omatoimisesti ja itsenäisesti käyttää kielen alkuperäisdokumentaatiota.

Suoritustapa: L 22 t + R 10 t + tentti
Opetus: Luennot: ke 6.6., pe 8.6., ti 12.6.,
to 14.6. ja ma 18.6. klo 12.15–16 sekä
ke 20.6. klo 12.15–14
Harjoitukset: to 7.6., ma 11.6., ke 13.6., pe
15.6. ja ti 19.6. Ryhmä 1: klo 14–16, Ryhmä
2: klo 16–18
Tentti: ke 27.6. klo 16–19
Uusintatentit: la 25.8. klo 9–12 ja la 29.9. klo
9–12
Opettaja: Luennot: Lehtori Arto Wikla
Harjoitukset: Jukka Stenlund
Kirjallisuus: Wikla, A.: Ohjelmoinnin perusteet
Java-kielellä (4. painos), 2003.

Ohjelmistotekniikan
menetelmät (4 op)
Opintomaksu: 78 €
Edeltävät opinnot: Opintojaksolla edellytetään oliokäsitteistön tuntemista ohjelmoinnin
kannalta Ohjelmoinnin perusteet -Opintojakson laajuudessa.
Opintojaksolla annetaan johdatus oliokeskeisen ohjelmiston kehittämisen perusteisiin
käymällä läpi ohjelmiston elinkaaren eri vaiheisiin (vaatimusten kerääminen, vaatimusmäärittely, suunnittelu, toteutus ja ylläpito)
liittyviä keskeisiä menetelmiä ja kuvaustekniikoita. Erityisesti perehdytään käyttötapaus-, luokka-, sekvenssi- ja aktiviteettikaavioiden laadintaan UML-mallinnuskielellä. Samalla tutustutaan suunnittelumalleihin sekä
ohjelmistoprosessin eri vaiheissa hyödynnettäviin CASE-työvälineisiin, ohjelmointiympäristöihin ja muihin työkaluihin.
Suoritustapa: L 20 t + R 10 t + tentti
Opetus: Luennot: pe 8.6., ti 12.6., to 14.6.
ja ma 18.6. klo 16.15–20 sekä ke 20.06. klo
14.15–18
Harjoitukset: ma 11.6., ke 13.6., pe 15.6., ti
19.6. ja to 21.6.
Ryhmä 1: klo 14–16, ryhmä 2: klo 16–18
Tentti: ma 2.7. klo 16–19

Uusintatentit: la 1.9. klo 9–12 ja la 6.10. klo
9–12
Opettaja: Luennot: FM Kimmo Simola
Kirjallisuus: Maciaszek L.A., Liong B.L.: Pratical
Software Engineering – A Case Study Approach.

Tietokantojen perusteet (4 op)
Opintomaksu: 78 €
Opintojaksolla opitaan perustiedot relaatiotietokannoista: mitä ne ovat ja miten niitä käytetään suoraan ja toisaalta ohjelmointikielen
kautta. Opintojaksoon sisältyy johdatus relaatiotietokannan suunnitteluun.
Huom! Opintojakso toteutetaan osittain
verkkotyöskentelynä www-pohjaisessa
oppimisympäristössä. Opiskelijalla on oltava käytössä koko opintojakson ajan Internet-yhteyksillä varustettu tietokone.
Opintojakson www-sivuilla oleva oppimateriaali on FL Harri Laineen laatima.
Suoritustapa: L 15 t + harjoitustehtävät
(osittain verkkotyöskentelynä) + kirjallinen
lopputentti
Opintojakson suorittamiseen tarvittava oppimateriaali on verkossa, samoin harjoitustehtävien tekemiseen tarvittavat työtilat (osa
harjoituksista tehdään automatisoidun harjoittajan avulla). Kirjallinen lopputentti suoritetaan perinteisessä tenttitilaisuudessa.
Opetus: Huom! Opintojakso etenee hyvin intensiivisessä tahdissa, vaikka verkkotyöskentely tuokin aikatauluun hieman joustavuutta. Ennakkotiedoista ja -taidoista riip
puen suoritus voi vaatia useiden tuntien päivittäistä opiskelua.
Opintojaksolla työskennellään 23.7.–9.8. välisenä aikana, jonka jälkeen on vielä kirjallinen lopputentti. Harjoitustehtäviä tehdään ja
palautetaan pienissä erissä koko opintojakson ajan. Tarkat tiedot opintojakson aikataulusta ja etenemisestä löytyvät Opintojakson
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verkkosivuilta. Ohjeet kurssin verkkosivuille rekisteröitymisestä annetaan ensimmäisellä luennolla.
Luennot: ma ja ke 23.7.–6.8. klo 16.15–19
Harjoitukset:to 26.7., ti ja to 31.7.–9.8. klo
17–19
Tentti: la 18.8. klo 9–12
Uusintatentit: la 22.9. klo 9–12 ja la 27.10.
klo 9–12
Opettaja: Luennot: FM Reijo Sivèn, harjoitukset: LuK Ari Meriläinen
Kirjallisuus: Oheiskirjallisuus: Ramakrishnan, R.
& Gehrke, J. Database Management System (3.
painos) tai Elmasri, R. & Navathe, S. B. Fundamentals of Database Systems (4. painos). Teokset eivät ole Opintojakson suorittamisen kannalta
välttämättömiä, mutta hankkimista voivat harkita
ne opiskelijat, jotka suunnittelevat tietojenkäsittelytieteen tietokantaopintojen jatkamista.

Ohjelmoinnin
harjoitustyö (4 op)
Opintomaksu: 78 €
Edeltävät opinnot: Java-ohjelmointi ja Ohjelmistotekniikan menetelmät
Ohjelmoinnin perusteet- ja Java-ohjelmointi -opintojaksoihin liittyvä laboratoriotyö. Harjoitustyössä laaditaan itsenäisesti pienimuotoinen tietokoneohjelmisto Java-kielellä. Työhön liittyy kirjallisen raportin laatiminen valmistetusta ja testatusta ohjelmistosta. Lähdeohjelmalistauksen sekä työselvityksen pituudet
ovat tyypillisesti parikymmentä sivua. Tarkemmat ohjeet työn tekemiseen saadaan työryhmän ensimmäisellä kokoontumiskerralla.
Suoritustapa: R 36 t + ohjelmointityön tekeminen.
Suoritus muodostuu ohjelman ja dokumentaation laatimisesta, esitelmien ja demonstraatioiden pitämisestä ja neuvotteluista ohjaajan kanssa. Aktiivinen osallistuminen
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taation toteuttaminen eivät riitä: itse työprosessi on oleellinen osa suoritusta ja vaikuttaa
suorituksen arvosanaan. Harjoitustyön tulee
valmistua työryhmän työskentelyaikana.
Opetus: Ryhmä 1: ma ja ke 23.7.–29.8. klo
13–16, ryhmä 2: ti ja to 24.7.–30.8. klo 15–
18
Läsnäolo on välttämätöntä jo työryhmän
ensimmäisellä kokoontumiskerralla! Työryhmän aikana opiskelijan on viikoittain raportoitava työnsä edistymisestä.
Opettaja: Harjoitukset: Harri Hämäläinen ja
Jukka Stenlund
Ohjelmoinnin harjoitustyön vastuuhenkilö on
FT Tomi Pasanen.
Kirjallisuus: Wikla, Arto, Ohjelmoinnin perusteet
Java-kielellä, 2003; Ohjelmoinnin perusteet ja Java-ohjelmointi -opintojaksojen oheismateriaali ja
luentomuistiinpanot.

Aineopintoja
Tietokantasovellus (4 op)
Opintomaksu: 78 €
Edeltävät opinnot: Tietokantojen perusteet
ja Ohjelmistotekniikan menetelmät
Opintojaksolla perehdytään tietokantaohjelmointiin ja yksinkertaisten web-sovellusten
rakenteisiin sekä web-sovelluksen toteutukseen. Opintojaksolla harjoitellaan tietokantasuunnittelua sekä tietokannan pystytystä ja
hyväksikäyttöä. Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee joitakin tietokanta- ja web-ohjelmoinnin tekniikkoja ja osaa laatia yksinkertaisia web-sovelluksia. Opintojakson pääosan
muodostaa harjoitustyö.
Opintojakso on tietojenkäsittelytieteen pääaineopintojen aineopintoihin sisältyvä pakollinen opintojakso. Sivuaineopiskelijat voivat
sisällyttää opintojakson valinnaisena tietojenkäsittelytieteen perus- tai aineopintoihin.
Suoritustapa: R 36 t + harjoitustyön tekeminen

Opetus: ti ja pe 24.7.–31.8. klo 12–15
Läsnäolo on välttämätöntä ryhmän ensimmäisellä kokoontumiskerralla!
Opettaja: Tietokantasovellus -Opintojakson
vastuuhenkilö on FL Harri Laine.
Harjoitukset: LuK Jaakko Nurro

Tähtitiede
Tähtitieteen
perusopintoja (16 op)
Opintomaksu: 200 €
Maksu sisältää opetusohjelmassa mainitut
opintojaksot tentteineen. Maksu on voimassa tämän opetusohjelman ajan.

Maailmankaikkeus nyt (4 op)
Opintomaksu: 78 €
Vauhdikas tutustumisjakso tähtitieteestä kiinnostuneille. Opintojaksolla käsitellään erilaisia tähtitieteen aiheita maapallolta avaruuden
rajoille: mm. aurinkokunnan uudet maailmat,
tähtien synty ja kuolema, mustat aukot, maailmankaikkeuden rakenne ja kohtalo, havaintolaitteet ja galaksit. Opetuksessa esitetään
runsaasti diakuvia uusimmista löydöistä, mm.
avaruusteleskooppi Hubblen silmin.
Suoritustapa: L 28 t + tentti
Opetus: ma ja ti 14.–15.5. klo 17.00–19.45,
ma, ti ja to 21., 22., 24.5 ja ma 28.5. klo
17.00–19.45, ti 29., to 31.5.  ja ma 4.6.klo
17.00–19.15
Tentti: la 9.6. klo 9–13.
Uusintatentit la 18.8. klo 9–13 ja la 6.10. klo
9–13.
Opettaja: FM Asko Palviainen
Kirjallisuus: Oja, Heikki ja Palviainen, Asko
Maailmankaikkeus nyt 2007. Ursa

Johdatus astrobiologiaan (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Astrobiologia tutkii monitieteellisesti elämää
maailmankaikkeudessa, elämää ilmiönä pyritään määrittelemään. Luennoilla tarkastellaan erityisesti elämän synnyn, kehittymisen
ja selviytymisen fysikaalisia, kemiallisia ja
biologisia reunaehtoja. Kartoitetaan elämän
käyttämien alkuaineiden ja molekyylien esiintymistä, elämälle suotuisia paikkoja maapallolla, muualla Aurinkokunnassa sekä tähtien
ympärillä löydetyillä eksoplaneetoilla.
Suoritustapa: L 24 + tentti
Opetus: ti, ke ja to 5.–7.6., ma ja ti 11.–12.6.,
to 14.6. klo 16.15–19.30
Tentti: ke 4.7. klo 16–19.
Uusintatentit la 8.9. klo 9–12 ja la 13.10. klo
9–12.
Opettaja: FM Marianna Ridderstad, FM/DI
Kyösti Ryynänen

Tähtitieteen perusteet (7 op)
Opintomaksu: 99 €
Opintojakso antaa yleiskuvan planeetoista,
tähdistä, tähtijärjestelmistä ja maailmankaikkeudesta sekä perustiedot tähtitieteen tutkimusmenetelmistä. Käsittely on matemaattisempaa kuin Maailmankaikkeus nyt -opintojaksolla.
Suoritustapa: L 42 t + R 20 t + tentti ja hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset
Opetus: Luennot: ma, ke ja to 23.7.–2.8. ja
ma ja ke 6.8.–29.8. klo 17.00–19.30
Laskuharjoitukset: to 9.8.–6.9. klo 16.30–
19.30
Tentti: ke 12.9. klo 17–221.
Uusintatentit la 13.10. klo 9–13 ja la 10.11.
klo 9–13
Opettaja: FM Mika Kokko (luennot), fil.yo
Hannakaisa Erkkilä (laskuharjoitukset)
Kirjallisuus: Karttunen & al: Tähtitieteen perusteet
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Kirjoja
tutkimusmenetelmien opintoihin

Jari Metsämuuronen ()

Jari Metsämuuronen ()

Jari Metsämuuronen (toim.) ()

Tutkimuksen tekemisen perusteet
ihmistieteissä

Tutkimuksen tekemisen perusteet
ihmistieteissä

Laadullisen tutkimuksen käsikirja

Opiskelijalaitos

Tutkijalaitos

Sivumäärä 
Hinta Kustantajahinta  euroa

Sivumäärä  
Hinta Kustantajahinta  euroa

Sivumäärä 
Hinta Kustantajahinta  euroa

(+ toim.k.)

(+ toim.k.)

(+ toim.k.)

Kirjoja saa myös yksittäisinä kirjoina:
Metodologian perusteet ihmistieteissä,  s., hinta   (+ toim.k.)
Tilastollisen kuvauksen perusteet,  s., hinta   (+ toim.k.)
Tilastollisen päättelyn perusteet,  s., hinta   (+toim.k.)
Laadullisen tutkimuksen perusteet,  s., hinta   (+ toim.k.)
SPSS aloittelevan tutkijan käytössä,  s., hinta   (+ toim.k.)
Mittarin rakentaminen ja testiteorian perusteet,  s., hinta   (+ toim.k.)
Monimuuttujamenetelmien perusteet SPSS ympäristössä,  s.,
hinta   (+ toim.k.)
Metodologia : Pienten aineistojen analyysi,  s., hinta   (+ toim.k.)
Metodologia : Kokeellisen tutkimuksen perusteet ihmistieteissä,  s.,
hinta   (+ toim.k.)
Metodologia :
Metodologia :
Metodologia :
Metodologia :
Metodologia :
Metodologia :
Metodologia :

Kirjoja myyvät hyvin varustetut kirjakaupat. Kirjoista kannattaa
kysyä TARJOUSTA kun tilataan isompi määrä kirjoja osoitteessa

www.methelp.com
methelp_ilmo_mv07.indd 1
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Oikeustieteelliset opinnot
Yleisopinnot
Puheviestintä (2 op)
Opintomaksu: 64 €
Opintojaksolla perehdytään esiintymisen ja
ryhmäviestinnän perusteisiin teoriatiedon,
harjoitusten ja palautteen avulla. Opintojaksolla käsitellään muun muassa esiintymisjännityksen ja sanattoman viestinnän hallintaa, yleisön kohtaamista ja motivointia sekä
havainnollistamisen ja argumentoinnin taitoja. Opintojaksolla tutustutaan myös ryhmän sääntöihin ja normeihin, tarkoituksenmukaisiin osallistumistapoihin ryhmässä, aktiivisen kuuntelemisen taitoihin sekä päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun ryhmässä. Opintojakso on intensiivikurssi ja työtahti on ripeä.
Suoritustapa: L 21 t + oppimispäiväkirja sekä aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Opintojaksolla on läsnäolopakko.
Opetus: Ks. opintojen ajankohta osoitteesta
www.helsinki.fi/avoin
Opettaja: FM Tuuli Nilsson

Johdatus oikeustieteeseen (2 op)
Johdatus oikeustieteeseen on oikeustieteen
opiskeluun orientoiva opintojakso, joka on
oltava suoritettuna ilmoittauduttaessa avoimen yliopisto-opetuksen oikeustieteellisiin aineopintojaksoihin.
Tavoitteet: 1) Yleiskuvan antaminen oikeustieteellisistä opinnoista ja niiden tavoitteista
sekä opiskelussa käytettävistä työmuodoista 2) Yleiskuvan antaminen oikeustieteen tutkimuskohteista, peruskäsitteistä ja keskeisistä säännöstöistä sekä lainopin ja lainkäytön metodeista. Johdatus oikeustieteeseen
on Avoimen yliopiston oma opintojakso, eikä

vastaavaa suoritusta ole Helsingin yliopiston
oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimuksissa. Johdatus oikeustieteeseen -jakson suoritus ei vanhene.
Poikkeukset: Johdatus oikeustieteeseen opintojakson suoritusta ei edellytetä:
1) opintojaksoihin oikeushistoria ja oikeustaloustiede
2) jos opiskelija on suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
(JSO)
3) seuraaviin aineopintojaksoihin, jos JSO:n
mainittu osio on suoritettu: * Eurooppaoikeus
6 op – JSO:n eurooppaoikeus * Rikosoikeus
11 op – JSO:n rikosoikeus * Valtiosääntöoikeus
5 op – JSO:n julkisoikeus * Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus 6 op – JSO:n yksityisoikeus
4) jos opiskelija on suorittanut vähintään 6 ov
yliopistollisia oikeustieteellisiä aineopintoja
(esim. varanotaarin tutkinnon aineopintoja)
5) jos opiskelijalla on muu vastaava suoritus.

Johdatus oikeustieteeseen
(toukokuu) (2 op)
Opintomaksu: 64 €
Suoritustapa: L 20 t + tentti
Opetus: ti ja ke 15.–16.5., ma, ti, ke, to 21.–
24.5. klo 16.30–19.15
Tentti: ma 28.5. klo 17–19
Uusintatentit: la 16.6. klo 9–11 ja ma 6.8. klo
17–19
Opettaja: OTK Tero Virtakainen
Kirjallisuus: Opintojakson tentissä suoritetaan luennoilla käsitelty materiaali ja oheismateriaalina
käytetään verkossa julkaistua ”Johdatus oikeustieteeseen” -kurssimateriaalia ja Suomen laki I ja II.
www.avoin.helsinki.fi/kurssit/oikjohd/materiaali
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Johdatus oikeustieteeseen (elokuu) (2 op)
Opintomaksu: 64 €
Suoritustapa: L 20t + tentti
Opetus: ke, to 1.–2.8., ma, ti, ke, to 6.–16.8.
klo 17.00–19.00
Tentti: ma 20.8. klo 17–19
Uusintatentit: la 15.9. ja la 6.10. klo 9–11
Opettaja: OTL Kristina Andström
Kirjallisuus: Opintojakson tentissä suoritetaan
luennoilla käsitelty materiaali ja oheismateriaalina käytetään verkossa julkaistua ”Johdatus oikeustieteeseen” -kurssimateriaalia ja
Suomen laki I ja II.
www.avoin.helsinki.fi/kurssit/oikjohd/materiaali/

Eurooppaoikeus (6 op)
Opintomaksu: 92 €
Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava oltava suoritettuna ilmoittautuessa.
Luennoilla annetaan perustiedot eurooppaoikeuden rakenteellisista ominaispiirteistä ja
EY-tuomioistuimen ennakkoratkaisumenettelystä. Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:
– Eurooppaoikeus – mitä se on?
– Maastrichtin ja Rooman sopimuksen tavoitteet ja EY:n toimivalta suhteessa jäsenvaltioihin
– Eurooppaoikeudelliset oikeusperiaatteet ja
EY–tuomioistuimen oikeuskäytäntö
– EY:n toimielimet ja päätöksenteko – EY:n
oikeussuoja ja oikeuslaitos
– Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisujärjestelmä
– EY:n sisämarkkinat
– Ajankohtaista EU:sta.
Suoritustapa: L 25 t + luentotentti + kirjatentti
Opetus: ma, ti, ke, to 13.–16.8. ja ma 20.8.
klo 16–19.45. klo 16–19.45
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Tentti: luentotentti ma 27.8. klo 17–20
Uusintatentit: ke 19.9. klo 17–20 ja ke 17.10.
klo 17–20. Kirjatentit: lkv. 07–08 oikeustieteellisen tdk:n kolmella ensimmäisellä tenttikierroksella, päivämäärät tulevat tiedoksi myöhemmin keväällä, professori Markku
Kiikeri.  Kirjatenttiin voi osallistua, kun luentotentti on hyväksytysti suoritettu.
Opettaja: Dosentti Juha Raitio
Kirjallisuus: luentotentin yhteydessä: Raitio, Juha, Johdatus Euroopan integraation historiaan ja
eurooppaoikeuteen. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja, 2005.
Kirjatentti: 1) Mathijsen, P.S.R.F., A Guide to European Union Law (Eight Edition), London, Sweet
& Maxwell 2004. Sivut 185–201, 215–292 ja 315–
364, 427–477
2) Kiikeri, M., Sijoittautumisvapaus Euroopan
unionissa, Edita 2003, kappaleet 3, 4.3., ja englanninkielisestä versiosta kappale 3.4. (tekstit myös
aineen kotisivuilta) (45 s.) 3) Ojanen, T., EU-oikeuden perusteita, Helsinki, Edita 2006 (295 s.) 4)
Raitio, J., Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat; Helsinki: Talentum, 2006 (500 s.)
Säädökset: 1) Rooman sopimus eli Euroopan yhteisön perustamissopimus 2) Maastrichtin sopimus ei sopimus Euroopan unionista 3) Amsterdamin sopimus eli sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen
muuttamisesta 4) Nizzan sopimus eli sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan
yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta 5) Euroopan unionin perusoikeuskirja 6) Ehdotus Sopimukseksi Euroopan perustuslaista (EUVL, N:o C 310,
16.12.2004, s.1).
Säädökset saatavissa internetistä osoitteesta: http://
europa.eu.int/eur-lex/lex/fi/treaties/index.htm.
Yleistä: Kaikissa eurooppaoikeuden tenteissä saa
käyttää Suomen Laki -teoksia. Näiden lisäksi opiskelija saa tuoda tenttiin myös eurooppaoikeuden
aineopintojen kohdalla mainitut sopimustekstit.
Muiden kuin pakollisten aineopintojen osalta erik-

Euroopan oikeushistorian pitkä linja.

opiston asiakaspalveluun Bulevardi 18.
Opetus: ke 16.5. klo 16.15–17.45: Johdatusta aiheeseen ja opintojakson kulkuun, ryhmiinjako ja tehtävänanto. Tapaamiskerran
jälkeen opiskelijat siirtyvät pienryhmissä itsenäiseen opiskeluun. Ke 30.5. klo 16.15–
18.45: Pienryhmät tapaavat opettajan sovittuna aikana päivystysajalla (á 30 min.).
Ryhmät esittelevät opettajalle opetuskertansa ydinsisällön ja opetusmetodit. Ma 11.6.
klo 16.15–17.45: Kahden pienryhmän opetuskerrat. Ti 12.6. klo 16.15–17.45: Kahden
pienryhmän opetuskerrat.
Ke 13.6. klo 16.15–17.45: Yhden pienryhmän opetuskerta, kertaus, keskustelu, vertaisarviointien palautus. Ma 2.7. klo 16.15–
17.45: Palautetilaisuus
Tentti: Kirjatentit:: lkv. 07–08 oikeustieteellisen tdk:n kolmella ensimmäisellä tenttikierroksella, päivämäärät tulevat tiedoksi myöhemmin keväällä.
Kirjatenttiin voi osallistua, kun luentokurssi
on hyväksytysti suoritettu.
Opettaja: Dos. tutkijatohtori Mia Korpiola

Opintojakson aikana opiskelija hahmottaa
Euroopan oikeushistorian pitkän linjan ennen kaikkea tiettyjen tärkeiden kehityskausien kautta aina antiikin Roomasta 1900-luvulle asti. Opiskelija ymmärtää oikeuden oman
aikansa kulttuurisidonnaisena ilmiönä. Hän
hahmottaa sen yhteiskunnallis-oikeudellisen
kontekstin, jossa eurooppalainen oikeus on
vaikuttanut ja muuttunut.

Kirjallisuus: 1) Tellegen-Couperus, O., A Short
History of Roman Law (1993), sivut 3–149
JA Stein, P., Roman Law in European History (1999), sivut 38–130.
2) Letto-Vanamo, P. (toim.), Suomen oikeushistorian pääpiirteet (1991) lukuunottamatta
sivuja 98–110, 168–187 ja 242–257 TAI Inger, G., Svensk rättshistoria (1997) s. 1–248.
3) Luentosarjan hyväksytty suoritus korvaa
kohdan 3. kirjallisuuden.

seen sallitut säädökset on mainittu asianomaisten opintokokonaisuuksien kohdalla. Myös internetistä tulostetut viralliset sopimustekstit ovat sallittuja. Linkki eurooppaoikeuden sopimusteksteihin EUR-Lexiin: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/fi/
treaties/index.htm

Tenttiin tuotavissa sopimusjulkaisuissa ja
säädöksissä ei saa olla muita merkintöjä
kuin alleviivauksia, normiviittauksia tai sopimusten muutoksiin liittyviä viittauksia.

Julkisoikeus
ks. Valtiotieteelliset yleisopinnot s. 83

Oikeushistoria
Oikeushistoria (5 op)
Opintomaksu: 85 €

Opiskelija oppii ryhmätyövalmiuksia valmistellessaan opetuskertaansa yhteistyössä pienryhmänsä kanssa. Opiskelija opettelee esiintymis- ja viestintätaitoja suullisessa opetustapahtumassaan. Hän oppii myös tieteellisen
kirjoittamisen alkeita tuottamalla omaa tekstiä.
Hän harjoittelee myös erottamaan olennaisen
tietoaineksen vähemmän tärkeästä.
Suoritustapa: L13 t + pienryhmätyöskentelyä + essee (n. 3 sivua)
Esseiden palautus ma 18.6. mennessä kurssisihteeri Helena Hämäläiselle, Avoimen yli-

Kontrollipolitiikan historian
harjoitusseminaari/ kotimainen
ja eurooppalainen oikeushistoria (6 op)
Opintomaksu: 92 €
Edeltävät opinnot: Oikeushistorian aineopintojakson suoritus
Kontrollipolitiikan historian keskeisten piirteiden analysointi verrattuna vastaavaan euOpetus- ja tenttipaikat www.helsinki.fi/avoin • 77

rooppalaiseen oikeuskehitykseen. Käsiteltävä asiakokonaisuus: Rikos- ja prosessioikeuden sekä muun kontrollipoliittisesti relevantin oikeudellisen sääntelyn muutokset pitkällä aikavälillä.
Suoritustapa: Harjoitusseminaari 24 t. Korvaa oikeushistorian valinnaisista opinnoista
kotimaisen tai euroopan oikeushistorian jakson kokonaan.
Opetus: Ensimmäinen kokoontuminen
(johdantoluento ja tehtävien jako): ma 4.6
klo 9–13
Seminaarit: ma, ti, ke, to 20.–23.8. klo 9–14
Opettaja: Prof. Jukka Kekkonen

Perhe- ja jäämistöoikeus (6 op)
Opintomaksu: 92 €, lisäksi materiaalimaksu 4 €.
Materiaali on ostettavissa Avoimen yliopiston asiakaspalvelusta ma 23.7. alkaen. Materiaalin voi tulostaa myös itse opetusohjelmassa olevan linkin kautta.
Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava on oltava suoritettuna ilmoittautuessa.
Kokonaiskuvan antaminen perhe- ja jäämistöoikeudellisista käsitteistä ja periaatteista
sekä siitä normistosta, joka sääntelee perhe-elämän suhteisiin, aviopuolisoiden varallisuussuhteisiin, omaisuuden periytymiseen,
perintö- ja lahjaverovelvollisuuteen sekä lapsen oikeudelliseen asemaan ja vajaavaltaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Käsiteltävä asia
kokonaisuus:
1. Perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit,
peruskäsitteet ja periaatteet.
2. Perhe-elämän suhteiden oikeudellinen
sääntely.
3. Omaisuuden periytyminen ja perimykseen
liittyvät elinaikaiset varallisuusoikeudelliset
määräämistoimet.
4. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden
taloudelliset suhteet.
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5. Lapsen oikeudet ja oikeudellinen asema
6. Vajaavaltaisuus ja holhousoikeudellinen
edustaminen.
Suoritustapa: L 20 t + luentotentti + kirjatentti.
Opetus: ma, ti, ke, to 23.7.–7.8. klo 16.30–
18.00
Luentomateriaalin osoite http://www.avoin.
helsinki.fi/opetus/materiaalit/lahi/oikis.asp
Tentti: Luentotentti to 9.8. klo 16–18 (opettaja valvoo tenttin)  
Uusintatentit ke 5.9. klo 17–19 ja ke 26.9. klo
17–19.
Kirjatentit:: lkv. 07–08 oikeustieteellisen tdk:
n kolmella ensimmäisellä tenttikierroksella,
päivämäärät tulevat tiedoksi myöhemmin keväällä.
Kirjatentti ei ole lakikirjatentti. Kirjatenttiin
voi osallistua kun luentotentti on hyväksytysti suoritettu. Ohjeita kirjatenteistä ja säädöksistä löytyy osoitteesta: http://www.avoin.
helsinki.fi/opetus/materiaalit/oikeustiede/ohje06.shtml
Opettaja: VT, OTK Désirée Söderlund
Kirjallisuus: 1) Perhe- ja jäämistöoikeuden luentosarjan hyväksytty suorittaminen
2) Aarnio, A. – Kangas, U., Perhevarallisuusoikeus (2002), 367 s. tai Aarnio, A.–Kangas, U.,
Familjeförmögenhetsrätt (2003). 3) Aarnio, A. –
Kangas, U. – Puronen, P., Perunkirjoitusopas
(2000), s. 153–211 (58 s.). 4) Gottberg, E., Perhesuhteet ja lainsäädäntö (2005) s. 118–250 5)
Timonen, P. (toim.), Kirjoituksia ja keskeistä oikeuskäytäntöä perhe- ja jäämistöoikeudesta
1997 (1997), s. 1–62 sekä s.131–154 (84 s.). 6)
Välimäki, P. Holhoustoimen pääpiirteet (2001), sivut 17–122 (105 s.).
7) Jänterä – Jareborg, M, Harmonisering, samordning och omsesidig förtroende inom Europeiska unionen – utvecklingen inom familjerätt.
Aikakauskirjassa Svensk juristtidning 2005, s.
804–844
Säädökset: Avioliitto ja perhe AvioliittoL
13.6.1929/234. (Si 201) L rekisteröidystä parisuhteesta 9.11.2001/950. (Si 208) Isyys Isyyslaki
5.9.1975/700. (Si 210)

Lapseksi ottaminen L lapseksi ottamisesta
8.2.1985/153. (Si 215) Lapsen huolto ja tapaamisoikeus L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361. (Si 217)
L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun
päätöksen täytäntöönpanosta 16.8.1996/619. (Si
219) Elatus L lapsen elatuksesta 5.9.1975/704.
(Si 225)
A isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä
lapsen elatuksesta 13.8.1976/673. (Si 226) ElatusturvaL 7.8.1998/671 (Si 227)
Perintö ja testamentti Perintökaari 5.2.1965/40.
(Si 235) Perintö- ja lahjaveroL 12.7.1940/378,
1–21 ’. (Ve 401) Holhous L holhoustoimesta
8.4.1999/442 (Si 121)
Muita säädöksiä Neuvoston asetus (EY) N:
o 220172003 tuomioistuimen toimivallasta sekä
tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa (SiEU 301, EU:n lakikirja), Lahjanlupauslaki
31.7.1947/625. (Si 510), L takaisinsaannista konkurssipesään 26.4.1991/758. (Pr 507)
A lahjoitusten rekisteröimisestä ja kuuluttamisesta 26.4.1991/769. (Si 511), VakuutussopimusL 28.6.1994/543, 6 luku. (Ra 201), Maakaari 12.4.1995/540 (Si 601)

Valtiosääntöoikeus
Valtiosääntöoikeus (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava oltava suoritettuna ilmoittautuessa.
Tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suomen
valtio-oikeudellisesta järjestelmästä Euroopan unionin jäsenvaltiona, ylimpien valtioelinten tehtävistä ja toimivaltasuhteista sekä kansalaisten perus- ja ihmisoikeusoike-

ussuojasta. Käsiteltävä asiakokonaisuus:
1. Valtiosääntöoikeuden peruskäsitteet, oikeuslähteet ja ominaispiirteet 2. Suomi suvereenina EU:n jäsenvaltiona 3. Yksilön perus- ja ihmisoikeussuoja 4. Eduskunta ylimpänä valtioelimenä 5. Puoluejärjestelmä 6.
Valtioneuvosto ja tasavallan presidentti 7.
Tuomioistuinlaitos ja ylimmät lainvalvojat 8.
Valtiontalouden valtiosääntöinen järjestäminen 9. Kansainväliset velvoitteet 10. Euroopan unioni Suomessa
Suoritustapa: L 20 t + luentotentti + kirjatentti
Opetus: ti ja to 29. ja 31.5., ti, ke, to 5.–7.6.
ja ti ja to 12. ja 14.6. klo 16.30–19.00
Tentti: luentotentti la 16.6. klo 9–11
Uusintatentit: la 11.8. klo 9–11 ja ke 5.9. klo
17–19
Kirjatentit: lkv. 07–08 oikeustieteellisen tdk:
n kolmella ensimmäisellä tenttikierroksella,
päivämäärät tulevat tiedoksi myöhemmin keväällä.
Kirjatenttiin voi osallistua, kun luentotentti on
hyväksytysti suoritettu. Kirjatentti on lakikirjatentti. Ohjeita kirjatenteistä ja säädöksistä
löytyy osoitteesta: http://www.avoin.helsinki.fi/opetus/materiaalit/oikeustiede/ohje06.
shtml
Opettaja: OTK, tutkija Juhani Kortteinen
Kirjallisuus: 1) Jyränki, A., Valta ja vapaus,
(2003), s. 83–99, 125–167 ja 213–446.
2) Pellonpää, M., Euroopan ihmisoikeussopimus
(2005), luvut III–VI. 3) Hallberg, P. ym., Perusoikeudet (1999), luvut II ja IV. 4) Vaihtoehtoisesti joko a) tai b)
a) Nieminen, L., (toim.), Perusoikeudet Suomessa (1999) Hidénin, Pohjolaisen ja Sakslinin artikkelit. b) Hallberg, P. ym., Perusoikeudet (1999) s.
231–261, 593–630 ja 667 – 681. Säädökset päivitetään verkkopalvelunopetusohjelmaan ennen
opetuksen alkua. (www.helsinki.fi/avoin)
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Teologiset opinnot
Teologiset kieliopinnot
KL10 Heprea (10 op)
Opintomaksu: 120 €
Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee apuneuvojen avulla ymmärtämään Vanhan testamentin tekstejä ja pystyy lukemaan
Vanhan testamentin tieteellisiä kommentaareja. Opintojakso sisältää heprean muoto- ja
lauseopin perusasiat harjoituksineen sekä
valikoiman Vanhan testamentin hepreankielisiä tekstejä. Opintojakson aikana tutustutaan
myös heprean kieltä käyttävään kulttuuriin.
Välikertaukset ovat voimassa vain kyseisen
opintojakson viimeiseen suorittamismahdollisuuteen saakka. Ne tulee suorittaa ennen
loppukertausta, viimeistään kyseisen välikertauksen uusintakertauksessa. Loppukertaukseen voi osallistua vain, kun kaikki välikertaukset on suoritettu. Lisäksi hyväksyttävään
suoritukseen vaaditaan lukunäyte, joka annetaan opettajalle luennolla tai erikseen.
Suoritustapa: L 48 t + 1. välikertaus sekä L
52 t + 2. välikertaus ja lopputentti
Opetus: (L 48 t): ma, ti, ke, to, pe 21.5.–
21.6. klo 16.15–17.45 ja (L 52 t) ma, ti, ke,
to, pe 30.7.–31.8. klo 16.15–17.45
Tentti: I-jakson kertaukset (luentojen yhteydessä):
1. välikertaus: ma 11.6. (uusinta pe 15.6. klo
18.00-19.45)
2. välikertaus: ke 20.6. (uusinta ma 30.7. klo
14.00–16.00)
II-jakson kertaukset:
3. välikertaus: ke 15.8. (uusinta loppukertauksen yhteydessä)
Loppukertaus 31.8. (uusinta la 22.9. klo 9–11)
Huom! Välikertauksien uusintoihin ilmoittaudutaan suoraan opettajalle. Loppukertauksen
uusintaan ilmoittaudutaan joko Avoimen yli-

opiston verkkopalvelussa tai asiakaspalvelussa (Bulevardi 18) viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.
Opettaja: TT Hanne von Weissenberg (48 t)
ja TM Merja Alanne (52 t)
Kirjallisuus: Aejmelaus, A. Täyttä hepreaa, 3.
täysin uudistettu laitos. Kirjan aiemmat painokset eivät kelpaa. Kurssin toisella osiolla apuna voi
käyttää teosta Harviainen, T.–Sollamo, R., Heprean tekstikirja ja sanasto

KL20 Kreikka (10 op)
Opintomaksu: 120 €
Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee apuneuvojen avulla ymmärtämään Uuden testamentin alkukielistä tekstiä ja kykenee aktiivisesti käyttämään eksegeettistä kirjallisuutta. Kurssi sisältää Uuden testamentin
kreikan muoto-opin ja lauseopin pääpiirteet
harjoituksineen sekä valikoiman kreikankielisiä tekstejä Markuksen evankeliumista, Filippiläiskirjeestä ja 1. Johanneksen kirjeestä.
Kurssin päätteeksi järjestettävässä käännöskokeessa, jossa opiskelija saa käyttää Liljeqvistin Uuden testamentin kreikka-suomi sanastoa, koealueena ovat mainitut kolme kirjaa kokonaisuudessaan.
Välikertaukset ovat voimassa vain kyseisen
kurssin viimeiseen suorittamismahdollisuuteen saakka. Ne tulee suorittaa ennen loppukertausta, viimeistään kyseisen välikertauksen uusintakertauksessa. Loppukertaukseen
voi osallistua vain, kun kaikki välikertaukset
on suoritettu. 2. välikertausta ei voi suorittaa
loppukertauksen yhteydessä.
Suoritustapa: L 48 t (sisältää kaksi välikertausta) sekä L 52 t (sisältää välikertauksen
ja loppukertauksen)
Opetus: I-jakso: (L 48 t) ma, ti, ke, to, pe
21.5.–21.6. klo 8.30–10.00 ja
II-jakso: (L 52 t) ma, ti, ke, to, pe 30.7.–31.8.
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klo 8.30–10.00
Tentti: kertaukset I-jaksolla (luentojen yhteydessä):
1. välikertaus: ke 6.6. (uusinta ke 13.6. klo
10–12)
2. välikertaus: to 21.6. (uusinta ma 30.7. klo
10–12)
kertaukset II-jaksolla (luentojen yhteydessä):
3. Välikertaus pe 10.8. (uusinta loppukertauksen yhteydessä)
Loppukertaus to 30.8. (uusinta ke 12.9. klo
17–19)
Huom! Välikertauksien uusintoihin ilmoittaudutaan suoraan opettajalle. Loppukertauksen uusintaan ilmoittaudutaan joko Avoimen
yliopiston verkkopalvelussa tai asiakaspalvelussa (Bulevardi 18) viimeistään 10 päivää
ennen tenttiä.
Opettaja: TT Niko Huttunen (48 t) ja TT
Heikki Leppä (52 t)
Kirjallisuus: J.Kiilunen–R.Hakola, Alfasta alkuun. Johdatus Uuden testamentin kreikkaan
sekä Liljeqvist, M., Uuden testamentin kreikka–suomi sanasto. UT:n tekstijulkaisuista
suositeltavin on Nestle, E.– Aland, K., Novum
testamentum Graece (26. tai 27. painos).
Itsenäiseen työskentelyyn hyödyllisiä apuneuvoja ovat Aejmelaeus, L., Uuden testamentin
kreikan kielioppi ja Gyllenberg, R., Uuden testamentin kreikkalais-suomalainen sanakirja sekä verkossa oleva UT:n kreikan monimuotooppimisympäristö Kamu (http://www.helsinki.fi/
teol/hyel/opiskelu/kl20/kamu/index.html).
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Eksegetiikka
EK215/223 Arkielämä Raamatun
aikaan (2 op)
Opintomaksu: 64 €
Luentosarja antaa yleiskäsityksen Vanhan ja
Uuden testamentin arkielämästä. Kurssi hyödyntää arkeologian, sosiologian ja raamatuntutkimuksen tuloksia. Millainen oli maantieteellinen ympäristö? Millaista oli maanviljelys
ja muu elinkeinoelämä? Millainen roolien ja
tehtävien jako vallitsi miesten ja naisten välillä? Mitä merkitsivät arkielämälle sota, rauha ja poliittiset murrokset? Mitä sairastettiin
ja mihin kuoltiin, miten asuttiin, mihin pukeuduttiin, miten uskonto vaikutti tavallisten ihmisten elämässä? Poliittista historiaa valaistaan tarkoituksenmukaisesti arkielämän ja
tavallisen kansan näkökulmasta. Kurssi on
suunnattu kaikille Raamatusta kiinnostuneille, varsinkin niille, jotka opettavat tai selittävät Raamattua työssään.
Kurssi soveltuu osaksi opintokokonaisuuksia Arkeologia ja Lähi-Idän kulttuuri (EK215)
tai Uuden testamentin sosiaalinen maailma
(EK223).
Suoritustapa: L 28 t + tentti
Opetus: ti ja to 31.5.-21.6. klo 16.15–19.30
Tentti: ti 3.7. klo 16–19
Uusintatentit: ke 8.8. klo 16–19 ja la 8.9. klo
9–12
Opettaja: FM, TM Kirsi Valkama ja TM Anni Pesonen

Valtiotieteelliset opinnot
Yleisopinnot

Julkisoikeus (5 op)
Opintomaksu: 85 €

Äidinkielen kirjallinen käyttö
(3 op)
Opintomaksu: 71 €
Kurssi on valtiotieteellisen tiedekunnan
tutkintovaatimusten mukainen opintojakso.
Kurssin tarkoituksena on tarjota opiskelijalle välineitä kehittää kirjoittamistaitojaan tieteellisten tekstien laatijana ja oman alansa
asiantuntijana. Kurssilla käsitellään tieteellisen kirjoittamisen ja sujuvan asiatyylin ominaispiirteitä sekä keskustellaan muun muassa kirjoittamistavoista ja kielikäsityksistä.
Kurssiin kuuluu luentojen lisäksi itsenäistä
työskentelyä, muun muassa kielenhuoltotietojen kertausta ja erikseen sovittavia kirjoitus- ja tiedonhakutehtäviä.
Huom! Läsnäolo ensimmäisellä kerralla pakollinen.
Suoritustapa: L 14 t + tentti ja harjoitustyö
(2–3 sivua)
Opetus: ti ja ke 15.–30.5. klo 16.15–17.45,
palautetilaisuus ti 5.6. klo 16.15–17.45
Kirjallinen harjoitustyö palautetaan luennolle ti 29.5
Tentti: ke 6.6. klo 17–19
Uusintatentit: ma 25.6. klo 16–18 ja ke 8.8.
klo 17–19
Opettaja: FM, äidinkielen lehtori Hanna
Kumpulainen
Kirjallisuus: Oheiskirjallisuutena voi käyttää: Leino, P. Taitavan kirjoittajan kielenhuolto. Opiskelijan
opas. Lonka, I., Lonka K., Karvonen, P. & Leino,
P. Taitava kirjoittaja. Opiskelijan opas.

Kurssi on valtiotieteellisen tiedekunnan
tutkintovaatimusten mukainen opintojakso.
Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva hallinnollisesta suunnittelusta ja päätöksenteosta, hallintokoneiston toiminnasta, sosiaalioikeudesta, käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista sekä lainvalmistelusta ja –säädäntömenettelystä, ja perusoikeuksista.
Suoritustapa: Luennot 40 t + luentotentti,
jonka yhteydessä tentitään myös kirjallisuus
Opetus: ma, ti, ke, to 20.–23.8., ti, ke, to
28.8.–6.9. klo 16.30–19.45
Tentti: Luentotentti, jonka yhteydessä tentitään myös kirjallisuus ke 12.9. klo 17–20
Uusintatentit: ma 8.20. ja ma 5.11. klo 17–
20
Opettaja: OTK, tutkija Juhani Kortteinen
Kirjallisuus: Mäenpää Olli: Hallintolaki ja hyvän
hallinnon takeet, 2003; Jyränki Antero: Uusi perustuslakimme, 2000, s. 87–150, 153– 198 ja 237–
256.

Tilastotieteen johdantokurssi
(5 op /10 op)
ks. Tilastotiede s. 100

Yhteiskuntatieteet ja
argumentaatio (3 op)
Opintomaksu: 71 €
Kurssi on valtiotieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukainen opintojakso.
Kurssin tavoite: Hyvän ajattelun ja argumentoinnin taitojen harjaannuttaminen.
Painopistealueet: käytännön keskustelutaito, tieteellinen argumentaatio, argumentoinnin tutkimus, tieteentutkimus, tieteenfilosofia,
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yhteiskuntatieteet. ”Hyvä ajattelu” normatiivisena käsitteenä.
Suoritustapa: L 24 t + luentotentti
Opetus: ma, ti, ke, to, pe 27.–31.8. ja ma
3.9. klo 16.00–19.15
Tentti: Luentotentti.
Opettaja: Prof. Arto Siitonen

Kansantaloustiede
KA1 Kansantaloustieteen
perusteet (8 op)
Opintomaksu: 106 €

17.45
Harjoitukset: Mikrotaloustiede: to 24.5., ma
4.6. ja to 14.6. klo 14.15–17.45
Makrotaloustiede: ke 1.8. ja ti 14.8. klo
14.15–17.45
Laskuharjoitusten hyväksytty suorittaminen
on edellytys tenttiin osallistumiselle.
Tentti: Mikro-osuuden Tentti: la 16.6. klo 9–
12. Makro-osuuden Tentti: ma 20.8. klo 17–
20. Uusintatentit (mikro- ja/tai makro-osuus):
ma 17.9. klo 17–20 ja ma 15.10. klo 17–20
Huom Jos suoritat molemmat osiot samassa
tentissä, tenttiaika on klo 17–21.
Opettaja: FM, VTM Olli Ropponen (mikrotaloustiede), VTL Mai Allo (makrotaloustiede), YTM Jenni Pääkkönen (mikrotaloustieteen harjoitukset)

Opintojakso on johdatus nykyaikaisen kansantaloustieteen ajattelutapoihin, teoreettiseen perustaan ja taloudellista käyttäytymistä koskevaan empiiriseen tietämykseen. Siinä käsitellään toisaalta yksittäisten talouden
pitäjien käyttäytymiseen, kilpailuun ja markkinamuotoihin liittyviä kysymyksiä. Toisaalta huomion kohteena on kansantalous kokonaisuutena ja sen suorituskyvyn vaihteluiden
syyt ja kokonaistaloudellisten suureiden- kuten esim. kulutuksen, investointien, vaihtotaseen väliset riippuvuudet. Myös pitkän ja lyhyen aikavälin talouspolitiikan kysymyksenasettelut ja mahdollisuudet tuodaan esiin soveltuvissa kohdissa.

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.): Kansantaloutemme – rakenteet ja muutos (3. uudistettu
painos), luvut 6 ja 9.

Opintojakso kuuluu kansantaloustieteen perusopintoihin ja on tarkoitettu sivuaineopiskelijoille.

Kehitysmaatutkimuksen
perusopinnot (25 op)

Suoritustapa: L 50 t + R 10 t + tentit (mikroja makro-osuus)
Opetus: Luennot:
Mikrotaloustiede: ke 16.5., ma 21.5. klo
16.15–19.30, ti 22.5., ma, ti 28.–29.5., to
31.5., ma, ti 11.–12.6. klo 16.15–18.30  
Makrotaloustiede: ke 18.7., ma 23.7. klo
16.15–18.45, ti, ke, 24.–25.7. klo 16.15–
17.45, ma 30.7. klo 16.15–18.45, ti 31.7. klo
16.15–17.45, ma 6.8. klo 16.15–18.45, ti, ke
7.–8.8. klo 16.15–17.45, ma 13.8. klo 16.15–
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Oppikirjoja suositellaan pidettäväksi mukana luennoilla.

Kehitysmaatutkimus

Opintomaksu: 200 €
Maksu sisältää opetusohjelmassa mainitut
opintojaksot tentteineen. Maksu on voimassa tämän opetusohjelman ajan.
Kehitysmaatutkimuksen ominaispiirteitä ovat
ongelmakeskeisyys, näkökulmien moninaisuus ja monitieteisyys. Kehitysmaatutkimuksen pyrkimyksenä on kehitysmaiden ongelmien ymmärtäminen ja selittäminen ja ratkaisumahdollisuuksien etsiminen niihin. Ongel-

mia tarkastellaan teorian ja käytännön sekä
historian ja nykypäivän kannalta. Maailmanlaajuinen näkökulma tuodaan yhteen kansallisen ja paikallisen kanssa.
Monitieteisenä kehitysmaatutkimus hyödyntää ja yhdistää useiden tieteenalojen – erityisesti yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden – teorioita ja menetelmiä.
Perusopinnot tutustuttaa kansainväliseen kehityskeskusteluun ja käytäntöön sekä kehityksen tutkimuksessa tarvittaviin käsitteisiin
ja teoreettisiin työvälineisiin.
Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:
101. Kehitysmaatutkimuksen johdantojakso (5 op)
102. Kehityksen teorian ja kehitysajattelun
perusteet (5 op)
204. Valinnaisia kursseja (10 op)
Johdatus kehitys- ja ympäristökysymyksiin
(5 op)
Sukupuoli ja kehitys (5 op)
105. Kehityspolitiikka ja
kehitysyhteistyö (5 op)

101. Kehitysmaatutkimuksen
johdantojakso (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Johdantojakso perehdyttää opiskelijan nykypäivän kehitysongelmiin ja kehitysmaatutkimuksen perusteemoihin ja -käsitteisiin. Jakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa tärkeimmät kehitysongelmat ja -trendit ja ymmärtää kuinka kehitysmaatutkimus lähestyy niitä.
Johdantojaksolla tutustutaan kehitysmaatutkimuksen peruskäsitteisiin ja kehityksen selitysmalleihin, konkreettisiin kehitysmaaongelmiin ja kehityksen tärkeimpiin toimijoihin. Peruskäsitteisiin kuuluvat kehitys, kehitysmaa,
köyhyys, eriarvoisuus ja globalisaatio. Selitysmalleissa vertaillaan individualistisia, his-

toriallisia, maantieteellisiä ja politiikkapohjaisia selityksiä. Kehitysmaaongelmista käsitellään mm. väestöä, ympäristöä, ruokaa sekä
kaupungistumista ja maaseutukehitystä. Toimija-analyysi ulottuu kehityksen sukupuolittumisesta valtion kehityspolitiikkaan ja kansalaisjärjestöihin.
Suoritustapa: L 28 t + luentopäiväkirja (2
op) + kirjatentti (3 op)
Opetus: ti, ke 15.–16.5., ti, ke, to 22.–24.5.,
ma, ti, ke, to 28.5.–31.5. klo 16.30–19.00,
paitsi 31.5. klo 16.30–19.45
Luentopäiväkirja palautetaan ma 25.6. mennessä kurssisihteeri Vaula Eskolinille Avoimen yliopiston asiakaspalveluun, Bulevardi 18
Tentti: Kirjatentit: la 19.5. klo 9–13, ke 27.6.
klo 16–20 ja la 8.9. klo 9–13
Opettaja: YTM Jari Lanki
Kirjallisuus: Koponen, Lanki, Kervinen (toim.):
Kehitysmaatutkimus: Johdatusta perusteisiin.

102. Kehityksen teorian ja kehitysajattelun perusteet (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Kehityksen teoriat ovat olennaisia kehitysprosessien ymmärtämiseksi. Opetuksen tavoitteena on johdattaa keskeisiin kehitysteorioihin ja jäsentää kehitysteorioista käytyä
keskustelua ja sen vaiheita.
Kurssilla tarkastellaan länsimaisen kehitysajatuksen syntyä ja kehityksen teorioiden
syntyä osana länsimaista yhteiskuntakeskustelua ja länsimaista siirtomaavaltaa. Erityistä huomiota kohdistetaan viime maailmansodan jälkeiseen keskusteluun. Tässä Yhteydessä esitellään kasvu- ja modernisaatioteorioita, alikehityksen ja riippuvuuden teorioita sekä vaihtoehtoisen kehityksen ajatuksia ja viimeaikaista kehityskritiikkiä.
Suoritustapa: L 24 t + luentotentti (2 op) +  
Opetus- ja tenttipaikat www.helsinki.fi/avoin • 85

kirjatentti (3 op)
Opetus: ma, ti ja ke 4.–13.6. klo 16.30–
19.45
Tentti: Luentotentti: la 16.6. klo 17–19
Uusintatentit: ma 13.8. klo17–19 ja ma 10.9.
klo 17–19. Kirjatentit: ma 25.6. klo 16–20,  ke
26.9. klo 17–21 ja  ma 29.10. klo 17–21
Opettaja: VTT  Timo Kyllönen
Kirjallisuus: Arndt: Economic Development (1
op); Hoogvelt A: Globalization and the Postcolonial World (2 op); Martinussen J: Society, State
and Market: A guide to competing theories of development (3 op); Kitching: Development and Underdevelopment in Historical Perspective (1 op);
Rist: History of Development (2 op); Sihvola J:
Maailmankansalaisen etiikka (1 op).

Opetus: ma, ti ja to 30.7.–9.8. klo 16.30–
19.45, paitsi torstaisin klo 16.30–19.00
Luentopäiväkirja palautetaan ma 20.8. mennessä kurssisihteeri Vaula Eskolinille Avoimen yliopiston asiakaspalveluun.
Tentti: Kirjatentit: la 25.8.klo 9–13, la 22.9.
klo 9–13 ja ke 24.10. klo 17–21
Opettaja: MMM Heini Vihemäki

Oikeat kysymykset saadaksesi ilmoita kirjatenttiin
ilmoittautuessasi kirjat, jotka aiot tenttiä.

Kirjallisuus: Kantola, A. et al. 1999: Maailmantila
ja Suomi. Gaudeamus, Helsinki. ss. 111–162. (luku
Yhteinen ympäristö – Yhteiset ongelmat?); Lehtinen, A. & Rannikko, P. 2003 (toim): Oikeudenmukaisuus ja ympäristö. ss. 1–31; 47–73.; Worldwatch–instituutti: Maailman tila 2006 –Intia ja Kiina. Gaudeamus 2006. ss. 29–51; 70–109; 148–
204.; Adams, W.M. 2001. Green Development:
Environment and sustainability in the Third World.
Routledge, London & New York. ss. 1–214.

204. Valinnaisia kursseja (10 op)

Sukupuoli ja kehitys (5 op)

Valinnaisen osuuden kumpikin opintojakso
suoritetaan:
– Johdatus kehitys- ja ympäristökysymyksiin (5 op) ja
– Sukupuoli ja kehitys (5 op)

Opintomaksu: 40 €/tentti

Johdatus kehitys- ja ympäristökysymyksiin (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Kurssilla tutustutaan globaalien ympäristöja kehitysongelmien historiaan, niiden yhteiskunnallisiin ja ekologisiin taustoihin sekä ilmenemismuotoihin paikallistasolla, niiden ratkaisuyrityksiin ja näihin liittyviin haasteisiin. Esimerkkitapausten avulla käsitellään
tarkemmin tiettyjä ympäristö- ja kehityskysymyksiä (mm. biodiversiteettikato ja luonnonsuojelu, ilmastonmuutos, veden riittävyys) sekä niistä käytävää tieteellistä ja yhteiskunnallista keskustelua.
Suoritustapa: L 20 t ja luentopäiväkirja (min.
80 % luennoista) (2 op) + kirjatentti (3 op)
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Opintojakso käsittelee sukupuolitutkimuksen peruskäsitteitä, naiset ja kehitys –ajattelun eri vaiheita, väestöpolitiikkaa sekä sukupuolikysymystä kansainvälisessä kehitysyhteistyössä.
Suoritustapa: Kirjatentti
Tentti: ke 1.8. klo 16–20, ma 17.9. klo 17–21
ja ke 17.10. klo 17–21
Opettaja: VTT Masud Hossain
Kirjallisuus: Mohanty, C.T.: Feminism Without
Borders. Decolonizing Theory, Practicing Solidarity. London: Duke University Press, 2003. (pakollinen).; Ylläolevan kirjan lisäksi yksi seuraavista kirjoista: Visvanathan et al (eds): The Women,
Gender and Development Reader. London: Zed
Books Ltd. 1997 tai Kabeer, N.: Reversed Realities. Gender Hierarchies in Development Thought.
London: Verso, 1994.

105. Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Jaksossa perehdytään sekä teoreettisen kehityskeskustelun että konkreettisten kehitysyhteistyöhankkeiden kautta niin kehityspolitiikan kuin kehitysyhteistyönkin todellisuuteen erityisesti kehitysmaiden ja siellä elävien ihmisten sekä paikallisyhteisöjen näkökulmasta esimerkkitapausten pohjalta. Pohdittavana ovat käytännön esimerkkien kautta myös mm. demokratian, ihmisoikeuksien,
hyvän hallinnon sekä kansalaisyhteiskunnan
käsitteet kehitysmaakontekstissa.
Suoritustapa: Luennot 20 t + luentopäiväkirja (2 op) + kirjatentti (3 op)
Opetus: ti 14.8., ti ja ke 21.8.–5.9. 16.30–19,
paitsi ke 22.8. klo 16.30–18.00
Luentopäiväkirja palautetaan ma 17.9. mennessä kurssisihteeri Vaula Eskolinille Avoimen yliopiston asiakaspalveluun, os. Bulevardi 18.
Tentti: la 1.9. klo 9–13, ma 1.10. klo 17–21
ja ma 5.11. klo 17–21
Opettaja: YTM Jari Lanki
Kirjallisuus: Vaihtoehtoja; jotain molemmista kohdista:
1. The World Bank: World Development Report
(1997, 2000/01 ja 2004) (1.5 op/vuosiraportti);
UNDP: Human Development Report (1997, 1999,
ja 2003) (1,5 op/vuosiraportti) – tekstiosat. 2. yksi seuraavista: Ha-Joon Chang, Kicking Away the
Ladder (1,5 op); Easterly, W.: Elusive Quest for
Growth (1.5 op); Wade R.: Governing the Market
(1,5 op).
Oikeat kysymykset saadaksesi ilmoita kirjatenttiin
ilmoittautuessasi kirjat, jotka aiot tenttiä.

Sosiaali- ja
kulttuuriantropologia
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian
perusopinnot (25 op)
Opintomaksu: 200 €
Maksu sisältää opetusohjelmassa mainitut
opintojaksot tentteineen. Maksu on voimassa tämän opetusohjelman ajan.
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian tavoitteena on tuntea niin monta inhimillisen elämän
muotoa kuin mahdollista. Kulttuuristen tekijöiden antropologinen tarkastelu ei rajoitu yhden maantieteellisen alueen tai yhteisön tutkimukseen vaan edellyttää laaja-alaista etnografista vertailua. Kulttuuriantropologian
opetuksen tavoitteena on kyky tarkastella
niin mikrotason sosiaalista elämää kuin globaalin järjestelmän ilmiöitä vertailevasta yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta.
Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurssi (5 op)
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantoseminaari (4 op)
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian keskeiset
suuntaukset (8 op)
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian oppihistoria (8 op)

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurssi (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Jaksolla käydään läpi antropologian peruskäsitteet ja antropologinen näkökulma inhimilliseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.
Suoritustapa: L 24 t + tentti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus
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Opetus: ti 15.5, ti ja to 22.–31.5., ti 5.6. klo
16.30–19.45
Tentti: ke 27.6. klo 16–19
Uusintatentit: ke 25.7. klo 16–19 ja ke 29.8.
klo 17–20
Opettaja: FT Tea Virtanen
Kirjallisuus: Eriksen T, Toista maata? (engl.
Small Places, Large Issues: An Introduction to
Social and Cultural Anthropology)

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantoseminaari (4 op)
Opintomaksu: 78 €
Johdantoseminaari on johdantokurssia täydentävä opintopiiri, jossa perehdytään antropologian peruskäsitteisiin ja kysymyksenasetteluihin.
Suoritustapa: seminaari 24 t + essee
Opetus: ma ja ke 21.5.–13.6. klo 17.00–
19.30
Essee palautetaan ma 2.7. mennessä kurssisihteeri Helena Hämäläiselle Avoimen yliopiston asiakaspalveluun, Bulevardi 18.
Opettaja: FT Maarit Forde
Kirjallisuus: Eriksen, T: Toista maata? Johdatus
antropologiaan; Keesing, R. & Strathern, A., Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective.

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian keskeiset
suuntaukset (8 op)
Opintomaksu: suoritustapa a) 106 € b) 40
€/ tentti
1900-luvun antropologian tutkimushistoria;
yhteiskunta ja kulttuuri antropologian yleisenä tutkimuskohteena. Jakson tavoitteena on
tarjota yleinen viitekehys, jonka avulla opiskelija voi mieltää myöhempien opintojaksojen käsittelemät tutkimusalat ja teoriat osaksi antropologiaa.

Suoritustapa: a) L 24 t + 2 esseetä tai b)
kirjatentti
Opetus: ti ja to 31.7.–23.8. klo 17.00–19.30
Tentti: la 18.8. klo 9–13
Uusintatentit: la 29.9 klo 9–13 ja la 3.11. klo
9–13
Opettaja: VTT Timo Kallinen
Kirjallisuus: Malinowski, B: Argonauts of the
Western Pacific; Firth, R: We, the Tikopia;  EvansPritchard, E.E: Witchcraft, Oracles and Magic
among teh Azande; Kluckhohn, C: Navaho Witchcraft; Sahlins, M: Tribesmen

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian oppihistoria (8 op)
Opintomaksu: 106 €
Oppihistoria käsittelee antropologian eriytymistä filosofiasta ja yhteiskuntateoriasta
omaksi tieteenalakseen. Tavoitteena on ymmärtää antropologian tutkimien kysymysten
yhteys valistusajattelun ja romantiikan ilmentämään yhteiskunnalliseen muutokseen ja
1800-luvun uuteen maailmankuvaan.
Suoritustapa: L 24 t + kirjallisia töitä
Opetus: ti ja to 28.8.–27.9. klo 17.00–18.50
Opettaja: FT Annika Teppo
Kirjallisuus: Bohannan, P: High Points in Anthropology; Stocking G: The Ethnographer’s Magic;
Stocking G: After Tylor

Sosiaalipolitiikka
Sosiaalipolitiikan
perusopinnot (25 op)
Opintomaksu: 200 €
Maksu sisältää opetusohjelmassa mainitut
opintojaksot tentteineen. Maksu on voimassa tämän opetusohjelman ajan.
Akateemisena oppiaineena ja tieteenalana
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sosiaalipolitiikka on kiinnostunut mm. sellaisista kysymyksistä kuin mitä hyvinvointi on ja
miten resurssit sen takaamiseksi turvataan?
Kenen tehtävä on huolehtia ihmisten 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 sosiaalipolitiikka toimii nykyajan
markkinavetoisessa yhteiskunnassa?
Sosiaalipolitiikka tarkastelee yhteiskuntaa
monilla tasoilla kohteenaan globaalit järjestelmät, kansallisvaltiot, yhteisöt, perheet ja
ihmisten yksilöllinen elämä. Sosiaalipolitiikassa tutkitaan hyvinvointivaltion nykyisyyttä
ja tulevaisuutta, kansalaisyhteiskuntaa sekä
teoreettisia ja menetelmällisiä yhtymäkohtia
monien muiden yhteiskuntatieteiden kanssa.
Sosiaalipoliittinen ajattelutapa nojaa yhteiskunnallisia ilmiöitä, sosiaalisia ongelmia sekä hyvinvointia koskeviin teorioihin ja tulkintoihin. Tutkiva ja kriittinen tarkastelutapa pyrkii arkikäsitysten kyseenalaistamiseen, piilevien ongelmien esille nostamiseen sekä uusien vaihtoehtojen pohtimiseen. Sosiaalipoliittista näkökulmaa tarvitaan tieteellisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen keskustelun
ohella poliittisessa päätöksenteossa ja suunnittelussa.
Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:
1. Johdatus yhteiskuntapolitiikkaan 3 op
2. Opintosuunnitelma
3. Sosiaalipolitiikan johdantokurssi 6 op
4. Yhteiskuntapolitiikan erityisalueet 1(yksi
seuraavista)
* 4A Ympäristöpolitiikan johdantokurssi 6 op
* 4C Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi 6 op
5. Suomalainen yhteiskunta 4 op
6. Hyvinvointipolitiikka 6 op

1. Johdatus yhteiskuntapolitiikkaan (3 op)
Opintomaksu: 71 €
Johdantokurssilla tutustutaan yhteiskuntapolitiikan laitoksen eri oppiaineisiin sekä erikoistumisvaihtoehtoihin.
Suoritustapa: Luennot 14 t + luentopäiväkirja
Opetus: ti, ke, to 29.–31.5. ja ma, ti, ke, to
4.–7.6. klo 16.15–17.45
Luentorunko: ti 29.5. VTM Mira Kalalahti: Johdanto (ohjeet luentopäiväkirjan ja HOPS:n
tekoon), ke 30.5.  prof. Risto Eräsaari: Yhteiskuntapolitiikka, to 31.5. prof. Risto Eräsaari: Sosiaalipolitiikka, ma 4.6. prof. Anne
Haila: Kaupunkitutkimus
ti 5.6. prof. ilmo Massa: Ympäristöpolitiikka,
ke 6.6. prof. Erja Saurama: Sosiaalityö
to 7.6 prof. Antti Karisto: Vanhenemisen tutkimus
Luentopäiväkirja ja HOPS palautetaan ma
25.6. mennessä kurssisihteeri Vaula Eskolinille Avoimen yliopiston asiakaspalveluun,
Bulevardi 18.
Opettaja: VTM Mira Kalalahti + vierailevia
asiantuntijoita

2. Opintosuunnitelma (0 op)
Opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) tämän opintokokonaisuuden osalta sekä esittää tavoitteet, joihin aikoo opintojaan hyödyntää.
Opetus: Ohjeet opintosuunnitelman tekoon
annetaan Johdatus yhteiskuntapolitiikkaan kurssin ensimmäisellä luentokerralla.  Opintosuunnitelmat palautetaan ensimmäisen
jakson luentopäiväkirjan kanssa samaan aikaan ma 25.6. mennessä.
Opettaja: VTM Mira Kalalahti
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3. Sosiaalipolitiikan
johdantokurssi (6 op)
Opintomaksu: 92 €
Kurssilla tutustutaan sosiaalipolitiikan historiaan, teorioihin, järjestelmiin ja nykykeskusteluihin.
Suoritustapa: L 20 t + oppimispäiväkirja +
kirjatentti
Opetus: ma, ti, ke, to, pe 25.–29.6. klo
16.30–19.30
Tentti: ke 8.8. klo 16–19, ke 12.9. klo 17–20
ja ma 15.10. klo 17–20
Oppimispäiväkirja palautetaan ma 30.7.
mennessä kurssisihteeri Vaula Eskolinille
Avoimen yliopiston asiakaspalveluun, Bulevardi 18.
Opettaja: VTT Sonja Miettinen
Kirjallisuus: Nurminen: Sosiaalipolitiikan lukemisto; Helne ym. (toim): Sosiaalinen politiikka
(luvut: 1–7).

5. Suomalainen
yhteiskunta (4 op)
Opintomaksu: 40 €/tentti
Jaksossa saadaan yleiskuvaa suomalaisesta yhteiskunnasta ja sosiaalipolitiikasta sekä
niiden viimeaikaisesta kehityksestä.
Suoritustapa: Kirjatentti
Tentti: la 2.6. klo 9–13, la 25.8. klo 9–13 ja la
22.9. klo 9–13
Opettaja: VTL Eija Nurminen
Kirjallisuus: Eräsaari R & Rahkonen K (toim.):
Työväenkysymyksestä sosiaalipolitiikkaan
(toinen uudistettu painos); Roos JP: Suomalainen elämä; Jokinen K & Saaristo K: Suomalainen yhteiskunta.
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6. Hyvinvointipolitiikka (6 op)
Opintomaksu: 40 €/tentti
Perehdytään hyvinvointipolitiikan keskeisiin
ajattelumalleihin ja tutkimussuuntauksiin.
Suoritustapa: Kirjatentti
Tentti: la 2.6. klo 9–13, la 25.8. klo 9–13 ja la
22.9. 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. Maailmankansalaisen etiikka; Helne T et al (toim.): Sosiaalinen
politiikka (luvut 8–15).

4. Yhteiskuntapolitiikan erityisalueet 1 (yksi seuraavista):
4A. Ympäristöpolitiikan
johdantokurssi (6 op)
Opintomaksu: 92 €
Johdantokurssilla saadaan yleisnäkemys
ympäristöongelmien yhteiskunnallisesta
luonteesta, tutustutaan ympäristöpolitiikan
määrittelyyn ja tulkintoihin, historialliseen
kehitykseen, aikalaiskeskustelun keskeisiin
teemoihin, globalisoitumisen ja tulevaisuuden näkymiin.
Suoritustapa: L 24 t + essee
Esseen kirjoittamisesta ja siinä käytettävästä
kirjallisuudesta annetaan yksityiskohtaisemmat ohjeet luennolla.
Opetus: ma, ke ja pe 16.–27.7. sekä ma ja
ke 30.7.–1.8. klo 16.30–19.00
Essee palautetaan ma 13.8. mennessä kurssisihteeri Vaula Eskolinille Avoimen yliopiston
asiakaspalveluun, Bulevardi 18.
Opettaja: VTT Arto Lindholm

4C. Vanhenemisen tutkimuksen
johdantokurssi (6 op)
Opintomaksu: 92 €
Johdantokurssilla lähestytään vanhenemista
ja vanhuutta yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja yksilöllisenä kysymyksenä sekä tutustutaan vanhuspolitiikkaan ja vanhustyöhön.
Tavoitteena on oppia hahmottamaan vanhenevan ihmisen elinoloja ja elämäntilanteita
sekä luoda käsitys vanhuudesta ikä- ja elämänvaiheena ja sukupolvikysymyksenä. Lisäksi luodaan katsaus harjoitettavaan vanhuspolitiikkaan sekä vanhustyöhön.
Suoritustapa: Luennot 20 t + luentopäiväkirja + kirjatentti
Opetus: to 2.8., ti ja to 7.–30.7. ja ti 4.9. klo
16.30–18.00
Luentopäiväkirja palautetaan ma 10.9. mennessä kurssisihteeri Vaula Eskolinille Avoimen yliopiston asiakaspalveluun, Bulevardi 18.
Tentti: ma 17.9. klo 17–20, ke 17.10. klo 17–
20 ja ma 19.11. klo 17–20
Opettaja: valt.yo Tanja Kuronen
Kirjallisuus: Sankari A & Jyrkämä J (toim.): Lapsuudesta vanhuuteen – iän sosiologiaa; Marin
M & Hakonen S (toim.): Seniori- ja vanhustyö arjen kulttuurissa.

Sosiaalipsykologia
Sosiaalipsykologian
perusopinnot (25 op)
Opintomaksu: 200 €
Maksu sisältää opetusohjelmassa mainitut
opintojaksot tentteineen. Maksu on voimassa tämän opetusohjelman ajan.
Sosiaalipsykologia tutkii sosiaalisen vuorovaikutuksen ja pienryhmien säännönmukaisuuksia sekä sosiaalisen ympäristön vaikutuksia yksilöiden ajatteluun, tunteisiin ja toi-

mintaan. Yleisluontoisesti ilmaistuna sosiaalipsykologian tutkimuskohteena on yksilöiden vuorovaikutus sosiaalisen maailmansa
kanssa. Sosiaalinen maailma koostuu paitsi muista yksilöistä myös ryhmistä, organisaatioista, instituutioista ja ylipäätään kulttuurista. Sosiaalipsykologian tutkimusalueita ovat mm. sosiaalisten tekijöiden vaikutukset yksilöiden ajatteluun, käsityksiin, tunteisiin ja käyttäytymiseen, persoonallisuuden
muotoutuminen sosiaalisessa vuorovaikutusprosessissa, pienryhmät ja yleensä välitön sosiaalinen vuorovaikutus sekä ryhmien
väliset suhteet
Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:
SP02 Psykologian perusteita (3 op)
SP01 Johdatus sosiaalipsykologiaan (4 op)
SP03 Sosiaalipsykologian juuret I (5 op)
SP04 Sosiaalipsykologian sovelluksia I (5 op)
SP05 Sosiaalipsykologian tutkimuskohteita I (8 op)

SP02 Psykologian
perusteita (3 op)
Opintomaksu: suoritustapa a) 71 € b) 40 €/
tentti
Tavoitteet: Esitellään yleiskatsaus sellaisista psykologian peruskäsitteistä ja teorioista, jotka ovat tarpeellisia sosiaalipsykologian opinnoissa: käyttäytymisen biologinen perusta, oppiminen, muisti, ajattelu, tiedonkäsittely, kieli, emootiot ja sosiaalinen käyttäytyminen.
Suoritustapa: Joko a) L 24 t + tentti tai b)
kirjatentti
Opetus: ti ja ke 15.5.–30.5.07 klo 16.30–19.45
Tentti: la 2.6. klo 9–12
Uusintatentit: ke 27.6. klo 16–19 ja ma 6.8.
klo 16–19
Opettaja: FL, PsM Jarmo Herkman
Kirjallisuus: Gleitman H., Fridlund A. J. & Reis-
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berg D.: Psychology (6th ed.) Luvut 2, 4, 7, 8, 9,
11. (n. 300 s.)

SP01 Johdatus
sosiaalipsykologiaan (4 op)
Opintomaksu: 78 €
Tavoitteet: Tutustutaan sosiaalipsykologian
peruskäsitteisiin, keskeisiin ongelmanasetteluihin ja yleisimmin käytettyihin menetelmiin.
Opiskelija saa yleiskuvan sosiaalisen kognition sekä arvojen ja asenteiden tutkimuksesta, vuorovaikutuksesta ja ryhmäprosesseista sekä persoonallisuuden ja identiteetin sosiaalisista kehitysehdoista. Lisäksi tavoitteena on hankkia perustiedot sosiaalipsykologian tieteenalan historiasta ja uudemmista kehityslinjoista.
Suoritustapa: L 24 t + tentti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: la 19.5., ma 21.5., to 24.5., la 26.5.,
ma 28.5. ja pe 1.6. klo 16.30–19.45, paitsi la
klo 9.30–12.45
Tentti: ke 6.6. klo 17–20
Uusintatentit: ke 8.8. klo 16–19 ja la 8.9. klo
9–12
Opettaja: VTL Marja Ahokas
Kirjallisuus: Helkama K., Myllyniemi R., Liebkind K.: Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki:
Edita, 1998. (ruots. Socialpsykologi – en introduktion, Malmö: Liber, 2000). (n. 300 s.)

SP03 Sosiaalipsykologian
juuret I (5 op)
Opintomaksu: suoritustapa a) 85 € b) 40 €/
tentti
Tavoitteet: Tutustutaan sosiaalipsykologian
teorianmuodostuksen keskeisiin suuntauksiin ja niiden kehittymiseen sekä alan klassikoihin ja muihin historiallisesti merkittäviin
vaikuttajiin.
Suoritustapa: joko a) L 24 t + luentotentti (3
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op) + kirjatentti (2 op)
tai b) kirjatentti (5 op). Kirjallisuus tentitään
yhdessä tentissä.
Suoritustapa a) Luennoilla käsitellään kaikille
pakolliset kirjat eli Burr ja Schellenberg. Luennot ovat kuitenkin sisällöltään näitä kahta
kirjoja laajemmat, joten ne korvaavat yhteensä 3 op. Näin ollen tenttiin jää 2 op, ja nämä
opintopisteet käytetään valinnaisiin kirjoihin:
voit valita joko yhden 2 op:n kirjan tai kaksi 1 op:n kirjaa. Jos sinua kiinnostavat kirjat ylittävät vaaditut 2 op:ttä, niin voit valita
silti ne, vaikket saakaan yli 2 op:ttä opintosuoritukseesi.
Suoritustapa b) Kirjallisuus muodostuu kahdesta pakollisesta teoksesta (kohdat 1 ja 2)
sekä vapaavalintaisista teoksista (kohta 3),
joiden yhteinen laajuus tulee olla 3 op.
Opetus: ti, ke, to 15.8.–30.8. klo 17.15–
19.45
Tentti: Luentotentti ke 5.9. klo 17–20, uusinta 1.10. klo 17–20. Kirjatentit: la 13.10. klo
9–12, ke 31.10. klo 17–21 ja ke 28.11. klo
17–21
Opettaja: VTL Marja Ahokas
Kirjallisuus: 1. Burr, V.: Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä (1 op), noin 160 s.
2. Schellenberg, J.: Sosiaalipsykologian klassikoita. (Neljä lukua: Mead, Freud, Skinner, Lewin) (1 op), noin 150 s. 3. Kaksi valinnaista klassikkokirjaa, (2 op tai 3 op): Allport G.: The nature of prejudice (2 op); Bandura, A.: Social learning theory (2 op); Darwin C.: The expression of
the emotions in man and animals (2 op); Festinger L.: A theory of cognitive dissonance (1,5 op);
Freud S.: Johdatus psykoanalyysiin I (s. 1–406.)
(ruots. Orientering i psykoanalys; engl. Introductory lectures on psychoanalysis) (1,5 op); Fromm
E.: Pako vapaudesta ( tai Fromm E.: Vaarallinen
vapaus; ruots. Flykten från friheten; engl. Escape from freedom) (1 op); Goffman E.: Arkielämän
roolit ( tai ruots. Jaget och maskerna; engl. The
presentation of self in everyday life) (1 op); Kaila
E.: Persoonallisuus (ruots. Personlighetens psykologi) (2 op); Milgram S.: Obedience to authority. (1 op); Tajfel H.: Human groups and social categories. (2 op)

Opiskelua tukeva oheismateriaali: Marja Ahokas:
Klassikkojen esittelyjä: www.avoin.helsinki.fi/opetus/materiaalit/klassikot.htm

lä-Backman ym. (toim.): Arvot, moraali ja yhteiskunta (2 op). Tentitään kuusi lukua: luvut Juujärvi &. Myyry, Ikonen-Varila, Pohjanheimo, Lahikainen, Tontti sekä Uutela & Haukkala. n. 120 s.

SP04 Sosiaalipsykologian
sovelluksia I (5 op)

Opiskelua tukevaa oheismateriaalia: www.avoin.
helsinki.fi/opetus/materiaalit/mater_sospsyka.htm .
Mm. Keskustelu ryhmien välisistä suhteista ja Keitä me olemme – sosiaalipsykologian kompassi yhteiskuntaan -radiosarja l.

Opintomaksu: 40 €/ tentti
Tavoitteet: Tutustutaan joihinkin ajankohtaisiin, suomalaisen soveltavan sosiaalipsykologian tutkimuksiin ja teksteihin esimerkkitutkimuksin, jotka vastaavat edellä opiskeltua teoriaa. Liebkindin teoksessa tutustutaan
suomalaiseen akkulturaatiota, ennakkoluuloisuutta ja sen vähentämistä koskevaan sosiaalipsykologiseen soveltavaan tutkimukseen.
Vesalan teos tarkastelee yrittäjien tapoja tulkita omaa toimintaansa ja erittelee kriittisesti individualismia yrittäjän työn kuvauksena.
Juujärven ja Myyryn sekä Ikonen-Varilan luvut teoksessa Arvot, moraali ja yhteiskunta
laajentavat johdantokurssin tietoja moraalin
tutkimuksesta erityisesti työelämän ja ammatillisuuden näkökulmasta. Pohjanheimon luvussa käsitellään suomalaisten arvoja ja niissä tapahtuneita muutoksia johdantokurssilla
esitetyn Schwartzin arvoteorian viitekehyksessä. Tontin sekä Uutelan ja Haukkalan luvut esittelevät terveyden sosiaalipsykologian keskeisiä kysymyksiä ja Lahikaisen uutta
mediaa lasten elämässä. Kirjan luvut siis täydentävät kuvaa sosiaalipsykologian sovellutusmahdollisuuksista.
Suoritustapa: Kirjatentti. Koko kirjallisuus suoritetaan yhdessä tentissä.
Huom. Vaikka ydinaines tässä opintojaksossa muodostuu tutkimustuloksista, opiskelijoilta ei vielä tässä edellytetä tutkimusmenetelmien yksityiskohtien omaksumista.
Tentti: ma 11.6. klo 17–20, la 18.8. klo 9–12
ja ke 19.9. klo 17–20
Opettaja: VTT Jukka Tontti
Kirjallisuus: Liebkind K. ym. (2000): Monikulttuurinen Suomi (1,5 op), n. 170 s.; Vesala K. M.:
Yrittäjyys ja individualismi (1,5 op), n. 160 s.; Pirtti-

SP05 Sosiaalipsykologian
tutkimuskohteita I (8 op)
Opintomaksu: suoritustapa a) 106 € b) 40
€/ tentti
Tavoitteet: Syvennetään johdantokurssilla
muodostettua käsitystä sosiaalipsykologian keskeisistä tutkimuskohteista, kuten ryhmäprosesseista, ryhmien välisistä suhteista,
asenteista ja sosiaalisesta kehityksestä.
Kohdassa 1 tutustutaan perustasolla eri ryhmäprosesseihin. Pennington tarkastelee
teoksessaan pienryhmiä ja soveltaa pienryhmäprosesseja koskevaa tietoa organisaatioihin. Kohdassa 2 tutustutaan ennakkoluuloisuuden eri muotojen ja sen vähentämistä
koskevien sosiaalipsykologisten teorioiden
perusteisiin. Kohdassa 3 jatketaan perehtymistä asenteiden, stereotypioiden ja sosiaalisten representaatioiden peruskäsitteisiin ja
prosesseihin. Kohdan 4 teos tarjoaa opiskelijalle yleiskäsityksen sosialisaation ja sosiaalisen kehityksen pääteorioista ja tutkimusmenetelmistä. Kohdassa 5 opiskelija perehtyy Hofsteden teokseen, joka on yksi tunnetuimmista kulttuurien välisistä vertailevista tutkimuksista.
Suoritustapa: Joko a) L 24 t + luentotentti (3 op) + kirjatentti (5 op) tai b) kirjatentti (8
op). Kirjallisuus tentitään yhdessä tentissä.
Luentokurssi tentteineen korvaa kirjallisuuden kohdan 3, joten tentittäväksi jää kohdat
1, 2, 4 ja 5.
Opetus: to 7.6., ke 13.6., to 14.6., ma 18.6.,
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ti 19.6., to 21.6. klo 16.30–19.45
Tentti: luentoTentti: ma 25.6. klo 16–19, uusinta ma 30.7. klo 16–19
Kirjatentit: ma 27.8. klo 17–21, ke 26.9. klo
17–21 ja la 27.10. klo 17–21
Opettaja: VTL Katriina Järvinen
Kirjallisuus: 1. RYHMÄPROSESSIT 1,5 op: Pennington, D. C.: The social psychology of behaviour in small groups (n. 200 s). Myös suomeksi:
“Pienryhmän sosiaalipsykologia”.
2. RYHMIEN VÄLISET SUHTEET 1,5 op: Brown
R. : Prejudice. Its social psychology (luvut 1–2, 4,
6–8. n. 160 s.)
3. ASENTEET, STEREOTYPIAT JA SOSIAALISET REPRESENTAATIOT 3 op: Erwin, P.: Attitudes and persuasion (130 s.) Myös suomeksi “Asenteet ja niihin vaikuttaminen”.; Hinton P.:
Stereoptypes, cognition and culture (200 s.); Wagner, W., Duveen, G., Farr, R., Jovchelovitch, S.,
Lorenzi-Cioldi, F., Markovà, I. & Rose, D. Theory and Method of Social Representations (julk.):
Asian Journal of Social Psychology (2, sivut 95–
125), 30 s.
4. SOSIAALINEN KEHITYS, 1 op: Demetriou &
al. (toim.): Life-span developmental psychology (luvut 1, 6, 7, 9. n. 165 s.)
5. KULTTUURIEN VERTAILEVA TUTKIMUS, 1
op: Hofstede G.: Kulttuurit ja organisaatiot (n. 390
s.). Suomeksi tai englanniksi, sekä vanha että uusi painos käyvät. Huom: Ilmoita tentaattorille kumman olet lukenut.
Opiskelua tukeva oheismateriaali: Professori Wolfgang Wagnerin (Johannes Kepler Universität, Linz,
Itävalta) haastattelu laitoksen Kirjailijan ääni –sarjassa (http://www.valt.helsinki.fi/sospsyk/materiaalia.htm).

Sosiaalipsykologian
aineopintoja (20 op)
Opintomaksu: 190 €
Maksu sisältää opetusohjelmassa mainitut
opintojaksot tentteineen. Maksu on voimassa tämän opetusohjelman ajan.
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Edeltävät opinnot: Sosiaalipsykologian perusopinnot
Ihminen elää jatkuvassa kanssakäymisessä toisten ihmisten kanssa ja jäsenenä ryhmissä, organisaatioissa, yhteiskunnassa ja
kulttuuriyhteisössään. Sosiaalipsykologiassa tutkitaan, miten tämä sosiaalinen maailma
ja yksittäiset ihmiset vaikuttavat toisiinsa ja
muovaavat toisiaan. Kiinnostuksen kohteena
ovat myös ihmismielen – ajattelun, tunteiden
ja persoonallisuuden sosiaalinen muotoutuminen sekä ryhmien väliset suhteet.
Sosiaalipsykologian aineopintokokonaisuus
sivuaineopiskelijoille on 35 opintopisteen laajuinen. Se koostuu opintojaksoista SP11–14
ja SP19. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa aineopintoja 20 opintopisteen verran. Aineopintoja voi täydentää aineopintokokonaisuudeksi sosiaalipsykologian laitoksella suorittamalla jakson SP14 Sosiaalipsykologian tutkimuskohteita II (15 op). Avoimen yliopiston opiskelijat voivat hakea ns.
erillistä opintojen suoritusoikeutta. Lisätietoja valtiotieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta: http://www.valt.helsinki.fi/tiedekunta/opiskelu/oikeudet/erilliset.htm.

SP11 Sosiaalipsykologian
teoreettis-metodologisia
perusteita (4 op)
Opintomaksu: suoritustapa a) 78 € b) 40 €/
tentti
Tavoitteet: Opintojaksossa perehdytään sosiaalipsykologiseen kysymyksenasetteluun ja
päättelyn, selittämisen ja ymmärtämisen lähtökohtiin. Työpajassa käsitellään kysymyksenasettelultaan ja lähestymistavoiltaan erilaisia tutkimusesimerkkejä, jotka edustavat
sekä perus- että soveltavaa, kokeellista ja
kvasikokeellista, kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta. Samalla harjaannutaan englanninkielisten artikkeleiden lukemiseen.
Oppimistavoitteena on luoda pohja tulevil-

le menetelmäopinnoille eri tutkimusmenetelmien yhtäläisyyksien ja erojen, käyttötarkoitusten sekä taustaolettamusten ymmärtämisen kautta.
Suoritustapa: Joko a) L 8 t + R 16 t + aktiivinen osallistuminen + kurssitehtävät tai b)
kirjatentti
Läsnäolo ensimmäisessä tapaamisessa välttämätön.
Opetus korvaa kirjallisuuden kokonaan.
Opetus: ma 21.5., ke 23.5., to 7.6., ti 12.6.,
ke 13.6., to 14.6. klo 16.30 –19.45
Tentti: la 19.5. klo 9–12, la 22.9. klo 9–12 ja
ma 15.10. klo 17–20
Opettaja: VTT Jukka Tontti
Kirjallisuus: Breakwell, G. Doing Social Psychology Research. (n. 380 s)

SP12 Sosiaalipsykologian juuret
II (4 op)
Opintomaksu: 40 €/ tentti
Tavoitteet: Jatketaan perehtymistä sosiaalipsykologian historiaan sekä tutustumista
sosiaalipsykologian teorianmuodostuksen
ja historian kannalta merkityksellisiin henkilöihin ja heidän tuotoksiinsa. Farrin teos tarjoaa kokonaiskuvan sosiaalipsykologian historian suurista linjoista sekä keskeisistä tapahtumista ja vaikuttajista. Tieteenalan historiaa käsitellään niin yhdysvaltalaisten kuin
eurooppalaistenkin kehitysaskeleiden osalta,
tarkastellen sosiaalipsykologian sekä sosiologiaa että psykologiaa lähellä olevia muotoja.
Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä -teoksesta on valittu luettavaksi ne luvut, jotka
edustavat laitoksen opetusohjelman ja tutkimuksen näkökulmasta keskeisimpiä suunnannäyttäjiä.
Suoritustapa: Kirjatentti (4 op). Koko kirjallisuus tentitään yhdessä tentissä.
Tentti: ke 6.6. klo 17–20, ke 8.8. klo 16–19

ja la 8.9. klo 9–12
Opettaja: VTL Marja Ahokas
Kirjallisuus: Farr R.: Roots of modern social
psychology (paitsi luku 5) (2 op; Hänninen V., Partanen J. & Ylijoki O. (toim.): Sosiaalipsykologian
suunnannäyttäjiä (2 op) Luvut Darwin, Vygotski, Bateson, Kohlberg, Harre, Moscovici, Gergen,
Billig, Goffman.

SP13 Sosiaalipsykologian
sovelluksia II (6 op)
Opintomaksu: 40 €/ tentti
Tavoitteet: Opiskelija perehtyy valitsemiinsa kahteen sosiaalipsykologian keskeiseen
sovellusalueeseen. Ensimmäisessä sovellusalueessa tutustutaan organisaatiopsykologian keskeisimpiin käsitteisiin ja teorioihin
mm. johtamisen, työmotivaation, päätöksenteon ja tiimityön osalta. Toisessa sovellusalueessa syvennetään opiskelijan tietoa sekä
suomalaisesta että kansainvälisestä akkulturaatiota ja ennakkoluuloisuutta koskevasta sosiaalipsykologisesta soveltavasta tutkimuksesta sekä esitellään etnisen identiteetin tutkimusta. Kolmannessa esitellään terveyskäyttäytymisen muutoksessa sovellettuja sosiaalipsykologisia teorioita sekä stressin
ja terveysvaikutusten välistä tutkimusta. Neljännessä kohdassa sosiaalipsykologiaa sovelletaan työelämän tutkimukseen. Vesalan
ja Rantasen teos käsittelee maatalousyrittäjien identiteetin rakentumista, yrittäjien asenteita omia vaikutusmahdollisuuksiaan kohtaan sekä erilaisten sidosryhmien merkitystä maatalousyrittäjyydelle. Kortteinen ja Tuomikoski kartoittavat tutkimuksessaan työttömyyden terveydellisiä, taloudellisia ja ihmissuhteisiin liittyviä vaikutuksia sekä analysoivat työttömyyttä niin yksilötason kuin yhteiskunnallisenkin tason ongelmana. Vartiainen
taas esittelee teoksessaan työn tutkimuksen
ja kehittämisen erilaisia traditioita sekä käsittelee tapoja yhdistää työn taloudellinen tuottavuus ja henkilöstön hyvinvointi.
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Suoritustapa: Kirjatentti. Koko kirjallisuus
tentitään yhdessä tentissä. Tentitään kaksi
kohtaa kirjallisuudesta oman valinnan mukaan (3 op + 3 op).
Tentti: ma 11.6. klo 17–20, la 18.8. klo 9–12
ja ke 19.9. klo 17–20
Opettaja: VTT Jukka Tontti
Kirjallisuus: 1. Organisaatioiden sosiaalipsykologia 3 op: Robbins, S.: Essentials of organizational
behavior (6. tai 7. painos). (n. 300 s.) 2. Maahanmuuttajat ja etniset vähemmistöt 3 op: Sam, D. &
Berry, J. (toim.): Cambridge Handbook of Acculturation Psychology (Luvut 3: Berry, 4: Berry ja
6: Liebkind). (n. 70 s.); Jasinskaja-Lahti ym.: Rasismi ja syrjintä Suomessa. (n. 150 s.) 3. Terveyspsykologia 3 op: Stroebe, W.: Social psychology
and health (n. 270 s.); Hänninen V., Koski-Jännes A. Narratives of recovery from addictive behaviours ():Addiction 1999, vol. 94(12):1837–1848.
4. Työelämän sosiaalipsykologiaa 3 op: Kortteinen M. &Tuomikoski H.: Työtön. Tutkimus pitkäaikaistyöttömien selviytymisestä (n. 200 s.); Vesala K. & Rantanen T.: Pelkkä puhe ei riitä. Maanviljelijän yrittäjäidentiteetin rakentumisen sosiaalipsykologisia ehtoja. (85 s.); Vartiainen M.: Työn
muutoksen työvälineet. Muutoksen hallinnan sosiotekniset menetelmät (n. 250 s.)

SP19 Valinnainen lähiopetus:
Ryhmäprosessit-seminaari
(6 op)
Opintomaksu: 92 €
Tavoitteet: Syvennetään opiskelijoiden ymmärrystä keskeisistä ja ajankohtaisista sosiaalipsykologian teoreettisista tai soveltavista kysymyksistä.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ryhmäprosessit-seminaariin 24 t + seminaarityö
Opetus: Ryhmä 1: ke 20.6. klo 16.45–19.15,
ti, ke, to 14.8.–23.8. klo 16.45–19.45
Ryhmä 2: la 16.6. klo 9.30–12.00, la 25.8.
klo 9.30–13.15, ti, ke, to 28.–30.8. klo 16.30–
19.45 ja la 1.9. klo 9.30–13.15
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du 15.5.–1.6. kurssisihteeri Helena Hämäläiselle, p. 191 28018 tai helena.hamalainen@
helsinki.fi
Huom! Jos opiskelijoita ei ilmoittaudu riittävästi, ryhmät voidaan yhdistää.
Opettaja: VTL Katriina Järvinen

Sosiaalityö
Sosiaalityön perusopinnot
(25 op)
Opintomaksu: 200 €
Maksu sisältää opetusohjelmassa mainitut
opintojaksot tentteineen. Maksu on voimassa tämän opetusohjelman ajan.
Sosiaalityössä tutkitaan ihmisten toiminnan
ja jokapäiväisen selviytymisen edellytyksiä,
arkielämän jatkuvuuksia ja katkoksia, sosiaalialan ammatteja ja instituutioita sekä alan
monimuotoista vapaaehtoistoimintaa. Tavallisia 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 tutkimusala, jolla sovellettavat ajattelutavat nojaavat yhteiskunnallisia ilmiöitä, sosiaalisia ongelmia ja ihmisten hyvinvointia sekä myöskin
kestävää kehitystä koskeviin teorioihin, käsityksiin ja tulkintoihin. Sosiaalityön tiedepohja on näin ollen monialainen ja se rakentuu
pääasiassa yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisten teorioiden perustalle. Sosiaalityön
perusopinnot sisältävät samoja opintojaksoja
sosiaalipolitiikan perusopintojen kanssa. Samaa opintojaksoa ei voi suorittaa uudelleen
toiseen opintokokonaisuuteen.

S2 Yhteiskuntapolitiikan
johdantokurssi (3 op)

S1 Sosiaalityön johdantokurssi
(10 op)

Opintomaksu: 71 €

Opintomaksu: 120 €

Johdantokurssilla tutustutaan yhteiskuntapolitiikan laitoksen eri oppiaineisiin sekä erikoistumisvaihtoehtoihin.

Johdantokurssilla tutustutaan sosiaalityön
keskeisiin käsitteisiin, sosiaalityöhön tieteenä ja tutkimusalana sekä akateemisena ammattialana. Luennolla käsitellään sosiaalityön tieteenalan ja ammatillisuuden historiallisia juuria, sosiaalityön ihmiskäsitystä, eettisyyttä sekä arvosidonnaisuutta ja ammattietiikkaa. Johdantokurssin kuluessa opiskelija saa tietoa sosiaalityön tieteellisestä ja
ammatillisesta paikasta sekä sosiaalityön yhteiskunnallisesta kansallisesta ja kansainvälisestä toimintaympäristöstä.

Kurssi järjestetään yhteisesti sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopintojen opiskelijoille.
HUOM! Jos opiskelija on suorittanut uusien
tutkintovaatimusten mukaisen Sosiaalipolitiikan perusopintokokonaisuuden, jonka osana on suorittanut Johdatus yhteiskuntapolitiikkaan. Tämä kurssi vastaa täysin Sosiaalityön kurssia Yhteiskuntapolitiikan johdantokurssi. Opiskelija ei voi tehdä samaa kurssia
kahteen kertaan, joten opiskelija tekee seuraavan korvaavan suorituksen: Essee teoksesta Tuula Helne ym: Sosiaalinen politiikka. Tarkemmet ohjeet verkkopalvelun opetusohjelmasta.
Suoritustapa: L 14 t + luentopäiväkirja ja
HOPS
Opetus: ti, ke, to 29.–31.5. ja ma, ti, ke, to
4.–7.6. klo 16.15–17.45
Luentorunko: ti 29.5. VTM Mira Kalalahti:
Johdanto (ohjeet luentopäiväkirjan ja HOPS:
n tekoon), ke 30.5. prof. Risto Eräsaari: Yhteiskuntapolitiikka, to 31.5. prof. Risto Eräsaari: Sosiaalipolitiikka, ma 4.6. prof. Anne
Haila: Kaupunkitutkimus, ti 5.6. prof. ilmo
Massa: Ympäristöpolitiikka, ke 6.6. prof. Erja Saurama: Sosiaalityö, to 7.6 prof. Antti Karisto: Vanhenemisen tutkimus
Luentopäiväkirja ja HOPS palautetaan ma
25.6. mennessä kurssisihteeri Vaula Eskolinille Avoimen yliopiston asiakaspalveluun,
Bulevardi 18.
Opettaja: VTM Mira Kalalahti + vierailevia
asiantuntijoita

Suoritustapa: L 24 t + tentti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus. Lisäksi aikajanatehtävä ja oppimispäiväkirja. Uusintatenteissä voi
suorittaa myös aikajana- ja päiväkirjaosuuden mikäli ne ovat tekemättä.
Opetus: ti 12.6., to 14.6., ti 19.6., ti 26.6., to
28.6., ma 2.7. ja ti 3.7. klo 17.00–19.45
Aikajana ja oppimispäiväkirja tulee palauttaa to 26.7. mennessä kurssisihteeri Vaula
Eskolinille Avoimen yliopiston asiakaspalveluun, Bulevardi 18.
Tentti: ke 18.7. klo 16–19
Uusintatentit: ke 12.9. klo 17–20 ja la 13.10.
klo 9–12
Opettaja: VTM Maria Tapola-Haapala
Kirjallisuus: Ife, Jim: Human rights and social
work ; Toikko, Timo: Sosiaalityön ideat; Raunio, Kyösti: Olennainen sosiaalityössä.

S4a Sosiaaliset kysymykset,
ongelmat ja niiden ratkaisuyritykset, esseeseminaari (3 op)
Opintomaksu: 71 €
Opintojakson tavoitteena on tutustua sosiaalityön kannalta keskeisiin sosiaalisiin kysymyksiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Ongelmien
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ratkaisuyrityksiin tutustutaan tässä vaiheessa ensisijaisesti siten, että opiskelija tutustuu
ongelmia koskevaan kirjallisuuteen sekä harjaantuu erittelemään tiedon ja asenteiden välistä suhdetta kirjoittamalla esseitä lukemastaan kirjallisuudesta sekä esittelemällä kirjoittamaansa suullisesti.
Suoritustapa: esseeseminaari R 12  t
Opetus: Esseeseminaari ma 6.8., ke 8.8. klo
17.00–19.45 sekä la 25.8. klo 9.00–15.00
Essee palautetaan kurssisihteeri Vaula Eskolinille to 16.8. mennessä Avoimen yliopiston asiakaspalveluun, Bulevardi 18.
Opettaja: VTM Tanja Tauro
Kirjallisuus: Kaukonen, Olavi & Hakkarainen,
Pekka: Huumeiden käyttäjä hyvinvointivaltiossa ;
Granfelt, Riitta: Kertomuksia naisten kodittomuudesta ; Laitinen, Merja: Häväistyt ruumiit ; Kaukonen, Olavi:; Päihdepalvelut jakautuneessa hyvinvointivaltiossa Määttä, Mirja: Moniammatilliset
työryhmät ehkäisevän päihdetyön toteuttajina Helsingissä ; Mörö, Mari: Kiltin yön lahjat ; Sahlberg,
Asko: Eksyneet.

S3a Ihmiset ja
palvelujärjestelmät (3 op)
Opintomaksu: 40 €/tentti
Opintojaksoon kuuluu valtarakenteita ja vallankäyttöä sekä ihmisoikeuksia ja eettisyyttä
syventävä tentti.
Suoritustapa: Kirjatentti
Tentti: la 18.8. klo 9–12, ke 10.10. klo 17–20
ja la 17.11. klo 9–12
Opettaja: VTM Aila Ronkanen
Kirjallisuus: Helne, Tuula: Syrjäytymisen yhteiskunta (Tenttialueeseen kuuluu Yhteenveto-kappale (xv-sivulla) ja sen pääotsikko on
Objektista horisontiksi: syrjäytymiskeskustelun kontekstoiminen. ss. 1–69) ; Lehto, Juhani ym.: Sosiaali- ja terveydenhuolto ; Metteri, Anna: Hyvinvointivaltion lupaukset ja kohtuuttomat tapaukset tai Metteri, Anna: Kitkasta kuulemiseen.
98 • Opetus- ja tenttipaikat www.helsinki.fi/avoin

S3b Käytäntö I: Auttamisen
lähtökohdat (3 op)
Opintomaksu: 71 €
Opintojaksolla tutustutaan ammatilliseen auttamistyöhön ihmisten arjen näkökulmasta.
Toisena keskeisenä tavoitteena on harjoitella auttamistyön edellyttämiä vuorovaikutus-,
neuvonta- ja tiedonhankintataitoja. Tiedollisina tavoitteina on, että opintojakson myötä
opiskelija ymmärtää yhteistyön merkityksen
auttamistyössä, tutustuu omakohtaisesti suomalaisen palvelujärjestelmän ja lainsäädännön toimintaan, kartuttaa sosiaalityön kohde ilmiöiden tuntemusta, tunnistaa ammatillisen ja maallikkoauttamisen eroja ja yhtäläisyyksiä. Lisäksi opintojakson myötä opiskelija oppii omalla toiminnallaan tukemaan
osallisuutta
Suoritustapa: Seminaari-istunnot 12 t, kirjallinen työ ja sen esitteleminen, lisäksi tutustumista auttamistyön ympäristöihin ja toimijoihin.
Opetus: ti 28.8.–25.9. klo 17.00–19.45
Seminaarityö palautetaan kurssisihteeri Vaula Eskolinille ti 2.10. mennessä Avoimen yliopiston asiakaspalveluun,  Bulevardi 18.
Opettaja: VTM Aila Ronkanen
Kirjallisuus: Oheiskirjallisuus:
Eskola, Antti & Kurki, Leena (toim.): Vapaaehtoistyö auttamisena ja oppimisena; Freire, Paulo : Sorrettujen pedagogiikka; Metteri, Anna
(toim.): Asiakkaan ääntä kuunnellen. Kitkakohdista kehittämisehdotuksiin; Särkelä, Antti: Välittäminen ammattina.

S4b Sosiaaliset kysymykset,
ongelmat ja niiden ratkaisuyritykset, kirjatentti (3 op)
Opintomaksu: 40 €/tentti
Opintojakson tavoitteena on tutustua sosiaalityön kannalta keskeisiin sosiaalisiin kysymyksiin ja sosiaalisiin ongelmiin.

Suoritustapa: Kirjatentti
Tentti: la 15.9. klo 9–12, la 27.10. klo 9–12
ja la 24.11. klo 9–12
Opettaja: VTM Tanja Tauro

askarruttavista ilmiöistä tai paljastavat ongelmia, joiden olemassaoloa ei ole aikaisemmin
tiedostettu. Opetus noudattaa sivuaineopiskelijoiden tutkintovaatimuksia.

Kirjallisuus: kaksi teosta seuraavista:
Hiilamo, Heikki & Karjalainen, Jouko & Kautto, Mikko & Parpo, Antti: Tavoitteena kannustavampi toimeentulotuki. Tutkimus toimeentulotuen lakimuutoksista ; Paavilainen, Erja & Pösö, Tarja: Lapset, perhe ja väkivaltatyö; Nikkonen, Merja & Välimäki, Maritta & Holopainen, Arja: Psykiatrinen hoitotyö muutoksessa ; Haapola, Ilkka: Köyhyyden kynnyksellä. Toimeentulotuen dynamiikka 1990-luvun Suomessa ; Huttunen, Laura: Kotona, maanpaossa, matkalla ;
Hurtig, Johanna: Lasta suojelemassa ; Kortteinen, Matti & Tuomikoski, Hannu: Työtön.

Opintokokonaisuuteen sisältyvät seuraavat
opintojaksot:

Sosiologia
Sosiologian perusopinnot
(25 op)
Opintomaksu: 200 €
Maksu sisältää opetusohjelmassa mainitut
opintojaksot tentteineen. Maksu on voimassa tämän opetusohjelman ajan.
Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, jonka
tutkimuskohteet vaihtelevat kokonaisia yhteiskuntia kuvaavista rakenteellisista seikoista intiimeihin sosiaalisiin suhteisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Sosiologian opiskelu auttaa
jäsentämään yhteiskuntia kaikessa monimuotoisuudessaan ja ymmärtämään, miten
ihmiset, yhteiskunnat ja koko maailma muodostavat monimutkaisen vastavuoroisuuksien verkon. Sosiologian perusvire on kriittinen. Se pyrkii tutkimaan ja arvioimaan yhteiskuntaa ja sen erilaisia ilmiöitä pintaa syvemmältä kyseenalaistaen totutut ajattelutavat. Sosiologinen tutkimus on samalla myös
keskustelua yhteiskunnan kanssa. Tutkimukset ovat puheenvuoroja, jotka tarjoavat mahdollisuuden puhua uudella tavalla aikalaisia

110. Sosiologian johdantokurssi 5 op
101. Antropologian johdantokurssi 5 op
111. Väestötieteen johdantokurssi 5 op
105. Sosiologisia näkökulmia ja tutkimuksia
10 op

101. Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurssi (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Kurssin tavoitteena on johdattaa sosiaaliantropologian keskeisiin käsitteisiin, tieteenhaaran paikkaan ja menetelmiin muiden yhteiskuntatieteiden rinnalla sekä yhteiskuntien tarkasteluun kulttuurisesta näkökulmasta.
Suoritustapa: L 24 t + tentti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ti 15.5., ti ja to 22.–31.5. ja ti 5.6.
klo 16.30–19.45
Tentti: ke 27.6. klo 16–19
Uusintatentit: ke 25.7. klo 16–19 ja ke 29.8.
klo 17–20
Opettaja: FT Tea Virtanen
Kirjallisuus: Eriksen T, Toista maata? (engl.
Small Places, Large Issues: An Introduction
to Social and Cultural Anthropology)

105. Sosiologisia näkökulmia ja
tutkimuksia (10 op)
Opintomaksu: 40 €/ tentti
Jaksossa tutustutaan sosiologiseen käsitteistöön ja sosiologisiin tapoihin tutkia nyky-yhteiskuntaa.
Suoritustapa: Kirjatentti kahdessa osassa.
On suositeltavaa, että Giddensin kirja suoriOpetus- ja tenttipaikat www.helsinki.fi/avoin • 99

tetaan ensin.
Tentti: osa I tai osa II la 2.6. klo 9–13, osa I
ke 1.8. klo 16–20, osa II la 1.9. klo 9–13,
osa I tai osa II la 13.10 klo 9–13
Opettaja: VTM Karoliina Snell
Kirjallisuus: I osa 3 op: Giddens, A., Sociology
(4. painos)
II osa 7 op: 1. Jokinen ja Saaristo (toim.), Suomalainen yhteiskunta 2. Koskinen ym. (toim.), Suomen väestö (uudistettu laitos); 3. Alapuro R &
Arminen I (toim) Vertailevan tutkimuksen ulottuvuuksia (s. 1–182)

110. Sosiologian
johdantokurssi (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Jakso antaa yleiskatsauksen sosiologiaan
tieteenalana sekä tutustuttaa sosiologiseen
ajattelutapaan ja sen perustavanlaatuisiin
käsitteisiin. Kurssiin sisältyy myös orientointia sosiologian opiskeluun ja avoimen yliopisto käytäntöihin.
Suoritustapa: L 24 t + tentti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus
Opetus: ma, ti, to, pe 23.–31.7. klo 16.00–
19.15
Tentti: la 18.8. klo 9–12, uusintatentit ke
19.9. klo 17–20, ma 22.10. klo 17–20
Opettaja: prof. Jukka Törrönen
Kirjallisuus: Bauman, Z., Sosiologinen ajattelu.

111. Väestötieteen
johdantokurssi (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Jakson tavoitteena on muodostaa yleiskuva väestön rakenne- ja muutostekijöistä sekä niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä,
väestöilmiöiden mittaamisesta, keskeisistä
väestöteorioista, Suomen väestöstä, kehitysmaiden väestökysymyksistä ja väestötieteen
suhteesta muihin yhteiskuntatieteisiin.
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Suoritustapa: L 24 t + tentti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus. Lisäksi tehdään väestötieteen harjoitustehtävä.
Opetus: ma, ke ja to 6.–22.8. klo 17.00–
19.30
Harjoitustehtävä jaetaan luennolla.
Tentti: ma 10.9. klo 17–20
Uusintatentit:: ke 10.10 klo 17–20, ma 12.11.
klo 17–20
Opettaja: dos. VTT Karri Silventoinen, VTM
Netta Mäki (harjoitustehtävät)
Kirjallisuus: Artikkeleita väestöntutkimuksesta.
Sosiologian laitoksen monisteita (2002) tai verkkomateriaali osoitteessa http://www.valt.helsinki.fi/sosio/vaesto/ Monistetta voi ostaa avoimen yliopiston
asiakaspalvelusta (22 €) tai lainata HY:n opiskelijakirjastosta tai valtiotieteellisen tdk:n kirjastosta.

Tilastotiede
Tilastotieteen
perusopintoja (20 op)
Opintomaksu: 200 €
Maksu sisältää opetusohjelmassa mainitut
opintojaksot tentteineen. Maksu on voimassa tämän opetusohjelman ajan.
Tilastotiede kuuluu matematiikan, tietojenkäsittelytieteen ja filosofian rinnalla yleisten menetelmätieteiden joukkoon. Se on reaalimaailmaa koskevan tiedon keräämisen, käsittelyn, analysoinnin sekä johtopäätösten teon
tietoa ja taitoa. Tilastotieteen tehtävänä on
kehittää menetelmiä epävarmuutta sisältävien tietojen analysointiin. Tilastollisia menetelmiä sovelletaan esimerkiksi taloustieteellisessä, sosiaalitieteellisessä, biologisessa,
lääketieteellisessä, psykologisessa ja teknisessä tutkimuksessa. Tilastollisia menetelmiä käytetään myös ennusteiden laadinnassa, suunnittelussa ja hallinnossa.
Tiedustele mahdollisuutta suorittaa tilastotie-

teen perusopinnot kokonaisuudessaan (25
op) puh. (09) 191 28033.

Tilastotieteen johdantokurssi
(5/10 op)
Opintomaksu: suoritustapa a) 85 € (5 op)
tai suoritustapa b) 120 € (10 op)
Tavoitteena on antaa yleiskäsitys tilastollisten tutkimusmenetelmien päämääristä ja soveltamisen periaatteista.
Suoritustapa: a) L 30 t + R 12 t + I välikoe
(5 op) tai
b) L 51 t + R 24 t + suoritus välikokeilla tai
loppukokeella ( 10 op)  
Kurssi suoritetaan joko välikokeilla tai loppukokeella.
Opetus:
Luennot:
vk 21: ma, ti, to, pe 21.–25.5. klo 16.00–
18.30, ke 23.5. klo 16–17.30
vk 22: ma, ke, to 28., 30. ja 31.5. klo 16.00–
17.30, ti 29.5. ja pe 1.6. klo 16.00–18.30
vk 23: ma, ti, to 4.–7.6. klo 16.00–17.30, pe
8.6. klo 16.00–18.30
vk 24: ma, ke, to 11.–14.6. klo 16.00–17.30,
ti 12.6. ja pe 15.6. klo 16.00–18.30
vk 25: ma, ti 18.–19.6. klo 16.00–17.30
Harjoitukset:
vk 21: ke 23.5. klo 17.45–19.15
vk 22: ma, ke, to 28.–31.5. klo 17.45–19.15
vk 23: ma, ti, to 4.–7.6. klo 17.45–19.15
vk 24: ma, ke, to 11.– 14.6. klo 17.45–19.15
vk 25: ma, ti 18.–19.6. klo 17.45–19.15
Tentti: I välikoe: ke 6.6. klo 17–20, II
välikoe: ma 25.6. klo 16–19, loppukoe: ma
2.7. klo 16–19. Loppukokeen uusinta: ma
3.9. klo 17–20
Ainoastaan loppukokeen uusintaan tulee ilmoittautua etukäteen.
Opettaja: VTL Pyry-Matti Vasama

Tilastotieteen jatkokurssi (10 op)
Opintomaksu: 120 €
Edeltävät opinnot: Tilastotieteen johdantokurssi
Kurssin tavoitteena on syventää johdantokurssilla annettuja tietoja tilastollisten menetelmien soveltamisessa erilaisissa tutkimusasetelmissa.
Suoritustapa: L 60 t + harjoituksia 30 t.
Kurssi suoritetaan joko välikokeilla tai loppukokeella.
Opetus:Luennot: ma, ti, ke, to ja pe 30.7.–
27.8. (ei opetusta ma 13.8.) klo 16.00–18.30
Harjoitukset: ke, to, pe 1.–3.8. ja ti, ke, to ja
pe 7.–24.8.
Ryhmä 1: klo 12.45–14.15
Ryhmä 2: klo 14.15–15.45
Tentti: I välikoe: ma 13.8. klo 17–20, II välikoe: ke 29.8. klo 17–20, loppukoe: la 15.9.
klo 9–12. Loppukokeen uusinta: ma 6.10.
klo 9–12
Opettaja: VTL Pyry-Matti Vasama (luennot),
valt.yo Heikki Hyhkö (harjoitukset)
Kirjallisuus: Luentojen oheismateriaali ilmoitetaan luennoilla.

Valtio-oppi
Valtio-opin perusopinnot,
politiikan tutkimuksen
linja (25 op)
Opintomaksu: 200 €
Maksu sisältää opetusohjelmassa mainitut
opintojaksot tentteineen. Maksu on voimassa tämän opetusohjelman ajan.
Valtio-oppi perehdyttää opiskelijat poliittiseen ja hallinnolliseen toimintaan kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opetuksen tavoitteena on opiskelijoiden kyky muodostaa ja soveltaa itsenäisesOpetus- ja tenttipaikat www.helsinki.fi/avoin • 101

ti oppiaineen alaan kuuluvaa tutkimustietoa ja samalla kyky kehittää tähän tietoon nojaavan käytännön toimintaa niin julkisissa kuin
yksityisissä organisaatioissa. Opetuksessa
pyritään avaamaan uusia näkökulmia yhä
vaikeammin hallittaviin yhteiskunnallisiin arvo- ja eturistiriitoihin, niiden syihin ja ratkaisuyrityksiin sekä vaikutuksiin niin Suomessa
kuin maailmanmitassa.
Valtio-opin opetus nojaa opintojen alkuvaiheessa yhteiseen perusrunkoon, jonka jälkeen opinnot jakautuvat aineopinnoissa kolmeen erilliseen linjaan: Politiikan tutkimuksen linjaan, Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjaan ja Maailmanpolitiikan tutkimuksen linjaan. Valtio-opin perusopintojen yhteiset jaksot ovat: Y101, Y105 ja Y110. P115.
Euroopan poliittiset järjestelmät on politiikan
tutkimuksen linjaan sisältyvä opintojakso.
Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:
Y101. Johdatus valtio-oppiin (7 op)
Y105. Suomen poliittinen järjestelmä ja EU
(6 op)
Y110. Poliittisen ajattelun perusteet (6 op)
P115. Suomalainen ja eurooppalainen hallinto (6 op)

Y101. Johdatus
valtio-oppiin (7 op)
Opintomaksu: 99 €
Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan, maailmanpolitiikan sekä hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen eri
tutkimussuuntauksista ja tutkimuskohteista. Opintojaksossa perehdytään näissä tutkimusperinteissä käytettäviin käsitteisiin ja
teorioihin. Oppimistavoitteena on, että opiskelija ymmärtää politiikan, hallinnon ja organisaatioiden sekä maailmanpolitiikan tutkimuksen peruslähtökohdat ja pystyy soveltamaan näitä oppeja syvemmälle menevissä
valtio-opin opinnoissa.
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Suoritustapa: L 24 t + harjoitustyö + tentti.
Luentotentissä tentitään kaksi teosta opintojakson kirjallisuudesta (ks. Kirjallisuus).
Mikäli sivuaineopiskelija aikoo jatkaa valtio-opin opintojaan aineopintoihin, on toisen
luentotentissä tentittävistä teoksista oltava
siltä linjalta, jonka mukaiset opinnot sivuaineopiskelija valtio-opin aineopinnoissaan aikoo suorittaa. Avoimessa yliopistossa valtioopin aineopinnot 35 op järjestetään politiikan
tutkimuksen linjan mukaisesti.
Opetus: ti 15.5., ma, ti ja to 21.–24.5. ja ma,
ti 28.–29.5. klo 16.30–19.45
Tentti: la 9.6. klo 9–12
Uusintatentit: ke 25.7. klo 16–19 ja la 1.9.
klo 9–12
Opettaja: VTL Kari Paakkunainen
Kirjallisuus: Kirjallisuus: (kaksi seuraavista, ks.
Suoritustapa) Hakovirta Harto: Maailmanpolitiikka. Teoria ja todellisuus (maailmanpolitiikan tutkimuksen linjan teos);  Paloheimo Heikki & Wiberg
Matti: Politiikan perusteet (politiikan tutkimuksen
linjan teos);  Salminen Ari: Hallintotiede. Organisaatioiden hallinnolliset perusteet (hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjan teos).

Y105. Suomen poliittinen
järjestelmä ja EU (6 op)
Opintomaksu: 92 €
Opintojakson tavoitteena on lisätä ja syventää tietoa valtio-opin käsitteistä, tutkimussuuntauksista ja tutkimuskohteista liittämällä ne Suomen poliittisen järjestelmän ja Euroopan unionin tarkasteluun. Opintojakson
keskeisiä sisältöalueita ovat Suomen poliittisen järjestelmän rakenteet, instituutiot, ideologiat ja toiminnalliset piirteet ja niiden kehitys (em. teemojen käsittely kansallisesta,
kansainvälisestä ja hallinnollisesta näkökulmasta) sekä Euroopan unioni poliittisena ja
hallinnollisena järjestelmänä (unionin instituutiot, päätöksenteko ja keskeiset politiikka-alueet). Oppimistavoitteena on syventää
tietoja Suomen poliittisesta järjestelmästä ja
Euroopan unionista, oppia analysoimaan nii-

den rakenteita ja toimintaa sekä oppia käyttämään niihin liittyviä tietolähteitä.
Suoritustapa: Luennot 24 t + harjoitustyö +
tentti, jossa tentitään myös kirjallisuutta
Opetus: ke, to 30.–31.5. ja ma, ti, ke, to 4.–
7.6. klo 16.30–19.45
Tentti: la 16.6. klo 9–12
Uusintatentit: ma 30.7. klo 16–19 ja la 8.9.
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 vaikutukset tai Pesonen Pertti & Riihinen Olavi: Dynamic Finland: the political system and the welfare state.

Y110. Poliittisen ajattelun
perusteet (6 op)
Opintomaksu: 92 € sisältää opintojakson
molemmat luentosarjat tentteineen.
Opintojakson tavoitteena on perehtyä aatehistorian avulla politiikan tutkimuksen teoreettisiin ja metodologisiin lähtökohtiin sekä
nykypolitiikan filosofisiin ja ideologisiin taustaolettamuksiin. Opintojaksossa korostetaan
myös feministisen politiikan teorian merkitystä poliittiselle ajattelulle.
Suoritustapa: Opintojakso koostuu kahdesta luentosarjasta tenttiineen:
1) Luentosarja Poliittisesta ajattelusta länsimaisessa traditiossa (2 op)
2) Luentosarja Ideologiat ja teoriat politiikan
tutkimuksessa (4 op)

Poliittisesta ajattelusta länsimaisessa traditiossa (2 op)
Opintomaksu: 64 €
Suoritustapa: L 24 t + tentti
Huom. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille.

Opetus: ma, ti, ke, to 11.–14.6. ja ma, ti 18.–
19.6. klo 16.30–19.45
Tentti: ke 27.6. klo 16–19
Uusintatentit: la 11.8. klo 9–12 ja la 29.9. klo
9–12
Opettaja: VTM Markku Koivusalo
Oheiskirjallisuus: Boucher David and Kelly
Paul (eds.): Political Thinkers

Ideologiat ja teoriat politiikan
tutkimuksessa (4 op)
Opintomaksu: 78 €
Suoritustapa: L 24 t + harjoitustyö + tentti (2
op), jossa tentitään myös kirjallisuutta (2 op)
luennoitsijan ohjeiden mukaan
Huom. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille.
Opetus: ke, to 1.–2.8. ja ma, ti, ke, to 6.–9.8.
klo 16.15–19.30
Tentti: la 25.8. klo 9–12
Uusintatentit: ma 24.9. klo 17–20 ja ke 24.10.
klo 17–20
Opettaja: VTM Tapio Lovio
Kirjallisuus: Heywood Andrew: Political ideologies. (3rd ed.); Bryson Valerie: Feminist Political
Theory. Second edition.

P115. Euroopan poliittiset
järjestelmät (6 op)
Opintomaksu: 92 €
Opintojakso keskittyy Euroopan nykyisten
valtiollisten järjestelmien rakenteisiin, toimintatapoihin ja poliittisiin kulttuureihin. Tavoitteena on opettaa tarkastelemaan näitä kysymyksiä vertailevasta näkökulmasta.
Opintojakso korostaa uuden Euroopan poliittisia ongelmia ja tulevaisuuden näköaloja historiallisessa tilanteessa, jossa vanhat
jakolinjat Länsi- ja Itä-Euroopan välillä ovat
katoamassa.
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roopasta kokonaisuutena, jossa pienillä valtioilla on yhtä tärkeä asema kuin suurillakin.
Suoritustapa: L 24 t + luentotentti + harjoitustehtävä + kirjatentti
Kirjatentti suoritetaan luentotentin yhteydessä. Tentittävä kirjallisuus ja harjoitustehtävä
ohjeistetaan luennoilla.
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista
osallistumista luennoille. Kurssi arvioidaan
siten, että luennot + luentotentti ja harjoitustehtävä muodostavat yhdessä puolet kurssin
arvosanasta ja kirjatentti puolet.
Opetus: ma ja ti 13.8.–28.8. klo 16.15–
19.30
Tentti: la 15.9. klo 9–12
Uusintatentit: la 20.10. klo 9–12 ja ke 21.11.
klo 17–20
Opettaja: VTM Tapio Lovio
Kirjallisuus: Colomer Josep M (ed.): Political Institutions in Europe (2nd ed.); Heywood Paul et
al. (eds.): Developments in West European Politics 2; White Stephen et al. (eds.): Developments
in Central and East European Politics 3.

Valtio-opin perusopinnot,
maailmanpolitiikan tutkimuksen linja (25 op)
Opintomaksu: 200 €
Maksu sisältää opetusohjelmassa mainitut
opintojaksot tentteineen. Maksu on voimassa tämän opetusohjelman ajan.
Valtio-oppi perehdyttää opiskelijat poliittiseen ja hallinnolliseen toimintaan kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opetuksen tavoitteena on opiskelijoiden kyky muodostaa ja soveltaa itsenäisesti
oppiaineen alaan kuuluvaa tutkimustietoa –
ja samalla kyky kehittää tähän tietoon nojaavan käytännön toimintaa niin julkisissa kuin
yksityisissä organisaatioissa. Opetuksessa
pyritään avaamaan uusia näkökulmia yhä
vaikeammin hallittaviin yhteiskunnallisiin arvo- ja eturistiriitoihin, niiden syihin ja ratkaisuyrityksiin sekä vaikutuksiin niin Suomessa
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kuin maailmanmitassa.
Valtio-opin opetus nojaa opintojen alkuvaiheessa yhteiseen perusrunkoon, jonka jälkeen opinnot jakautuvat aineopinnoissa kolmeen erilliseen linjaan: Politiikan tutkimuksen linjaan, Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjaan ja Maailmanpolitiikan tutkimuksen linjaan. Valtio-opin perusopintojen
yhteiset jaksot ovat: Y101, Y105 ja Y110.
M115 Maailmanpolitiikan suuntaukset on
Maailmanpolitiikan tutkimuksen linjaan sisältyvä opintojakso.
Opintokokonaisuus koostuu seuraavista
opintojaksoista:
Y101. Johdatus valtio-oppiin (7 op)
Y105. Suomen poliittinen järjestelmä ja EU
(6 op)
Y110. Poliittisen ajattelun perusteet (6 op)
M115. Suomalainen ja eurooppalainen hallinto (6 op)

Y101. Johdatus
valtio-oppiin (7 op)
Opintomaksu: 99 €
Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan, maailmanpolitiikan sekä hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen eri
tutkimussuuntauksista ja tutkimuskohteista. Opintojaksossa perehdytään näissä tutkimusperinteissä käytettäviin käsitteisiin ja
teorioihin. Oppimistavoitteena on, että opiskelija ymmärtää politiikan, hallinnon ja organisaatioiden sekä maailmanpolitiikan tutkimuksen peruslähtökohdat ja pystyy soveltamaan näitä oppeja syvemmälle menevissä
valtio-opin opinnoissa.
Suoritustapa: L 24 t + harjoitustyö + tentti.
Luentotentissä tentitään kaksi teosta opintojakson kirjallisuudesta (ks. Kirjallisuus).
Mikäli sivuaineopiskelija aikoo jatkaa valtio-opin opintojaan aineopintoihin, on toisen
luentotentissä tentittävistä teoksista oltava

siltä linjalta, jonka mukaiset opinnot sivuaineopiskelija valtio-opin aineopinnoissaan aikoo suorittaa. Avoimessa yliopistossa valtioopin aineopinnot 35 op järjestetään politiikan
tutkimuksen linjan mukaisesti.
Opetus: ti 15.5., ma, ti ja to 21.–24.5. ja ma,
ti 28.–29.5. klo 16.30–19.45
Tentti: la 9.6. klo 9–12
Uusintatentit: ke 25.7. klo 16–19 ja la 1.9.
klo 9–12
Opettaja: VTL Kari Paakkunainen
Kirjallisuus: Kirjallisuus: (kaksi seuraavista,
ks. Suoritustapa) Hakovirta Harto: Maailmanpolitiikka. Teoria ja todellisuus (maailmanpolitiikan tutkimuksen linjan teos);  Paloheimo Heikki & Wiberg Matti: Politiikan perusteet
(politiikan tutkimuksen linjan teos);  Salminen
Ari: Hallintotiede. Organisaatioiden hallinnolliset perusteet (hallinnon ja organisaatioiden
tutkimuksen linjan teos).

Y105. Suomen poliittinen
järjestelmä ja EU (6 op)
Opintomaksu: 92 €
Opintojakson tavoitteena on lisätä ja syventää tietoa valtio-opin käsitteistä, tutkimussuuntauksista ja tutkimuskohteista liittämällä ne Suomen poliittisen järjestelmän ja Euroopan unionin tarkasteluun. Opintojakson
keskeisiä sisältöalueita ovat Suomen poliittisen järjestelmän rakenteet, instituutiot, ideologiat ja toiminnalliset piirteet ja niiden kehitys (em. teemojen käsittely kansallisesta,
kansainvälisestä ja hallinnollisesta näkökulmasta) sekä Euroopan unioni poliittisena ja
hallinnollisena järjestelmänä (unionin instituutiot, päätöksenteko ja keskeiset politiikka-alueet). Oppimistavoitteena on syventää
tietoja Suomen poliittisesta järjestelmästä ja
Euroopan unionista, oppia analysoimaan niiden rakenteita ja toimintaa sekä oppia käyttämään niihin liittyviä tietolähteitä.
Suoritustapa: Luennot 24 t + harjoitustyö +
tentti, jossa tentitään myös kirjallisuutta

Opetus: ke, to 30.–31.5. ja ma, ti, ke, to 4.–
7.6. klo 16.30–19.45
Tentti: la 16.6. klo 9–12
Uusintatentit: ma 30.7. klo 16–19 ja la 8.9.
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 vaikutukset tai Pesonen Pertti & Riihinen Olavi: Dynamic Finland: the political system and the welfare state.

Y110. Poliittisen ajattelun
perusteet (6 op)
Opintomaksu: 92 €
Maksu sisältää opintojakson molemmat luentosarjat tentteineen.
Opintojakson tavoitteena on perehtyä aatehistorian avulla politiikan tutkimuksen teoreettisiin ja metodologisiin lähtökohtiin sekä
nykypolitiikan filosofisiin ja ideologisiin taustaolettamuksiin. Opintojaksossa korostetaan
myös feministisen politiikan teorian merkitystä poliittiselle ajattelulle.
Suoritustapa: Opintojakso koostuu kahdesta luentosarjasta tentteineen:
1) Luentosarja Poliittisesta ajattelusta länsimaisessa traditiossa (2 op)
2) Luentosarja Ideologiat ja teoriat politiikan
tutkimuksessa (4 op)

Poliittisesta ajattelusta länsimaisessa traditiossa (2 op)
Opintomaksu: 64 €
Suoritustapa: L 24 t + tentti
Huom. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille.
Opetus: ma, ti, ke, to 11.–14.6. ja ma, ti 18.–
19.6. klo 16.30–19.45
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Tentti: ke 27.6. klo 16–19
Uusintatentit: la 11.8. klo 9–12 ja la 29.9. klo
9–12
Opettaja: VTM Markku Koivusalo
Kirjallisuus: Oheiskirjallisuus: Boucher David
and Kelly Paul (eds.): Political Thinkers

Ideologiat ja teoriat politiikan
tutkimuksessa (4 op)
Opintomaksu: 78 €
Suoritustapa: L 24 t + harjoitustyö + tentti (2
op), jossa tentitään myös kirjallisuutta (2 op)
luennoitsijan ohjeiden mukaan
Huom. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille.
Opetus: ke, to 1.–2.8. ja ma, ti, ke, to 6.–9.8.
klo 16.15–19.30
Tentti: la 25.8. klo 9–12
Uusintatentit: ma 24.9. klo 17–20 ja ke 24.10.
klo 17–20
Opettaja: VTM Tapio Lovio
Kirjallisuus: Heywood Andrew: Political
ideologies.(3rd ed.); Bryson Valerie: Feminist
Political Theory. Second edition.

M115. Maailmanpolitiikan
suuntaukset (6 op)
Opintomaksu: 92 €
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää
opiskelijat maailmanpolitiikan tutkimuksen
erikoistumisalueiden (ulkopolitiikka ja diplomatia; rauhan- ja konfliktintutkimus; globaali
poliittinen talous ja globaali hallinta) keskeisiin kysymyksiin avaamalla näitä Suomen ja
sen kansainvälisten suhteiden kautta. Näin
pyritään myös Suomen globaalin aseman
ja sen kehityksen parempaan ymmärtämiseen.
Suoritustapa: L 24 t + luentotentti + harjoitustehtävä + kirjatentti
Kirjatentti suoritetaan luentotentin yhteydessä.
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Harjoitustehtävän ohjeistus annetaan luennoilla ja se palautetaan tenttiin osallistumisen yhteydessä tenttitilaisuudessa.
Luentosarja korvaa kirjallisuudesta Hansen
Lene & Waever Ole (eds.): European integration and national identity. The Challenge of the Nordic States.
Huom. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille. Kurssi arvioidaan siten, että luennot + luentotentti ja harjoitustehtävä muodostavat yhdessä puolet
kurssin arvosanasta ja kirjatentti puolet.
Opetus: ke ja to 15.–30.8. klo 16.15–19.30
Tentti: la 15.9. klo 9–12
Uusintatentit: la 20.10. klo 9–12 ja ke 21.11.
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 European Union; Visuri Pekka (toim.) Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan linjaukset.

Valtio-opin perusopinnot,
hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja
(25 op)
Opintomaksu: 200 €
Maksu sisältää opetusohjelmassa mainitut
opintojaksot tentteineen. Maksu on voimassa tämän opetusohjelman ajan.
Valtio-oppi perehdyttää opiskelijat poliittiseen ja hallinnolliseen toimintaan kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opetuksen tavoitteena on opiskelijoiden kyky muodostaa ja soveltaa itsenäisesti
oppiaineen alaan kuuluvaa tutkimustietoa –
ja samalla kyky kehittää tähän tietoon nojaavan käytännön toimintaa niin julkisissa kuin
yksityisissä organisaatioissa. Opetuksessa
pyritään avaamaan uusia näkökulmia yhä
vaikeammin hallittaviin yhteiskunnallisiin arvo- ja eturistiriitoihin, niiden syihin ja ratkai-

suyrityksiin sekä vaikutuksiin niin Suomessa
kuin maailmanmitassa.
Valtio-opin opetus nojaa opintojen alkuvaiheessa yhteiseen perusrunkoon, jonka jälkeen opinnot jakautuvat aineopinnoissa kolmeen erilliseen linjaan: Politiikan tutkimuksen linjaan, Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjaan ja Maailmanpolitiikan tutkimuksen linjaan. Valtio-opin perusopintojen
yhteiset jaksot ovat: Y101, Y105 ja Y110.
H115. Suomalainen ja eurooppalainen hallinto on hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjaan sisältyvä opintojakso.
Opintokokonaisuus koostuu seuraavista
opintojaksoista:
Y101. Johdatus valtio-oppiin (7 op)
Y105. Suomen poliittinen järjestelmä ja EU
(6 op)
Y110. Poliittisen ajattelun perusteet (6 op)
H115. Suomalainen ja eurooppalainen hallinto (6 op)

Y101. Johdatus
valtio-oppiin (7 op)
Opintomaksu: 99 €
Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva
politiikan, maailmanpolitiikan sekä hallinnon
ja organisaatioiden tutkimuksen eri tutkimussuuntauksista ja tutkimuskohteista. Opintojaksossa perehdytään näissä tutkimusperinteissä käytettäviin käsitteisiin ja teorioihin. Oppimistavoitteena on, että opiskelija ymmärtää
politiikan, hallinnon ja organisaatioiden sekä
maailmanpolitiikan tutkimuksen peruslähtökohdat ja pystyy soveltamaan näitä oppeja syvemmälle menevissä valtio-opin opinnoissa.
Suoritustapa: L 24 t + harjoitustyö + tentti
Luentotentissä tentitään kaksi teosta opintojakson kirjallisuudesta (ks. Kirjallisuus).
Mikäli sivuaineopiskelija aikoo jatkaa valtio-opin opintojaan aineopintoihin, on toisen
luentotentissä tentittävistä teoksista oltava

siltä linjalta, jonka mukaiset opinnot sivuaineopiskelija valtio-opin aineopinnoissaan aikoo suorittaa. Avoimessa yliopistossa valtioopin aineopinnot 35 op järjestetään politiikan
tutkimuksen linjan mukaisesti.
Opetus: ti 15.5., ma, ti ja to 21.–24.5. ja ma,
ti 28.–29.5. klo 16.30–19.45
Tentti: la 9.6. klo 9–12
Uusintatentit:: ke 25.7. klo 16–19 ja la 1.9.
klo 9–12
Opettaja: VTL Kari Paakkunainen
Kirjallisuus: Kirjallisuus: (kaksi seuraavista,
ks. Suoritustapa) Hakovirta Harto: Maailmanpolitiikka. Teoria ja todellisuus (maailmanpolitiikan tutkimuksen linjan teos);  Paloheimo Heikki & Wiberg Matti: Politiikan perusteet
(politiikan tutkimuksen linjan teos);  Salminen
Ari: Hallintotiede. Organisaatioiden hallinnolliset perusteet (hallinnon ja organisaatioiden
tutkimuksen linjan teos).

Y105. Suomen poliittinen
järjestelmä ja EU (6 op)
Opintomaksu: 92 €
Opintojakson tavoitteena on lisätä ja syventää tietoa valtio-opin käsitteistä, tutkimussuuntauksista ja tutkimuskohteista liittämällä ne Suomen poliittisen järjestelmän ja Euroopan unionin tarkasteluun. Opintojakson
keskeisiä sisältöalueita ovat Suomen poliittisen järjestelmän rakenteet, instituutiot, ideologiat ja toiminnalliset piirteet ja niiden kehitys (em. teemojen käsittely kansallisesta,
kansainvälisestä ja hallinnollisesta näkökulmasta) sekä Euroopan unioni poliittisena ja
hallinnollisena järjestelmänä (unionin instituutiot, päätöksenteko ja keskeiset politiikka-alueet). Oppimistavoitteena on syventää
tietoja Suomen poliittisesta järjestelmästä ja
Euroopan unionista, oppia analysoimaan niiden rakenteita ja toimintaa sekä oppia käyttämään niihin liittyviä tietolähteitä.
Suoritustapa: L24 t + harjoitustyö + tentti,
jossa tentitään myös kirjallisuutta
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Opetus: ke, to 30.–31.5. ja ma, ti, ke, to 4.–
7.6. klo 16.30–19.45
Kurssimateriaali tulee verkkoon myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana.
Tentti: la 16.6. klo 9–12
Uusintatentit: ma 30.7. klo 16–19 ja la 8.9.
klo 9–12
Opettaja: VTL Kari Paakkunainen

19.6. klo 16.30–19.45
Tentti: ke 27.6. klo 16–19
Uusintatentit: la 11.8. klo 9–12 ja la 29.9. klo
9–12
Opettaja: VTM Markku Koivusalo

Kirjallisuus: Saukkonen Pasi (toim.): Paikkana politiikka; Kemppinen Reijo: Suomi Euroopan unionissa (4. painos);  Väyrynen Raimo:
Suomi avoimessa maailmassa. Globalisaatio
ja sen vaikutukset tai Pesonen Pertti & Riihinen Olavi: Dynamic Finland: the political system and the welfare state.

Ideologiat ja teoriat politiikan
tutkimuksessa (4 op)

Y110. Poliittisen ajattelun
perusteet (6 op)
Opintomaksu: 92 €
Maksu sisältää opintojakson molemmat luentosarjat tentteineen.
Opintojakson tavoitteena on perehtyä aatehistorian avulla politiikan tutkimuksen teoreettisiin ja metodologisiin lähtökohtiin sekä
nykypolitiikan filosofisiin ja ideologisiin taustaolettamuksiin. Opintojaksossa korostetaan
myös feministisen politiikan teorian merkitystä poliittiselle ajattelulle.
Suoritustapa: Opintojakso koostuu kahdesta luentosarjasta tentteineen:
1) Luentosarja Poliittisesta ajattelusta länsimaisessa traditiossa (2 op)
2) Luentosarja Ideologiat ja teoriat politiikan
tutkimuksessa (4 op)

Poliittisesta ajattelusta länsimaisessa traditiossa (2 op)
Opintomaksu: 64 €
Suoritustapa: L 24 t + tentti
Huom. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille.
Opetus: ma, ti, ke, to 11.–14.6. ja ma, ti 18.–
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Kirjallisuus: Oheiskirjallisuus: Boucher David and
Kelly Paul (eds.): Political Thinkers

Opintomaksu: 78 €
Suoritustapa: L 24 t + harjoitustyö + tentti (2
op), jossa tentitään myös kirjallisuutta (2 op)
luennoitsijan ohjeiden mukaan
Huom. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille.
Opetus: ke, to 1.–2.8. ja ma, ti, ke, to 6.–9.8.
klo 16.15–19.30
Tentti: la 25.8. klo 9–12
Uusintatentit: ma 24.9. klo 17–20 ja ke 24.10.
klo 17–20
Opettaja: VTM Tapio Lovio
Kirjallisuus: Heywood Andrew: Political ideologies.
(3rd ed.); Bryson Valerie: Feminist Political Theory.
Second edition.

H115. Suomalainen ja eurooppalainen hallinto (6 op)
Opintomaksu: 92 €
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää
suomalaisen ja eurooppalaisen julkisen hallinnon organisaatioihin ja toimintajärjestelmiin. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat
hallinnon uudistaminen ja kehittäminen Suomessa ja Euroopassa, suomalainen ja eurooppalainen hallintokulttuuri sekä Euroopan
unionin hallinto. Oppimistavoitteena on näiden sisältöalueiden yleistuntemus.
Luentokurssin tavoitteena on perehdyttää
suomalaisen ja eurooppalaisen julkisen hallinnon organisaatioihin ja toimintajärjestelmiin.

Suoritustapa: L 24 t + luentotentti (2 op) +
kirjatentti (4 op)
Kirjatentti suoritetaan luentotentin yhteydessä.
Kurssi korvaa opintojaksosta H115: 2 op:
Pollitt Christopher – Bouckaert Geert:
“Public Management Reform” (2nd ed.) tai
Stevens Anne – Stevens Hadley: “Brussels
Bureaucrats? The Administration of the European Union”.
Opetus: ti ja ke 14.8.–29.8. klo 16.15–19.30
Tentti: la 15.9. klo 9–12
Uusintatentit: la 20.10. klo 9–12 ja ke 21.11.
klo 17–20
Opettaja: Prof. Markku Temmes
Kirjallisuus: Pollitt Christopher & Bouckaert
Geert : Public Management Reform (2nd ed.);
Temmes Markku & Kiviniemi Markku : Suomen
hallinnon muuttuminen 1987–1995; Stevens Anne & Stevens Hadley : Brussels Bureaucrats?
The Administration of the European Union.

Aineopintoja

jo ennen kurssin alkua. Luentotentin yhteydessä palautetaan soveltava tehtävä, jonka
tarkempi ohjeistus annetaan ensimmäisellä
luentokerralla.
Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa
luennoilla.
Opetus: ma, ti, ke 28.–30.5. ja ma, ti, ke, to
4.–7.6. klo 16.15–19.30
Tentti: Hindessin -teoksen tentti (suoritetaan
ennen luentotenttiin osallistumista) ma 11.6.
klo 17–20, ke 1.8. klo 16–19 ja ma 3.9. klo
17–20. Luentotentti: la 16.6. klo 9–12
Uusintatentit: ke 8.8. klo 16–19 ja ma 10.9.
klo 17–20 Opettaja: VTM Tapio Lovio (28.–
30.5.) Ph.D. Juha Jokela (4.–5.6.) ja prof.
Markku Kiviniemi (6.–7.6.)
Kirjallisuus: Hindess Barry: Discourses of Power; Pfeffer Jeffrey: Managing With Power;
Strange Susan: States and Markets.

Vanhenemisen tutkimus

Y205. Vallan tutkimus (5 op)

4C. Vanhenemisen tutkimuksen
johdantokurssi (6 op)

Opintomaksu: 85 €

Opintomaksu: 92 €

Opintojakson tavoitteena on syventää tietoja
valtio-opin tutkimuksesta perehtymällä ensin
vallan tutkimukseen yleisesti ja sen jälkeen
linjakohtaisesti politiikan, hallinnon, ja organisaatioiden sekä maailmanpolitiikan tutkimuksen näkökulmista. Linjakohtaisten osioiden aikana tutustutaan tarkemmin valtio-opin
eri osa-alueiden keskeisiin vallan teorioihin
ja käsitteisiin. Oppimistavoitteena on vallan
käsitteiden ja teorioiden yleistuntemus sekä
kyky eritellä valtaa kansallisesta ja kansainvälisestä sekä toisaalta poliittisesta ja hallinnollisesta näkökulmasta.

Johdantokurssilla lähestytään vanhenemista
ja vanhuutta yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja yksilöllisenä kysymyksenä sekä tutustutaan vanhuspolitiikkaan ja vanhustyöhön.
Tavoitteena on oppia hahmottamaan vanhenevan ihmisen elinoloja ja elämäntilanteita
sekä luoda käsitys vanhuudesta ikä- ja elämänvaiheena ja sukupolvikysymyksenä. Lisäksi luodaan katsaus harjoitettavaan vanhuspolitiikkaan sekä vanhustyöhön.

Suoritustapa: L 28 t + Hindessin teoksen
tentti + soveltava tehtävä + luentotentti
Hindessin teos suoritetaan kirjatentissä ennen luentotenttiin osallistumista. Kirjan hankinta ja siihen perehtyminen on hyvä aloittaa

Suoritustapa: L 20 t + luentopäiväkirja + kirjatentti
Opetus: to 2.8., ti ja to 7.–30.7. ja ti 4.9. klo
16.30–18.00
Luentopäiväkirja palautetaan ma 10.9. mennessä kurssisihteeri Vaula Eskolinille Avoimen yliopiston asiakaspalveluun, Bulevardi 18.
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Tentti: Kirjatentit: ma 17.9. klo 17–20, ke
17.10. klo 17–20 ja ma 19.11. klo 17–20
Opettaja: valt.yo Tanja Kuronen

P1 Johdatus viestintään (7 op)

Kirjallisuus: Sankari A & Jyrkämä J (toim.): Lapsuudesta vanhuuteen – iän sosiologiaa; Marin
M & Hakonen S (toim.): Seniori- ja vanhustyö arjen kulttuurissa.

Opintojakson tavoitteena on johdattaa opiskelijat viestinnän peruskäsitteisiin ja -lähestymistapoihin.

Viestintä
Viestinnän
perusopinnot (25 op)
Opintomaksu: 200 €
Maksu sisältää opetusohjelmassa mainitut
opintojaksot tentteineen. Maksu on voimassa tämän opetusohjelman ajan.
Viestinnän perusopinnoissa tutustutaan joukkoviestinten ja organisaatioiden viestintään
sosiaalisena, kulttuurisena ja historiallisena
ilmiönä. Kokonaisuus antaa perustyökalut
viestinnän yhteiskunnalliseen tarkasteluun.
Opintokokonaisuus koostuu kolmesta jaksosta. Ensimmäisen ja toisen opintojakson
tavoitteena on hahmottaa pääsuuntaukset
viestinnän teorioista sekä omaksua tieteenalan keskeiset käsitteet. Kolmannen jakson
tavoitteena on jäsentää kuva viestinnän instituutioista, viestinnän oikeudellisesta sääntelystä ja viestintäpolitiikasta.
Opintokokonaisuus koostuu seuraavista
opintojaksoista:
P1 Johdatus viestintään 7 op
P2 Viestintä ja yhteiskunta 10 op
P2a) Media, organisaatiot ja yhteiskunta
5 op
P2b) Viestintä ja kulttuuri 5 op
P3 Viestinnän instituutiot ja viestintäpolitiikka 8 op
P3a) Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely 4 op
P3b) Viestinnän instituutiot 4 op  
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Opintomaksu: 99 €

Suoritustapa: L 20 t + luento- ja kirjatentti (osa I) + kirjatentti (osa II). Jakson kirjallisuus tentitään kahdessa osassa.
Opetus: ke 16.5., ma ja ke 21.–23.5., ma
28.5. ja ke 13.6. klo 16.15–19.30
Tentti: Luento- ja kirjatentti (osa I): la 16.6.
klo 9–13. Kirjatentti (osa II): ma 2.7. klo 16–20
Uusintatentit: luento- ja kirjatentti (osa I)  ja/
tai kirjatentti (osa II) ma 13.8. klo 17–21 ja la
15.9. klo 9–13
Ensimmäiseen tenttitilaisuuteen ei tarvitse
ilmoittautua, sen sijaan muihin tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen joko tenttikuorella tai verkkopalvelussa.
Opettaja: VTL Sanna Valtonen
Kirjallisuus: Osa I: Kunelius R: Viestinnän vallassa (uusin painos); Åberg L: Viestinnän johtaminen. Osa II: Pietilä V: Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä; Nieminen H & Pantti M:
Media markkinoilla.

P2a) Media, organisaatiot ja
yhteiskunta (5 op)
Opintomaksu: 40 €/tentti
Opintojaksossa tutustutaan tutkimuskirjallisuuteen, jossa tarkastellaan viestintää yhteiskunnallisena ilmiönä. Jaksolla tarkastellaan medioiden ja organisaatioiden viestintärakenteita sosiaalisessa kontekstissaan.
Suoritustapa: Kirjatentti
Tentti: ke 27.6. klo 16–19, ma 6.8. klo 16–19
ja ma 17.9. klo 17–20
Opettaja: YTL Raisa Koivusalo-Kuusivaara
Kirjallisuus: Aula P & Hakala S (toim.): Kolmet kasvot: Näkökulmia organisaatioviestintään; Karvonen E: Elämää mielikuvayhteis-

kunnassa: Imago ja maine menestystekijöinä myöhäismodernissa maailmassa; Kivikuru U & Kunelius R (toim.): Viestinnän jäljillä:
Näkökulmia uuden ajan ilmiöön.

P2b) Viestintä ja kulttuuri (5 op)
Opintomaksu: 40 €/tentti
Opintojaksossa pohditaan identiteettejä audiovisuaalisessa mediakulttuurissa.
Suoritustapa: Kirjatentti
Tentti: ke 15.8. klo 17–20, ke 3.10. 17–20 ja
ke 14.11. klo 17–20
Opettaja: VTL Sanna Valtonen
Kirjallisuus: Hall S: Identiteetti; Herkman J: Audiovisuaalinen mediakulttuuri; Lisäksi suoritetaan JOKO Rossi L-M: Heterotehdas: Televisiomainonta sukupuolituotantona TAI Mäkelä A,
Puustinen L, Ruoho I (toim.): Sukupuolishow.
Johdatus feministiseen mediatutkimukseen.
Huom! Jos Herkmanin teos on suoritettu vanhojen tutkintovaatimusten mukaan jo aiemmin, niin
sen tilalla tentitään: Nieminen H & Pantti M: Media markkinoilla. Ilmoita tenttiin ilmoittautuessasi
ne kirjat jotka suoritat.

P3a) Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely (4 op)
Opintomaksu: suoritustapa a) 78 € b) 40 €/
tentti
Opintojakso tutustuttaa opiskelijat viestintää
koskevaan lainsäädäntöön ja hyvään journalistiseen tapaan.
Suoritustapa: a) L 20 t + luentotentti, jossa
tentitään lisäksi kirjallisuutta (4 op) tai
b) kirjatentti (4 op)
Opetus: Luennot: ti ja to 7.–30.8. klo 17.45–
19.45
Tentti: a) Luentotentti, jossa suoritetaan
myös kirjallisuutta: la 8.9. klo 9–12
Uusintatentit: la 6.10. klo 9–12 ja ke 31.10.
klo 17–20

b) kirjatentit: ma 3.9. klo 17–20, ke 10.10. klo
17–20 ja la 24.11. klo 9–12
Opettaja: YTM Olli Ylönen
Kirjallisuus: a) Luentokurssin yhteydessä tentittävä kirjallisuus:
Mäntylä J: Journalistin etiikka; Vuortama T &
Kerosuo L: Viestinnän lait ja säännöt (6. painos,
2004) sekä luennoila ilmoitettava mahdollinen muu
aineisto.
b) kirjatentissä (4 op) tentittävä aineisto: Vuortama T & Kerosuo L: Viestinnän lait ja säännöt
(6. painos, 2004); Mäntylä J: Journalistin etiikka;
sekä seuraavat verkkoaineistot: Code of Athens
www.ipra.org/aboutipra/aboutipra.htm,
Journalistin ohjeet www.journalistiliitto.fi, Mainonnan kansainväliset perussäännöt (ks. Pdf-tiedosto:
”Markkinoinnin kansainväliset itsesääntelyohjeet
2005”; s. 6–11) www.iccfin.fi/codes.asp#ohjeet.html, ”Yhteisön viestintä 2000-luvulla. Yhteisöviestinnän periaatteet”/ Suomen Tiedottajien Liitto ProCom (ks. kohta: ”Yhteisöviestintätietoa”) osoitteessa: www.procom.fi/Resource.phx/community/yhteistyo.htx#50’ , Kokoelma yhteisöviestinnän ja
markkinoinnin sääntöjä (Tekijänoikeusasiat, luku
4) osoitteessa: www.avoin.helsinki.fi/Kurssit/vieSaan/materiaali/linkit.html

P3b) Viestinnän
instituutiot (4 op)
Opintomaksu: 40 €/tentti
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on
käsitys siitä, millaisista instituutioista suomalainen mediamaisema rakentuu, sekä siitä,
millaisille tavoitteille ja periaatteille ne toimintansa pohjaavat.
Suoritustapa: Kirjatentti
Tentti: la 25.8. klo 9–12, la 29.9. klo 9–12 ja
ma 29.10. klo 17–20
Opettaja: VTM Laura Juntunen
Kirjallisuus: Valitaan tentittäväksi kolme teosta
seuraavista: Jääsaari J: YLE yleisöjen ehdoilla.
Tutkimus suomalaisten television nykytilaa ja tulevaisuutta koskevista arvostuksista; Ruusunen A
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(toim.): Media muuttuu: Viestintä savitauluista kotisivuihin; Mäkinen I: Nödvändighet af LainaKirjasto: Modernin lukuhalun tulo Suomeen ja lukemisen
instituutiot; Nordenstreng K & Wiio O A: Suomen
mediamaisema (2. painos); Stenvall-Virtanen S. &
Vähämäki M. (toim.): Mediatalous. Liiketoiminnan
ja yrittäjyyden perusteet viestintäalalle.

Aineopintoja
A4 Tutkimustaidot (4 op)
Opintomaksu: 78 €
Edeltävät opinnot: Viestinnän perusopinnot 25 op
Opiskelija perehtyy tutkimuksen tekemiseen
ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan metodologisia valmiuksia eli kykyä ongelmanasetteluun, käsitteiden määrittelyyn sekä teoreettisen ja empiirisen ajattelun yhdistämiseen.
Lisäksi kurssilla pyritään perehtymään akateemisiin puhetapoihin, tieteellisen tekstin lajityyppeihin, julkaisukäytäntöihin ja kirjoittamiseen osana tutkimusprosessia.
Suoritustapa: L 20 t + essee
Opetus: ti 22.5., to 31.5., ma 11.6., to 14.6.
ja to 23.8. klo 16.15–19.30
Essee palautetaan kurssisihteeri Vaula Eskolinille ma 30.7. mennessä Avoimen yliopiston asiakaspalveluun (os. Bulevardi 18).
Opettaja: VTL Sanna Valtonen
Kirjallisuus: Oheiskirjallisuus: Hirsjärvi S & al.:
Tutki ja kirjoita (uusin painos); Kinnunen & Löytty (toim.): Tieteellinen kirjoittaminen sekä lisäksi opettajan luennolla ilmoittamia muita tieteellisiä
aikakauslehtiä.

A8e) Journalistinen työ, toukokuu (5 op)
Opintomaksu: 85 €
Kurssilla perehdytään journalismin käytän112 • Opetus- ja tenttipaikat www.helsinki.fi/avoin

töihin ja nykysuuntauksiin. Lisäksi tutustutaan juttutyyppeihin ja hyvään journalistiseen tapaan sekä kirjoitetaan runsaasti harjoitustöitä. Työskentelymenetelminä ovat luennot, tekstianalyysi ja käytännön harjoitukset. Kurssiin sisältyy ennakkotehtävä.
Suoritustapa: Harjoituskurssi: L 14 t + R
14 t + ennakkotehtävä + harjoituksia Huom!
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää
aktiivista osallistumista luennoille ja harjoituksiin. Läsnäolo on ensimmäisellä kerralla välttämätön.
Huom! Kurssin ennakkotehtävä on seuraava: Laadi viiden virkkeen mittainen vaikuttava teksti ja ota se mukaan ensimmäiselle kokoontumiskerralle. Ennakkotehtävä käsitellään ensimmäisellä kokoontumiskerralla.
Kurssin arviointi: hyväksytty / hylätty.
Opetus: ti 15.5., ma 21.5., ke, to 23.–24.5.,
ma 28.5., ke 30.5., ma 4.6. ja ke 6.6. klo
16.30–19.00 sekä to 7.6. klo 16.30–19.45
Opettaja: Toimittaja Marketta Rentola
Kirjallisuus: Oheiskirjallisuus: Mörä T & Kantola A
(toim.): Journalismia! Journalismia?; Reunanen
E: Merkitysympäristö ja uutisgenren säännöt; Salminen, E: Oivaltava toimittaja. Toimitustyön uudet
mallit ja vaatimukset. Lisäksi opettajan luennolla ilmoitettamia artikkeleita.

Harjoituskurssin suoritus korvaa viestinnän
sivuainopinnoista (35 op) A8 Työanalyysin.

A8e) Journalistinen työ, elokuu
(5 op)
Opintomaksu: 85 €
Kurssilla perehdytään journalismin käytäntöihin ja nykysuuntauksiin. Lisäksi tutustutaan juttutyyppeihin ja hyvään journalistiseen tapaan sekä kirjoitetaan runsaasti harjoitustöitä. Työskentelymenetelminä ovat luennot, tekstianalyysi ja käytännön harjoitukset. Kurssiin sisältyy ennakkotehtävä.
Suoritustapa: Harjoituskurssi: L 14 t + R

14 t + ennakkotehtävä + harjoituksia Huom!
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää
aktiivista osallistumista luennoille ja harjoituksiin. Läsnäolo on ensimmäisellä kerralla välttämätön.
Huom! Kurssin ennakkotehtävä nähtävissä
kurssin opetusohjelmassa www.helsinki.fi/
avoin
Kurssin arviointi: hyväksytty / hylätty
Opetus: ma 30.7.–10.9. klo 16.15–19.45
Opettaja: Päätoimittaja Johanna Korhonen

Ryhmä 2: klo 17.00–19.30 paitsi ti 21.8. klo
17.00–18.30
Essee ja tehtävät palautetaan ma 10.9.
mennessä kurssisihteeri Vaula Eskolinille
Avoimen yliopiston asiakaspalveluun, Bulevardi 18.
Opettaja: FL, KuM Sirpa Aalto
Kirjallisuus: Kuusamo, A.: Kuvien edessä; Salo, M. : Imageware; Saraste, L.: Valokuva tradition ja toden välissä; Lisäksi artikkeleita, jotka ilmoitetaan luennolla.

Kirjallisuus: Oheiskirjallisuus: Mörä T & Kantola A
(toim.): Journalismia! Journalismia?; Reunanen
E: Merkitysympäristö ja uutisgenren säännöt; Salminen, E: Oivaltava toimittaja. Toimitustyön uudet
mallit ja vaatimukset. Lisäksi opettajan luennolla ilmoitettamia artikkeleita.

Kurssilla välttämättömän materiaalin voi ostaa ma 16.7. alkaen Avoimen yliopiston asiakaspalvelusta.

Harjoituskurssin suoritus korvaa viestinnän
sivuainopinnoista (35 op) A8 Työanalyysin.

A9c) Mediakulttuuri (5 op)

Harjoituskurssin suoritus korvaa viestinnän
sivuainopinnoista (35 op) A8 Työanalyysin.

Opintomaksu: 85 €

A8f) Visuaalinen viestintä (5 op)
Opintomaksu: 85 € + materiaalimaksu on 4
€, joka maksetaan Avoimen yliopiston asiakaspalveluun.
Kurssilla perehdytään visuaalisen ilmaisun
perusteisiin. Tavoitteena on opettaa kuvan
lukutaitoa eli ymmärtämään mitä visuaalisia
keinoja käyttämällä on saatu aikaan kuvan
synnyttämä vaikutelma.
Suoritustapa: L 14 t + R 14 t + harjoitustehtävät + essee
Huom! Kurssin hyväksytty suorittaminen
edellyttää aktiivista osallistumista luennoille ja harjoituksiin.  
Kurssin arviointi: hyväksytty / hylätty.
Opetus: Luennot: (kaikille yhteiset) ti ja to
31.7.–2.8., ke 8.8. sekä ti ja to 14.–16.8. klo
16.30–19.00 paitsi 16.8. klo 16.30–18.00
Harjoitukset: ke 1.8., ti ja to 7.–9.8., ke 15.8.
ja ti 21.8.
Ryhmä 1: klo 14.30–17.00 paitsi ti 21.8. klo
14.30–16.00

Edeltävät opinnot: Ei vaatimuksia, mutta
suositeltavaa on, että viestinnän perusopinnot 25 op olisi suoritettu ennen kurssia.
Luentokurssi keskittyy mediakulttuuriin, joka
on yksi viestinnän tutkimuksen keskeisistä
osa-alueista. Kurssilla perehdytään mediaesityksiin ja niiden tuottamiseen ja populaarikulttuurin analysoimiseen.
Suoritustapa: L 20 t + essee
Opetus: ma ja ke 20.–29.8. ja ma 3.9. klo
16.15–19.45
Essee palautetaan kurssisihteeri Vaula Eskolinille ma 17.9. mennessä Avoimen yliopiston asiakaspalveluun (os. Bulevardi 18)
Opettaja: VTM Sanna Ojajärvi
Kirjallisuus: Hall S (toim.): Representation: Cultural Representations and Signifying Practices; Storey J: Cultural Theory and Popular Culture; Ross K & Byerly C (eds.): Women and Media: International Perspective.

Luentokurssin suoritus korvaa viestinnän si-
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vuaineopinnoista (35 op) yhden A9 viestinnän erityisjakson.

Ympäristöpolitiikka
4A. Ympäristöpolitiikan
johdantokurssi (6 op)
Opintomaksu: 92 €
Johdantokurssilla saadaan yleisnäkemys
ympäristöongelmien yhteiskunnallisesta
luonteesta, tutustutaan ympäristöpolitiikan
määrittelyyn ja tulkintoihin, historialliseen
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kehitykseen, aikalaiskeskustelun keskeisiin
teemoihin, globalisoitumisen ja tulevaisuuden näkymiin.
Suoritustapa: L 24 t + essee
Esseen kirjoittamisesta ja siinä käytettävästä
kirjallisuudesta annetaan yksityiskohtaisemmat ohjeet luennolla.
Opetus: ma, ke ja pe 16.–27.7. sekä ma ja
ke 30.7.–1.8. klo 16.30–19.00
Essee palautetaan ma 13.8. mennessä kurssisihteeri Vaula Eskolinille Avoimen
yliopiston asiakaspalveluun, Bulevardi 18.
Opettaja: VTT Arto Lindholm

Nordea Pankki Suomi Oyj

Tule keskustelemaan
sijoitusvaihtoehdoista!
Sijoitusneuvojamme auttaa sinua

taloudelliset suunnitelmasi ja sijoi-

löytämään juuri sinun tilanteeseesi

tustarpeesi sekä tarjolla olevat

sopivimmat säästö- ja sijoitusvaih-

sijoituskohteet. Soita ja varaa aika

toehdot. Käydään yhdessä läpi

konttoristamme.

Teemme sen mahdolliseksi
Aleksanterinkatu 30
Helsinki-Senaatintori
0200 3000
nordea.fi

A
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... aah olo on ihana, menohalut kasvaa, upea pilates, ... seuraavaksi ruokaremppaa

Mieti ja mailaa tarjouspyyntö
Tässä esimerkkihinta
Raportti B5 100 s ja kannet
Sisus mustavalkoinen, kunnon paperi
Kansi nelivärinen, liimanid.
Tulostusvalmiista pdf-tiedostosta
100 kpl + 6 kansalliskirjastoon
370,00 e (alv 0 %)
Esitteet, käyntikortit ja muut tarpeelliset
tulevat näppärästi seitsenvärisellä
digilaitteistollamme.
Bittiavaruus kuljettaa aineistoja, kumipyörät
valmiita tuotteita. Vertailu kannattaa.
Kysykää - neuvomme ja opastamme.
Tarjouspyyntölomake kts. www.cityoffset.fi
Avaruus ei ole painoton.

Varastokatu 3, 3 krs, Tampere
Liki Tampere-taloa ja Telakkaa
Soita (03) 3138 1100

Cityoffsetissa
Sirpa-täti neuvoo
ja opastaa

word/power pdf:ksi
leikkuuvarat ja muut
rosoreunat siistiksi

Me painamme
rakkaudella
käsiohjelmia
kirjoja
julisteita
kutsuja
esitteitä
runoja
tutkimuksia
proosaa
sarjakuvia
tiedettä
taidetta
pienlehtiä

Pyydä tarjous!
www.cityoffset.fi
sirpa.mustonen@cityoffset.fi

Julkaisijan
palvelutalo
Ota yhteyttä asiantuntijaan!
Viestinnän palvelujen hankinta kannattaa keskittää
osaavalle palvelutalolle, joka voi auttaa myös koko
julkaisuprosessin kehittämisessä tehokkaammaksi.

Tehokkaat kokonaisratkaisut
Koulutus ja opastus

Julkaisut

Graafinen suunnittelu

Raportit

Kuvapalvelut

Muistiot

Taittopalvelut

Ohjeet

Asiakaspalvelu

Offsetpainatus

Lehdet

Puh.: (09) 701 0230

Digipainatus

Esitteet

Telefax: (09) 701 02370

Viimeistelyt

Vuosikertomukset

PL 26, 00014

Varastointi

Painetut ja sähköiset julkaisut

Tiedostojen arkistointi

Pikapainot kampuksilla

Helsingin Yliopisto
info@yliopistopaino.fi
www.yliopistopaino.fi

Jakelu
Välitysmyynti

PARHAAT EVÄÄT OPPIMISEEN

Arabian kielioppi ja
harjoituskirja
Faruk Abu-Chacra
Arabian nykykirjakielen
oppikirja antaa hyvän
pohjan lukea ja kirjoittaa
kieltä, jota käytetään tämän päivän kirjallisuudessa ja mediassa.
Kirja ilmestyy keväällä 2007.
ISBN 978-951-792-319-4

31 €
Aikuisopetukseen suunnatut kielten oppimateriaalit sekä tietokirjat opetukseen ja kasvatukseen
löydät osoitteesta www.finnlectura.fi.

ARABIA
ENGLANTI
ESPANJA
ISLANTI
ITALIA
JAPANI
KIINA
KREIKKA
LATINA
LATVIA
NORJA
PORTUGALI
PUOLA
RANSKA
RUOTSI
SAKSA
SUOMI
SUOMI VIERAANA KIELENÄ

SWAHILI
TANSKA
TSEKKI
UNKARI
VENÄJÄ
VIRO
VIITTOMAKIELI

Oy Finn Lectura Ab Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki Puh. 020 7489 485 asiakaspalvelu@finnlectura.fi

