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I
opiskelijaneuvonta 

Fabianinkatu 33, 1. krs
Helsinki 

p. 02941 22244 
neuvonta@helsinki.fi 

tule tapaamaan opintojen oHjaajia!

Helsingin yliopiston kirjastossa  
Kaisa-talossa 13.8. klo 12.00–18.00 

Fabianinkatu 30 

(ajanvarausta ei tarvita).

ilmoittautuneille startti opintoiHin
1.9. klo 17.00–19.30, 

Porthania, sali PII
Yliopistonkatu 3

tavoitteena tutkinto –teemailta

17.11. klo 17.00–19.30
verkossa osoitteessa 

https://connectpro.helsinki.fi/avoin_tavoitteenatutkinto/

kevään opintojen  infotilaisuus

11.11. klo 17.00
Porthania, sali PII  
Yliopistonkatu 3 

I
syksyllä alkavien opintojen  

infotilaisuudet
11.8. ja 18.8. klo 17.00–18.30 

Porthania, sali PII  
Yliopistonkatu 3

12.8. klo 17.00–18.30 
verkossa osoitteessa 

https://connectpro.helsinki.fi/avoin_info

opintojen oHjaus

Avoimen yliopiston opintojen ohjaajat auttavat sinua opintojesi 
suunnittelussa, oppiaineen ja opiskelumuodon valinnassa ja 

opintosuunnitelman tekemisessä. He myös neuvovat miten voit 
kehittää opiskelutaitojasi. Voit myös varata ajan 

henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen.

p. 02941 28321
puhelinneuvonta 

ma 10–12, ti 12–14, ke 10–12
avoin-ohjaus@helsinki.fi   
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innostu opiskelusta!
Avoimen yliopiston 
opiskelijabloggaajat 
kertovat

Meitä opiskelijoita 
on erilaisissa elämäntilanteissa 

täällä avoimessa yliopistossa opis-
kelemassa. On heitä, jotka ovat 

vaihtaneet kokonaan alaa, 
nuoria, jotka odottavat opiskelu-
paikkaa, jatko-opiskelijoita jne. 
Elämän kirjo lienee avoimessa 

yliopistossa hyvinkin suurta 
ja se onkin juuri avoimen 

suuri rikkaus.”

”

Avoimen 
yliopiston tentit 

tukevat hyvin valinta-
kokeeseen valmis-

tautumista.”

”

Jos olet kahden vaiheilla 
ja mietit lähteäkö opiskele-
maan vai ei, klikkaa linkkiä 
ja ilmoittaudu mukaan! En 
lupaa että aina olisi help-

poa, mutta ehdottomasti on 
sen arvoista!”

”

Auringon-
paisteessahan 

on paras 
lukea!”

”

avoimessa yliopistossa                                  
voivat opiskella kaikki

•  Opinnot Helsingin yliopiston tutkinto-
 vaatimusten mukaisia.
•  Ei ikärajoja tai pohjakoulutusvaatimuksia.
•  Ei valintakokeita - opiskelijat otetaan 
 yleensä ilmoittautumisjärjestyksessä.
•  Opinnot voi liittää yliopistotutkintoon.
•  Opettajina toimivat Helsingin yliopiston 
 opettajat ja tutkijat.
•  Opinnot voi suorittaa työn ohella: 
 luennot yleensä iltaisin ja viikonloppuisin.
• Paljon verkko-opintoja.

Opintoihin voit tutustua Avoimen 
yliopiston verkkopalvelussa 
www.helsinki.fi/avoin/opintotarjonta. 

Verkkopalvelun opinto-ohjelmissa 
on tietoa muun muassa 
•  opintojen sisällöistä, suoritustavoista 
 ja kirjallisuudesta 
•  opetuksen ajasta ja paikasta 
•  ilmoittautumisen ajankohdasta 
•  ilmoittautumis- ja maksuehdoista
•  opintomaksuista.

ilmoittaudu verkkopalvelussa 

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2015-2016 
opintoihin alkaa 18.8.-21.8. oppiaineittain 
porrastetusti.

Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimen yli-
opiston verkkopalvelussa www.helsinki.fi/
avoin/opintotarjonta.

Ilmoittautuminen on sitova. Opintomaksu 
maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä 
verkkomaksuna. Ilmoittautuminen edellyttää 
maksutonta rekisteröitymistä verkkopalve-

lun käyttäjäksi. Helsingin yliopiston opiske-
lijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen 
Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Kun olet ilmoittautunut, seuraa sähkö-
postiasi! Saat lisätietoa esimerkiksi opiske-
lussa tarvittavien käyttäjätunnusten käyttöön 
ottamisesta.

Ilmoittautuminen kevään 2016 opintoihin 
alkaa 17.11.2015.

suoritustiedot

Arvioidut kokonaiset suoritukset kirjataan 
Helsingin yliopiston opintosuoritusrekiste-
riin Oodiin. Voit katsoa tietoja WebOodi-
järjestelmän kautta. Voit myös tilata 
suoritustiedot sähköpostiosoitteeseesi. 

WebOodin käyttöön tarvitset Helsin-
gin yliopiston käyttäjätunnuksen. Ohjeet 
käyttäjätunnuksen aktivoimiseen tulevat si-
nulle sähköpostilla ennen opintojen alkua. 
Ohjeet ovat myös verkkopalvelussa kohdas-
sa Opiskelu/Opinnoissa alkuun/Tunnukset. 

opintomaksut 

Opintomaksu on viisitoista euroa opintopis-
teeltä (op). Esimerkiksi 25 op:n perusopinto-
jen opintomaksu on 375 euroa.  

Huom: yhteistyöoppilaitosten (ks. s.72) opin-
noissa maksu voi vaihdella – tarkista opin-
tomaksut verkkopalvelun opinto-ohjelmista.

opintojen oHjaus

Katso sivu 3.

I

Lue lisää 
bloggaajien kokemuksia: 
blogs.helsinki.fi/opiskelu-avoimessa
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Onko opiskelustasi 
kulunut jo vuosia? 

Mietitkö, miten laaditaan 
hyvä essee? 

Oletko suorittanut juuri 
lukion ja haluat kehittää 
yliopisto-opiskelun 
vaatimia taitoja? 

Avoin yliopisto järjestää 
monia opiskelutaitoa 
tukevia kursseja. Tule 
rohkeasti mukaan 
- opiskelukin sujuu harjoit-
telun jälkeen paremmin!

Avoimen yliopiston 
verkkopalvelussa on myös 
hyviä vinkkejä opiskeluun: 

www.helsinki.fi/avoin/ 
opiskeluntaito

opiskelutaitoiHin  
liittyvät kurssitkeHitä                     

opiskelu-              
taitojasi!

Tarkat tiedot opetuksen sisällöistä, 
opiskeluajoista ja -paikoista 
ovat verkkopalvelussa  

www.helsinki.fi/avoin/opintotarjonta

lukuvuoden                                                                                           
2015-2016 opinnotOpiskelutaitoja voi kehittää ja ne ke-

hittyvät opintojesi edetessä. Kun 
opit tuntemaan omat tapasi opiskel-
la ja oppia, voit muuttaa niitä oppimi-
sen kannalta tarkoituksenmukaiseen 
suuntaan. 

Opiskelutaitokursseilla paneu-
dutaan esimerkiksi opintojen suun-
nitteluun, tenttiin valmistautumiseen 
sekä tutkintotavoitteiseen opiske-
luun. Myös lukemisen ja kirjoittami-
sen taidot kehittyvät kursseilla. 

Opiskelutaidollisia kursseja jär-
jestetään syksyisin ja keväisin. Kurs-
sit eivät ole varsinaisia yliopiston 
opintoja eikä niistä saa opintopisteitä. 

Kurssit ja teemaillat
• Taitava kirjoittaja
• Tenttimisen ABC
• Oivaltava lukeminen
• Vinkkejä englannin-
 kielisen 
 tekstin lukemiseen
• Kirjallinen ilmaisu
• Tavoitteena tutkinto
• Verkko-oppimis-
 ympäristö Moodle 
 tutuksi
• Startti opintoihin
• Tiedonhankinnan 
 kursseja yhteistyössä 
 yliopiston kirjaston 
 kanssa

Miten voin kehittyä oppijana?
Voinko tehdä opiskelustani 

mielekkäämpää ja 
antoisampaa?
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I englanti 

Englanti on maailman levinnein ja opetetuin 
kieli. Englantia puhutaan äidinkielenä mm. 
Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa 
ja Australiassa. Yhteensä englantia osaavia 
on maailmassa reilusti yli miljardi. Englannin 
kielen taito on hyödyksi mm. työelämässä, 
matkailun saralla ja ihmisten keskinäisessä 
kanssakäymisessä. Englantia käytetään yhä 
enemmän myös tieteen ja tutkimuksen aloilla. 

Englannin opintoja syksyllä ja kevääl-
lä. Avoin yliopisto, Helsingin aikuisopisto, 
Helsingin evankelinen opisto, Hämeen ke-
säyliopisto, Lahden kansanopisto, Päijät-
Hämeen kesäyliopisto, Työväen Akatemia, 
Vantaan aikuisopisto
• Englannin tekstinymmärtäminen, 
 kirjoittaminen ja suullinen taito – valmen- 
 tava kurssi (3 op) (Remedial Reading, 
 Writing and Spoken Communication)
• Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoit- 
 taminen ja suullinen taito 
 (hum., käytt., valt.) (3 op) 
 (English Academic and Professional  
 Skills: Reading, Writing and Spoken 
 Communication for Students of Arts, 
 Behavioural and Social Sciences) 
• Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoit- 
 taminen ja suullinen taito (biot.) (4 op) 
 (English Academic and Professional  
 Skills: Reading, Writing and Spoken 
 Communication for Students of Biological  
 and Environmental Sciences)
• Englannin keskustelu ja kirjoittaminen  
 (hum.) (2 op) 
 (English Academic and Professional  
 Skills: Discussion and Writing for 
 Students of Arts) 
• Englannin tekstinymmärtäminen ja 
 suullinen taito (hum., oik., mat.-luonn.) 
 (2 op)

 (English Academic and Professional  
 Skills: Reading and Discussion for 
 Students of Arts, Law and Science) 

espanja

Espanja on maailman neljänneksi puhutuin 
kieli ja yksi YK:n ja EU:n virallisista kielistä. 
Espanja on 21 maan virallinen kieli. Espan-
jaa puhutaan Espanjan lisäksi Etelä- ja Kes-
ki-Amerikassa ja Meksikossa ja lisäksi mm. 
myös Yhdysvalloissa. Erityisesti matkailun, 
kulttuurin ja ulkomaankaupan saralla espan-
jan taito on tärkeä. Espanjan opinnoissasi 
tutustut myös espanjalaiseen ja latinalais-
amerikkalaiseen elämäntapaan ja kulttuu-
riin, johon kuuluu musiikki ja tanssi sekä 
myös kirjallisuus ja kuvataide. 

Espanjan opintoja syksyllä ja kevää-
lä. Helsingin seudun kesäyliopisto, Espoon 
työväenopisto, Työväen Akatemia, Vantaan 
aikuisopisto.
• Alkeiskurssi 1, (3 op)
• Alkeiskurssi 2 (CEFR A1), (3 op)
• Jatkokurssi 1 (CEFR A1–A2), (3 op)
• Jatkokurssi 2 (CEFR A2), (3 op)
• Espanjan kielioppikurssi 
 (CEFR A2), (3 op)
• Curso de comprensión de textos 
 – espanjan tekstinymmärtämisen kurssi  
 (CEFR B1), (3 op)

italia
Italian kieltä on sanottu mm. kulttuurin, muo-
din ja kulinarismin kieleksi. Se onkin hyö-
dyllinen kieli mm. kulttuuri-, musiikki- ja 
muotialalla toimiville. Italiaa puhutaan pait-
si Italiassa myös Sveitsissä, jossa se on yk-
si valtion neljästä virallisesta kielestä. Muun 
muassa Yhdysvalloissa, Saksassa ja lati-
nalaisessa Amerikassa asuu huomattava 

kieliopinnot
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saksa

Saksa on Euroopan puhutuin kieli ja lisäk-
si se on yksi EU:n virallisista kielistä. Sak-
sa on tärkeä kieli paitsi Keski-Euroopassa 
myös entisissä Itä-Euroopan maissa. Sak-
sa on monen kansainvälisen talous- ja kult-
tuuriyhteisön työkieli. Ulkomaankaupassa 
Saksa on eräs Suomen suurimmista kaup-
pakumppaneista. Saksa on myös yksi tär-
keimpiä kulttuurikieliä; se on esimerkiksi 
musiikin kansainvälinen kieli. 

Saksan opintoja syksyllä ja keväällä. 
Helsingin seudun kesäyliopisto, Työväen 
Akatemia, Vantaan aikuisopisto. 
• Alkeiskurssi 1, (4 op)
• Alkeiskurssi 2 (CEFR A1), (4 op)
• Jatkokurssi 1 (CEFR A2), (4 op)
• Jatkokurssi 2 (CEFR A2), (4 op)
• Jatkokurssi 3 (CEFR A2), (4 op)
• Textkurs: Lesen, Diskutieren und 
 Schreiben – saksan tekstikurssi 
 (CEFR B1), (3 op)

toinen kotimainen kieli/ruotsi

Ruotsi on Pohjolan suurin kieli ja läheistä su-
kua norjan, tanskan, islannin ja fäärin kielille. 
Ruotsin kielen taito tekee mahdolliseksi lu-
kea ruotsinkielistä lähdekirjallisuutta, tutkia 
vanhoja asiakirjoja ja seurata ruotsin kielellä 
tehtävää tutkimusta sekä ruotsinkielistä leh-
distöä. Työelämässä ruotsin kielen taidois-
ta on hyötyä erityisesti kaupan, teollisuuden, 
kulttuurin ja politiikan saralla sekä julkisen 
sektorin organisaatioissa ja palveluamma-
teissa.

Ruotsin/toisen kotimaisen kielen opin-
toja syksyllä ja keväällä. Avoin yliopisto, 
Etelä-Pohjanmaan opisto, Hämeen kesäyli-
opisto, Lahden kansanopisto, Porvoon kan-
salaisopisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, 
Työväen Akatemia, Vantaan aikuisopisto
• Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja 
 suullinen taito (5 op) (hum.)
• Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja 
 suullinen taito (5 op) (oik.)
• Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja 
 suullinen taito (4 op) (valt.)
• Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja 
 suullinen taito (3 op) (käytt.)
• Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja 
 suullinen taito (3 op) (biot.)
• Ruotsin valmennuskurssi (2 op)

venäjä

Venäjän kieli kuuluu maailman suuriin ja pu-
hutuimpiin kieliin. Venäjän taitoa tarvitaan 
paitsi kaupankäynnissä myös monilla tieteen-
aloilla ja erilaisissa yhteistyöhankkeissa. Ve-
näjä on myös yksi YK:n virallisista työkielistä. 
Taloudellisen yhteistyön ja muiden jatkuvasti 
lisääntyvien kontaktien myötä venäjän kielen 
taitoa tarvitaan yhä enemmän. Opinnoissa-
si tutustut myös venäläiseen yhteiskuntaelä-
mään ja Venäjän rikkaaseen kulttuuriin. 

Venäjän opintoja syksyllä ja keväällä. Hel-
singin seudun kesäyliopisto, Porvoon kan-
salaisopisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, 
Työväen Akatemia, Vantaan aikuisopisto. 
• Alkeiskurssi 1, (4 op)
• Alkeiskurssi 2 (CEFR A1), (4 op)
• Jatkokurssi 1 (CEFR A1), (4 op)
• Jatkokurssi 2 (CEFR A2), (4 op)
• Venäjän täydennyskurssi (CEFR A2), 
 (4 op)

määrä ulkoitalialaisia. Italian opinnot tutus-
tuttavat sinut eurooppalaiseen historiaan ja 
kulttuuriperintöön. 

Italian opintoja syksyllä ja keväällä. 
Helsingin seudun kesäyliopisto, Tampereen 
kesäyliopisto, Vantaan aikuisopisto.
• Alkeiskurssi 1, (3 op)
• Alkeiskurssi 2 (CEFR A1), (3 op)
• Jatkokurssi 1 (CEFR A1–A2), (3 op)
• Jatkokurssi 2 (CEFR A2), (3 op)
• Italian kielioppikurssi (CEFR A2), (3 op)
• Italian alkeistason keskustelukurssi 
 (CEFR A1), (2 op)
• Käytännön italian kurssi (CEFR A2), 
 (2 op)
• Romolo – käytännön italiaa verkossa 1  
 (CEFR A1), (3 op)
• Remo – Käytännön italiaa verkossa 2  
 (CEFR A1–A2), (3 op)

portugali

Puhujamääränsä perusteella portugali kuu-
luu maailman suurimpien kielien joukkoon. 
Pääkielenä portugalia puhutaan Portuga-
lin lisäksi Brasiliassa ja muutamissa Afrikan 
maissa kuten Mosambikissa. Etelä-Ameri-
kan merkitys kasvaa maailmantaloudessa, 
jolloin  portugalin kielen osaamisesta on hyö-
tyä tulevaisuuden työmarkkinoilla kuin myös 
matkailussakin. Opinnoissa tutustut mm. 
portugalilaisiin perinteisiin ja tapakulttuuriin.

Portugalin opintoja syksyllä ja keväällä. 
Helsingin seudun kesäyliopisto, Tampereen 
kesäyliopisto.
• Alkeiskurssi, (4 op)
• Jatkokurssi (CEFR A1), (4 op)

ranska

Ranska on englannin ohella Euroopan uni-
onin pääasiallinen työ- ja neuvottelukieli. 
Ranska on myös yksi YK:n virallisista kielis-
tä sekä useiden muiden kansainvälisten jär-
jestöjen kieli. Ranskan kielen merkitys on 
suuri liike-elämässä ja teollisuudessa, joten 
ranskan kielen taito on suuri etu työelämäs-
sä. Ranska on myös kulttuurin, sivistyksen, 
muodin ja gastronomian kieli. Ranskalainen 
kulttuuri on jo keskiajasta lähtien vaikuttanut 
eurooppalaiseen kulttuuriin mm. taiteen ja 
kirjallisuuden saralla.

Ranskan opintoja syksyllä ja kevääl-
lä, Helsingin työväenopisto, Helsingin seu-
dun kesäyliopisto, Porvoon kansalaisopisto, 
Tampereen kesäyliopisto, Työväen Akate-
mia.
• Alkeiskurssi 1, (3 op)
• Alkeiskurssi 2 (CEFR A1), (3 op)
• Jatkokurssi 1 (CEFR A1), (3 op)
• Jatkokurssi 2 (CEFR A1–A2), (3 op)
• Ranskan kieliopin kertaus 1 (CEFR A2),  
 (2 op)
• Ranskan kieliopin kertaus 2 (CEFR A2),  
 (2 op)
• Activez votre français – ranskan 
 aktivointikurssi (CEFR A2), (3 op) 
• Expression orale – ranskan suullisen  
 taidon kurssi (CEFR B1), 3 op
• Comprendre et commenter – ranskan  
 tekstinymmärtämisen kurssi (CEFR B1), 
 (3 op)
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Biologia

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedon merkitys 
yhteiskunnassa on kasvanut selkeästi vii-
me vuosikymmenien aikana. Tutkimuksen 
sovellutukset ovat keskeisiä terveydenhuol-
lossa ja lääketieteessä, luonnonvarojen 
kestävässä käytössä, ympäristöongelmien 
syiden ymmärtämisessä ja ratkaisujen etsi-
misessä. 

Biologian kohteena on elävä luonto. 
Opinnoissa perehdytään elämään sen eri 
tasoilla molekyyleistä ja soluista eliöihin ja 
ekosysteemeihin.  

Yleisbiologian perus- ja aineopintojen 
(60 op) suorittaminen antaa pätevyyden bio-
logian aineenopettajaksi, jos henkilöllä on jo 
opettajanpätevyys.

Yleisbiologian perusopinnot (25 op)
• 52073 Ekologian perusteet (4 op)
• 59900 Evoluutio ja systematiikka (4 op)
• 529001 Biotieteiden perusteet I (6 op)
• 529002 Biotieteiden perusteet II (4 op)
• 52736 Geenitekniikka (3 op)

Yleisbiologian aineopinnot (35 op)          
alkanut syksyllä 2014
• A22043 Ihmisen fysiologia (3 op)
• A526000 Johdatus kasvitieteeseen (3 op)
• A52064 Kasvituntemus I (3 op)
• A52063 Sienituntemus (2 op)
• A59928 Ekologian kenttäkurssin 
 biotooppijakso (4 op)
• A59903 Saariston ekologia (2 op)
• A52078 Solubiologia ja 
 sytogenetiikka (2 op)

Biologian koulutusohjelman valinnaisia 
opintojaksoja
• A 52692 Kasvitieteen historia (3 op), 
 kirjatentti
• A 52746 Geneettinen analyysi (3 op)

ympäristÖtieteet

Ympäristötieteiden oppiaine tarjoaa perus-
tan ympäristöalan asiantuntijana toimimi-
seen julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän 
palveluksessa sekä tutkijana tai opettajana. 

Ympäristötieteissä yhdistyy luonnontie-
teellinen ja yhteiskuntatieteellinen ympäris-
tötutkimus. Opinnot ovat poikkitieteellisiä, 
joten uusimman ympäristöön liittyvän osaa-
misen välittäminen on keskeistä. Opit perus-
asiat ekosysteemien toiminnasta, aineiden 
kierroista ja ilmakehän sekä maa- ja vesi-
ekosysteemien vuorovaikutuksista.

Opinnot ovat tiedekunnan uusien tutkin-
tovaatimusten kandidaattiopintojen mukaisia. 

I
Bio- ja                                         

ympäristÖ-                                    
tieteelliset                        

opinnot
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Ympäristötieteiden perusopinnot (25 op) 
Osia uusista, kaikille yhteisistä perusopin-
noista, mm:
• Ekologian perusteet (4 op)
• Johdatus ympäristöpolitiikkaan (5 op), 
 keväällä
• Johdatus monitieteisiin ympäristö-
 opintoihin (5 op)

Ympäristöekologian moduuli (25 op) 
Osia uudesta suuntautumisvaihtoehdon 
moduulista, mm:
• Hydrologia, vesien- ja maaperänsuojelu  
 (5 op), keväällä
• Maaperäekologia (5 op), keväällä

Ympäristötiede ja ympäristöasioiden 
hallinta, sivuainekokonaisuus (25 op) 
• Ympäristöriskien arviointi (6 op)
• Elinkaariajattelu (4 op)
• Ympäristöasiantuntijan viestintä-
 osaaminen (6 op), keväällä
• Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto (3 op),  
 keväällä
• Ympäristövaikutusten arviointi (3 op), 
 keväällä

Yhteisten opintojaksojen (22 op) lisäksi opis-
kelija voi valita valinnaisia opintojaksoja (3 op 
tai enemmän) saadakseen perusopintokoko-
naisuuteen vaadittavat 25 op, esimerkiksi
• Kirjallisuustentti (4 op)
• Johdatus kaupunkitutkimukseen (5 op)
• Johdatus ympäristöpolitiikkaan (5 op), 
 keväällä

I

http://www.helsinki.fi/avoin/
ajankohtaista/uutiskirje.htm

tilaa  
avoimen  

yliopiston 
uutiskirje

pysy ajan  
tasalla                                                                       

uusimmista  
opinnoista  
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aasian tutkimus

Aasian tutkimus on monitieteinen aluepoh-
jainen oppiaineryhmä. Sen alaan kuuluvat 
Aasian maat, kansat, kielet ja kulttuurit. 

Aasian tutkimuksen opinnot koostu-
vat kielen opiskelusta (kiina, korea, japani, 
turkki, hindi, sanskrit) sekä Aasian historiaa, 
kulttuuria ja nyky-yhteiskuntaa käsittelevis-
tä kursseista. 

Aasian tutkimuksen opintojaksoja
• Kiinan yhteiskunta ja politiikka (5 op), 
 syksyllä Helsingin aikuisopisto
• Yhteiskunta ja sukupuoli Kiinassa 
 (5–7 op), keväällä Työväen Akatemia

arkeologia

Arkeologian opetus on monien erikoisalojen 
muodostama kokonaisuus. Opinnoissa koh-
taavat humanistiset ja sosiaaliset tieteet sekä 
luonnontieteet. Keskeiset tutkimuskysymyk-
set liittyvät historiaan, mutta tärkeimmät tut-
kimusmenetelmät ovat luonnontieteellisiä. 
Perusopinnot antavat yleiskuvan arkeolo-
giasta tieteenalana, sen tärkeimmistä tut-
kimusmenetelmistä sekä Suomen ja muun 
maailman arkeologiasta. 

Aineopintojaksoilla opiskelija syventää 
tietämystään valitsemastaan arkeologian 
osa-alueesta, metodista, maantieteellisestä 
alueesta tai periodista. Tavoitteena on oppia 
analysoimaan kriittisesti arkeologista tutki-
musta. 

Arkeologian perusopinnot (25 op) 
Avoin yliopisto, syksyllä
• Johdatus arkeologiaan (5 op)
• Suomen arkeologian perusteet /
 Introduction to Finnish archaeology (5 op)

• Yleisen arkeologian perusteet (5 op)
• Arkeologisten kenttätyömenetelmien 
 perusteet (4 op)
• Aineistotuntemuksen perusteet (6 op)

Arkeologian aineopintoja
• Arkeologiaa temaattisesti (5 op)
 -  Esihistoriaa ja keskiaikaa Länsi-
  Uudellamaalla (ekskursio), syksyllä 
  Avoin yliopisto
 -  Geologian perusteet arkeologeille, 
  syksyllä Etelä-Karjalan kesäyliopisto,  
  Lappeenranta
 -  Arkeologisia tutkimuksia Pirkanmaalla  
  ja muualla Etelä-Suomessa, syksyllä 
  Tampereen kesäyliopisto, Tampere
 -  Merellinen kulttuuriperintö – alueellisia  
  näkökulmia, Keski-Pohjanmaan 
  kesäyliopisto, Kokkola

Balttilaiset kielet ja kulttuurit

Balttilaiset kielet kuuluvat indoeurooppa-
laiseen kieliperheeseen, ja niitä puhutaan 
pääasiassa Itämeren itä- ja kaakkoispuolel-
la sijaitsevilla alueilla. Nykyään ainoita pu-
huttuja balttilaisia kieliä ovat liettua ja latvia. 
Balttilaiset kielet ovat kielitieteellisesti erityi-
sen kiinnostavia siksi, että niissä on säilynyt 
monia arkaaisia piirteitä indoeurooppalai-
sesta kantakielestä. Liettuaa pidetään in-
doeurooppalaisista nykykielistä kaikkien 
vanhakantaisimpana. Liettuaa puhuu äidin-
kielenään n. 3,9 miljoonaa ja latviaa 1,7 mil-
joonaa ihmistä.

Opinnot toteutetaan yhteisopetuksena 
Nykykielten laitoksen kanssa.

Humanistiset                    
opinnot

I
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Liettuan kieli ja kulttuuri, perusopinnot 
(25 op) Avoin yliopisto, syksyllä
• Liettuan peruskurssi I (8 op)
• Liettuan peruskurssi II, (8 op)
• Baltian aluetuntemus (6 op)
• Johdatus Liettuan kulttuuriin (3 op)

elokuva- ja televisiotutkimus

Elokuvalla ja televisiolla on tärkeä rooli yh-
teiskunnassa ja yksittäisten ihmisten elä-
mässä. 

Elokuva- ja televisiotutkimus tarjo-
aa käsitteellistä välineistöä ja historiallisen 
perspektiivin elokuvan ja television ymmär-
tämiselle ennen kaikkea audiovisuaalisen 
kerronnan muotoina. Perusopinnoissa pe-
rehdytään elokuva- ja televisiotutkimuksen 
perusteisiin, näiden medioiden historiaan, 
ominaislaatuun sekä yhteiskunnallisiin ja 
kulttuurisiin ulottuvuuksiin.

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perus-
opintoihin sisältyy myös englanninkielisiä lu-
entoja, mutta kaikki oppimistehtävät ja tentit 
voi tehdä suomeksi.

Elokuva- ja televisiotutkimuksen 
perusopinnot (25 op) 
Avoin yliopisto, syksyllä
• Introduction to film and television studies  
 (3 op) 
• Televisiotutkimus (3 op), myös 
 Jyväskylän kesäyliopisto
• World Film and Television History I-III 
 (8 op): 
 -  World film history I (3 op)
 -  World film history II (3 op)
 -  Television history (2 op)
• Audiovisuaalinen kerronta (3 op) 

• Yhteiskunta ja audiovisuaalinen kulttuuri  
 (5 op)
• Elokuvan tuotanto, levitys, esitystoiminta  
 (3 op), keväällä, myös Jyväskylän 
 kesäyliopisto

Yksittäisiä opintojaksoja
• Audiovisuaalinen mediakasvatus 
 – Veisitkö lapsesi katsomaan tätä 
 elokuvaa? (3 op), Avoin yliopisto, keväällä 

Elokuva- ja televisiotutkimuksen 
aineopintotasoiset opinnot
• World Film History III (3 op), 
 Avoin yliopisto, keväällä

filosofia

Ks. Valtiotieteelliset opinnot, s. 51

Historia

Historia-aineiden opinnoissa opitaan ym-
märtämään historiallisen menneisyyden ja 
historiatieteen luonnetta sekä harjaannu-
taan historiantutkimuksen käytännön taitoi-
hin. Perusopinnot antavat hyvän yleiskuvan 
maailmanhistoriasta sekä perehdyttävät 
Suomen talous-, yhteiskunta-, kulttuuri- ja 
valtioelämän rakenteisiin ja toimintatapoihin 
eri historiallisissa kehitysvaiheissa.

Historian perusopinnot (25 op) 
Avoin yliopisto, syksyllä
• Roomasta renessanssiin (5 op)
• Renessanssista Ranskan vallan-
 kumoukseen (10 op)
• Ranskan vallankumouksesta 
 nykyaikaan (10 op)

kansatiede

Kansatiede on ihmisten arjeksi tai arkielä-
mäksi usein nimitetyn kansanomaisen kult-
tuurin tutkimusta. Se sisältää sekä kulttuurin 
aineelliset ja toiminnalliset muodot että nii-
den takana olevat ajattelu- ja kokemistavat, 
joita ihmiset ovat eri aikoina muovanneet, 
muokanneet ja välittäneet toisilleen keski-
näisessä vuorovaikutuksessaan. Ajallisten 
prosessien hallitseminen menneisyydestä 
nykyisyyteen ja joissakin yhteyksissä myös 
tulevaisuuteen luodaten kuuluu kansatie-
teen perustaan. Kansatieteen opinnot järjes-
tetään yhteisopetuksena oppiaineen kanssa. 
Opinnot jakautuvat syksylle ja keväälle.

elämänkatsomustieto

Ks. Valtiotieteelliset opinnot, s. 51

englantilainen filologia

Englantilaisen filologian opinnot antavat mo-
nipuolisen näkemyksen kielestä ja kulttuuris-
ta.  Opinnoissa syvennytään englannin kielen 
erityispiirteisiin, kielellisiin varieteetteihin, 
kirjallisuuteen ja kulttuureihin sekä englanti-
laiseen filologiaan tieteenalana. Opinnoissa 
tarkastellaan sekä nykyenglantia että eng-
lannin kielen historiallista kehitystä. 

Perusopintojen tavoitteena on vahvistaa 
opiskelijan kielitaitoa sekä tutustuttaa opis-
kelija englantilaisen filologian eri alueisiin ja 
niiden analysointimenetelmiin. Ennen perus-
opintoja järjestetään alkukuulustelu, joka on 
karsiva.

Englantilaisen filologian perusopinnot 
(25 op) syksyllä Helsingin aikuisopisto, 
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
• Eng115 Englannin kielen rakenteita (4 op)

• Eng117 Englannin kielitieteellinen 
 tutkimus (4 op)
• Eng114a Tekstianalyysi englannista 
 suomeen (4 op) 
• Eng125 Kulttuuri ja yhteiskunta (4 op)
• Eng122 Kirjallisuuden tutoriaali (5 op) 
• Eng116 Englannin kielen suullinen 
 taito (4 op) 

Englantilaisen filologian aineopinnot 
(9 op) syksyllä Avoin yliopisto. 
Aineopintojen tavoitteena on perehdyttää 
opiskelija englantilaisen filologian eri aluei-
siin englanninkielisen kaunokirjallisuuden 
sekä kielen kehityksen ja vaihtelun yleiskat-
sausten kautta. 
• Eng224 Englannin kielen vaihtelu ja 
 muutos (3 op)
• Eng225 Globaaliset ja alueelliset 
 englannit (3 op) 
• Eng226 Rakenneanalyysi (3 op)

estetiikka

Estetiikassa käsitellään taiteeseen, kritiik-
kiin (tulkinta, arvottaminen) sekä kulttuurin ja 
ympäristön esteettisiin arvoihin liittyviä filo-
sofisia kysymyksiä ja niitä koskevia teorioita. 
Ongelmia tarkastellaan kriittisesti eri näkö-
kulmista ja perehdytään sekä niiden histori-
allisiin että nykyisiin muotoiluihin.

Estetiikan perusopinnot (25 op) 
Avoin yliopisto, syksyllä
• Estetiikan perusteet (5 op)
• Estetiikan historia I (5 op)
• Estetiikan nykysuuntauksia I (5 op)
• Taidekritiikki (5 op)
• Ympäristöestetiikka (5 op), 
 verkko-opinnot keväällä



   25  24       Opintojen ajat, paikat, maksut ja ilmoittautumisohjeet opinto-ohjelmissa www.helsinki.fi/avoin/opintotarjonta   Opintojen ajat, paikat, maksut ja ilmoittautumisohjeet opinto-ohjelmissa www.helsinki.fi/avoin/opintotarjonta

Kansatieteen perusopintoja 
• Kansatieteen peruskurssi (5 op)
• Aineellinen kulttuurihistoria (5 op)

Kansatieteen aineopintoja
• Etnografiset menetelmät (5 op)

Monitieteinen luentosarja
• Suurkaupunkikulttuurit Euroopassa (6 op)

kotimainen kirjallisuus

Kotimaisen kirjallisuuden opinnot ovat oiva 
tilaisuus lukea monipuolisesti suomalaista 
kirjallisuutta – proosaa, runoja ja draamaa. 

Perusopinnoissa tutustutaan oppiaineen 
käsitteistöön ja kirjallisuusanalyysin perus-
teisiin. Opinnoissa perehdytään Suomen 
kirjallisuushistoriaan 1800-luvulta 2000-lu-
vulle ja luetaan kyseisen ajanjakson keskei-
siä kaunokirjallisia teoksia. 

Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 
(25 op) syksyllä, Helsingin työväenopisto
• Peruskurssi (10 op)
• 1800-luvun kirjallisuus (5 op)
• 1900-luvun alun kirjallisuus (5 op)
• 1900-luvun lopun kirjallisuus (5 op)

kulttuuriperinnÖn tutkimus

Opintojen tavoitteena on tarjota opiskeli-
joille perustiedot kulttuuriperinnöstä ilmiö-
nä, sen keskeisistä kohteista, historiasta ja 

käsitteistä sekä tavoista teoretisoida kult-
tuuriperintöä historiallisena, sosiaalisena 
ja kulttuurisena ilmiönä.  Opintojen aikana 
opiskelija saa yleiskuvan kulttuuriperinnön 
käsitteestä, kohteista ja ilmiöistä. Kulttuuri-
perintö on historiallisesti muuttuva alue, joka 
kattaa yhtä lailla aineellisen ja aineettoman. 
Opintokokonaisuus on pakollinen sivuaine 
arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja 
taidehistorian opiskelijoille. Taidehistoriassa 
kokonaisuus suoritetaan osana perus- ja ai-
neopintoja.

Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuu-
den jaksoja Avoin yliopisto, syksyllä
• Johdatus kulttuuriperinnön tutkimukseen  
 (5 op)
• Kulttuuriperintökohteet ja -aineistot (5 op)
• Valinnaiset temaattiset opinnot (5 op)

latinalaisen amerikan tutkimus

Latinalaisen Amerikan tutkimuksessa pereh-
dytään monimuotoiseen ja kulttuuriperinteel-
tään rikkaaseen maanosaan. Opinnot ovat 
monitieteistä ja monimetodologista alue-, 
kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimusta, jossa 
aluetta tarkastellaan useista eri näkökulmis-
ta. Maanosan erityispiirteiden kautta tutus-
tutaan myös globaaleihin teemoihin kuten 
historiallisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin ky-
symyksiin sekä kehitysproblematiikkaan, 
ympäristöön ja kulttuuriin. Latinalaisen Ame-
rikan tutkimuksen opinnot järjestetään yh-
teisopetuksena oppiaineen kanssa.

Latinalaisen Amerikan tutkimuksen 
perusopintoja Avoin yliopisto. syksyllä
• Johdatus Latinalaiseen Amerikkaan 
 (5 op)

länsi- ja eteläslaavilaiset                   
kielet ja kulttuurit

Länsi- ja eteläslaavilaisten kielten ja kulttuu-
rien opinnoissa voi opiskella puolaa, tšekkiä 
ja bosniaa/kroaattia/montenegroa/serbiaa. 
Näitä kieliä lähisukukielineen puhuu noin 
100 miljoonaa henkeä maanosamme keskel-
lä länsieurooppalaisen, itäeurooppalaisen ja 
islamilaisen perinteen leikkauskohdassa.

Opinnot toteutetaan yhteisopetuksena 
Nykykielten laitoksen kanssa.

Eteläslaavilaisten kielten ja 
kulttuurien perusopinnot (25 op) 
Avoin yliopisto, syksyllä
• Eteläslaavilaisen kielen (BKMS) 
 peruskurssi I (8 op)
• Eteläslaavilaisen kielen (BKMS) 
 peruskurssi II (8 op)
• Introduction to Southeast European 
 Studies (5 op)
• Johdatus slavistiikkaan (2 op)
• Johdatus eteläslaavilaiseen filologiaan 
 (2 op)

musiikkitiede

Musiikkitiede on musiikin ja musiikinharjoi-
tuksen systemaattista, historiallista ja kulttuu-
rista tutkimusta. Tutkimuskohteena musiikki 
määritellään hyvin laajasti: niin soivana teok-
sena kuin historiallisena, kulttuurisena, fi-
losofisena, fysiologisena tai psykologisena 
ilmiönä. Musiikkia ja musiikinharjoitusta tar-
kastellaan monitieteisesti. 

Musiikkitieteen perusopinnot (25 op) 
Avoin yliopisto, syksyllä
• Johdatus musiikkitieteeseen (4 op)
• Johdatus etnomusikologiaan (3 op)

I
Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus (25 op) on 
suunnattu arkeologian, folkloristiikan, kansatie-
teen ja taidehistorian opiskelijoille. Opinnot sopi-
vat myös muille kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille. 

Kulttuuriperintö muodostaa laajan ja moniulot-
teisen kentän, jonka tutkimus on kasvanut mer-
kittävästi 2000-luvulla. Jaksot antavat eväitä sen 
pohtimiseen, mitä kulttuuriperintö oikeastaan on ja 
miten erilaiset kulttuuriperintökohteet ovat synty-
neet ja kehittyneet. Opintojen kautta opiskelija op-
pii ymmärtämään kulttuuriperinnön tutkimuksen 
keskeiset periaatteet ja kulttuuriperinnön aatehis-
torian pääpiirteet sekä tunnistaa kulttuuriperinnön 
piiriin kuuluvia kohteita.

KULTTUURIPERINNÖN OPISKELUKOKONAISUUS
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• Johdatus tietokoneavusteiseen 
 musiikintutkimukseen (3 op)
• Johdatus länsimaisen taidemusiikin 
 historiaan (5 op)
• Johdatus maailman musiikkikulttuureihin  
 (5 op)
• Johdatus populaarimusiikin historiaan 
 (5 op)

poHjoismaiset kielet

Pohjoismaisten kielten oppiaine tarkaste-
lee kieltä kriittisesti ja eri näkökulmista: sen 
rakenteita ja merkityksiä itsessään ja suku-
kieliin verrattaessa sekä sen suhdetta kie-
len käyttäjiin, ympäröivään yhteiskuntaan 
ja kulttuuriin. Opintojen pääpaino on ruot-
sin kielessä. Opit tuottamaan, käyttämään 
ja soveltamaan kieltä niin suullisesti kuin kir-
jallisesti eri tilanteisiin sopivin tavoin. Saat 
perustiedot ja -taidot myös pohjoismaisista 
naapurikielistä. Opinnot on suunnattu äidin-
kieleltään suomenkielisille opiskelijoille. 

Pohjoismaiset kielet, perusopinnot 
(25 op) syksyllä Etelä-Pohjanmaan 
kesäyliopisto
• NPO166 Suullinen ja kirjallinen viestintä  
 1 (8 op)
• NPO170 Ruotsin kielioppi (5 op) 
• NPO190 Suomen- ja ruotsinruotsalainen  
 yhteiskunta, kulttuuri ja kirjallisuus (4 op)
• NPO175 Kääntäminen kieliparina ruotsi  
 ja suomi (4 op)
• NGR180 Norja ja norjan kieli (4 op)

puHeviestintä äidinkielen 
ja kirjallisuuden  aineen-                        
opettajaksi  opiskeleville 

Puheviestintä I ja II -opintojaksot ovat pakolli-
sia äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopetta-
jiksi opiskeleville. Opintojaksojen tavoitteena 
on, että opiskelijalla on äidinkielen ja kirjal-
lisuuden aineenopettajan ammatissa tarvit-
tavat vuorovaikutusvalmiudet ja valmiudet 
opettaa puheviestintää osana äidinkieli ja 
kirjallisuus- oppiainetta. Opintojaksot käy-
tyään opiskelija ymmärtää puheviestintää 
tieteenalana ja osaa soveltaa tietojaan pu-
heviestinnän opetuksessa. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopet-
tajaksi opiskeleville tarkoitetut puhe-
viestinnän kurssit
• Puheviestintä I (5 op), Avoin yliopisto 
 keväällä

suomen kieli

Suomen kielen opinnoissa huomion kohtee-
na on kieli eri ilmiöineen: puhutun ja kirjoi-
tetun suomen ominaispiirteet ja erot, suomi 
äidinkielenä ja toisena kielenä, suomen kie-
li sukukieltensä ja muiden maailman kielten 
joukossa. Opinnoissa käsitellään myös nyky-
suomen moninaista alueellista, sosiaalista ja 
tilanteista vaihtelua ja Suomea kieliyhteisö-
nä sekä kielellistä vuorovaikutusta.

Suomen kielen perusopinnot (25 op) 
Avoin yliopisto, syksyllä
• Johdatus kielentutkimukseen (5 op)
• Suomi kieliyhteisönä (5 op)
• Fonologia ja morfologia (5 op)
• Syntaksi (5 op)
• Semantiikka (5 op)

taideHistoria

Taidehistoria tarkastelee visuaalista kulttuu-
ria esihistoriasta nykypäivään. Taidehistoria 
on laaja alue, joka kattaa visuaalisen kulttuu-
rin ja rakennetun ympäristön tutkimisen yhtä 
lailla historiallisena kuin nykypäivän ilmiönä. 
Taidehistorian tutkimuskohteita ovat mm. 
kuvataiteen eri lajit, arkkitehtuuri, rakennet-
tu ympäristö ja taideteollisuus. Opinnoissa 
opiskelija saa perustaidon katsoa ja analy-
soida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä 
eri tutkimusalueilla. 

Taidehistorian perusopinnot (25 op) 
Avoin yliopisto Helsinki, syksyllä
• Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen 
 (5 op)
• Peruskurssi I (5 op), syksyllä myös 
 Espoon työväenopisto, Porvoon 
 kansalaisopisto, Hyvinkään opisto 
• Peruskurssi II (5 op), keväällä myös 
 Espoon työväenopisto, Porvoon 
 kansalaisopisto, Hyvinkään opisto 
• Peruskurssi III (5 op), keväällä myös 
 Espoon työväenopisto (näyttelykortti on  
 pakollinen osasuoritus peruskurssille III)
• Kulttuuriperintökohteet ja aineistot (5 op)

Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa syk-
syllä Taidehistorian perusopinnot (25 op), jot-
ka koostuvat Taidehistorian peruskurssi I, II 
ja III -opintojaksoista ja Taidehistorian valin-
naisista opinnoista. 

taiteiden tutkimus ja teoria

Opinnot perehdyttävät opiskelijan taiteiden 
tutkimuksen keskeisiin menetelmiin ja käy-
täntöihin ja tarjoavat johdatuksen taiteiden 
tutkimuksen nykysuuntauksiin ja tutkimuk-
sen kohteisiin. Taiteiden tutkimuksen opin-
noissa etsitään vastauksia muun muassa 
kysymyksiin mitä taide on, miten taiteita luo-
kitellaan, miten taiteita tutkitaan sekä miten 
erilaiset teoreettiset näkökulmat vaikuttavat 
tutkimukseen.

Taiteiden tutkimus ja teoria 
opintokokonaisuus (25 op) syksyllä
Pakollinen opintojakso (5 op):
• Taiteen tutkimuksen menetelmiä ja 
 kysymyksiä (5 op), verkko-opinnot 
 (kesällä 2016)
Vapaavalintaiset opintojaksot (15 op):
• Kirjallisuus ja taide filosofian haastajina  
 (5 op)
• Taiteen lakisäädökset ja tekijänoikeudet  
 (5 op)
• Art research in Finland (5 op)
Lisäksi yksi 5 op opintojakso seuraavista 
(samaa opintojaksoa ei voi käyttää kahteen 
eri opintokokonaisuuteen):
• Teatteritieteen peruskurssi (5 op)
• Kirjallisuustieteen perusteet (5 op)
• Estetiikan perusteet (5 op)
• Elokuva- ja televisiotutkimuksen 
 perusteita (5 op)
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teatteritiede 

Teatteritieteen opinnoissa tutustutaan teatte-
rintutkimuksen perusteisiin, esitysanalyysiin 
sekä kansainväliseen ja Suomen teatterihis-
toriaan. Teatteritiede tarkastelee näyttämö-
taiteita ja näytelmäkirjallisuutta, esittämisen 
eri muotoja sekä teatteria osana yhteiskun-
taa. Perusopintojen tavoitteena on riittävän 
kokonaiskuvan antava pohja: analyyttinen 
tiedonhallinta ja oppiaineen sisältöjen ydin-
alueiden tuntemus.

Teatteritieteen perusopinnot (25 op) 
Avoin yliopisto syksyllä
• Teatteritieteen peruskurssi (5 op)
• Suomalainen teatteri ja draama (5 op)
• Esitysanalyysi (5 op)
• Teatteri ja draama antiikista moderniin 
 (5 op)
• Moderni teatteri ja draama (5 op)

Monitieteinen luentosarja
• Suurkaupunkikulttuurit Euroopassa (5 op)

uskontotiede
Uskontotiede käsittelee uskontoa kulttuuri-
sena, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena 
ilmiönä. Tutkimus ei rajoitu mihinkään tiet-
tyyn uskontoon vaan kohdistuu uskontoihin 
yleismaailmallisesti. Uskontotiede tutkii toi-
saalta yksityisen ihmisen uskontoa ja us-
konnollista kokemusta, toisaalta uskontoa 
kulttuuri- ja luonnonympäristön sekä yhteis-
kunnan osana. Uskontoa lähestytään moni-
tieteisesti: esimerkiksi antropologia, historia, 
sosiologia, psykologia ja etnografia tarjoavat 
näkökulmia uskontotieteelliselle tutkimuksel-
le.

Uskontotieteen opintojaksoja
• Uskontotieteen perusteet (4 op), 
 Avoin yliopisto, syksyllä verkko-opinnot

venäjän ja itä-euroopan                   
tutkimus

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksessa 
keskitytään käsittelemään Venäjään sekä 
aiemmin Neuvostoliittoon ja Venäjän impe-
riumiin kuuluneisiin alueisiin liittyviä kysy-
myksiä. Opinnoissa perehdytään muun 
muassa talouteen, politiikkaan, kulttuuriin 
ja historiaan liittyviin aiheisiin, mukaan luki-
en uusi poliittinen järjestelmä ja siirtyminen 
kohti markkinataloutta. Opinnot toteutetaan 
yhteisopetuksena Maailman kulttuurien lai-
toksen Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen 
opintolinjan kanssa.

• Venäjän ja Itä-Euroopan historian 
 kysymyksiä (5 op), syksyllä

yleinen kirjallisuustiede
Yleisen kirjallisuustieteen tavoitteena on pe-
rehdyttää opiskelija teoreettisesti ja metodi-
sesti perusteltuun kirjallisuuden lukemiseen 
ja tutkimukseen. Oppiaineessa keskitytään 
kirjallisuuden sekä sen tutkimuksen ja kritii-
kin filosofisiin perusteisiin, teorioihin ja me-
todeihin. Käsiteltävää kirjallisuutta ei rajata 
historiallisesti, kielellisesti tai lajiperustein. 
Perinteisesti yleisen kirjallisuustieteen pää-
kohde on ollut suurten länsimaisten kielialu-
eiden kirjallisuus. 

Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 
(25 op) syksyllä Avoin yliopisto, 
Työväen Akatemia
• Kirjallisuustieteen perusteet (5 op), 
 myös verkkokurssina (syksyllä)
• Tekstianalyysi (5 op)
• Juutalais-kristillinen ja antiikin perinne 
 (5 op)
• Keskiajan kirjallisuudesta romantiikan 
 kirjallisuuteen (5 op)
• 1800-luvun kirjallisuudesta nykyajan 
 kirjallisuuteen (5 op)

yleisopinnot
Yleisopinnot ovat tutkintoon kuuluvia pa-
kollisia opintoja, jotka voivat vaihdella si-
sällöltään ja laajuudeltaan tiedekunnittain. 
Yleisopinnoista hyötyvät myös kaikki ne 
työelämässä olevat, jotka tarvitsevat hyvää 
esiintymis- tai kirjoitustaitoa. Puheviestinnän 
opintojaksojen tavoitteena on, että opiskelija 
tunnistaa puheviestintäosaamisen merkityk-
sen oppimisessa, yliopisto-opinnoissa sekä 
oman tieteenalansa asiantuntijuudessa. Tie-
teellisen kirjoittamisen opintojakso valmen-
taa tieteellisen esityksen kirjoittamiseen ja 
perehdyttää tieteelliseen ajatteluun sekä tie-
teelliseen kirjoitusprosessiin.

Humanistisen tiedekunnan yleisopintoja
• Puheviestintä Yy12 (2 op), Avoin yliopisto  
 ja Työväen Akatemia syksyllä ja keväällä
• Tieteellinen kirjoittaminen Yy 11 (3 op),  
 Avoin yliopisto keväällä. Syksyllä Lahden  
 kansanopisto, Työväen Akatemia.
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draamakasvatus
Draamakasvatus on osa taidekasvatusta. 
Siinä tarkastellaan teatterin ja draaman kei-
noja opetustyössä. Opintojen tavoitteena on 
muun muassa muodostaa perustiedot draa-
makasvatuksen teoreettisista perusteista ja 
lähtökohdista sekä luoda valmiuksia suunni-
tella ja toteuttaa erilaisia draamaopetuksen 
kokonaisuuksia. Lisäksi tarkastellaan, miten 
eri osa-alueiden toimintamuotoja ja työtapo-
ja voidaan soveltaa eri konteksteissa ja op-
pimisympäristöissä. 

Draamakasvatuksen perusopinnot 
(25 op) Avoin yliopisto, syksyllä
• Draamakasvatuksen perusteet (2 op) 
• Draamakasvatus (8 op)
• Teatterikasvatus (7 op)
• Teatterikasvatus ja yleisötyö (3 op) 
• Draamakasvatuksen didaktiikka (5 op)

erityispedagogiikka

Erityispedagogiikka tutkii koulutusta, per-
hettä ja työelämää erityisiä ratkaisuja vaati-
vien ryhmien näkökulmasta. Tavoitteena on 
myös löytää keinoja tukea oppijaa yksilölli-
sesti eri kehityshaasteissa.

Erityispedagogiikan opiskelu antaa pe-
dagogisia valmiuksia käytännön kasvatus-, 
ohjaus- ja opetustilanteisiin erityistä tukea 
tarvitsevien kanssa työskenteleville, kun 
tavanomaiset tavat toimia eivät riitä. Eri-
tyispedagogiikan opinnot sopivat varhais-
kasvattajille, opettajille, aikuiskouluttajille, 
vammaistyössä mukana oleville sekä hoi-
to-, sosiaali- ja kuntoutusalalla työskente-
leville.

Erityispedagogiikan 
perusopinnot (25 op)
Avoin yliopisto syksyllä, verkko-opinnot syk-
syllä ja keväällä.  Syksyllä Espoon kaupun-
gin työväenopisto. 
Monimuoto-opinnot syksyllä: Alkio-opisto, 
Etelä-Karjalan kesäyliopisto (Imatran toimi-
piste), Helsingin Evankelinen Opisto, Jär-
venpään Opisto, Mäntsälän kansalaisopisto, 
Porvoon kansalaisopisto, Päijät-Hämeen ke-
säyliopisto (Lahti), Savonlinnan kesäyliopis-
to ja Työväen Akatemia (Kauniainen).
• Ep 1.1 Erityispedagogiikan peruskurssi 
 (6 op)
• Ep 1.2 Oppimisen haasteet (6 op)
• Ep 2.1 Syrjäytyminen (5 op)
• Ep 2.2 Tuen tarve (5 op)
• Ep 3.1 Kasvatustieteellisen tutkimuksen  
 perusteet (3 op)

Erityispedagogiikan aineopinnot
Aineopinnot on jaettu kahteen osaan. En-
sin suoritetaan sisältöopinnot ja sen jälkeen 
menetelmäopinnot. Aineopintoihin voi osal-
listua, kun on suorittanut perusopinnot (25 
op) vähintään arvosanalla 3.

Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 
(sisältöopinnot) (17–19 op), syksyllä
• Ea 1.3 Oppimisen tausta (4 op)
• Ea 1.4 Lukitaidot ja kommunikaatio (7 op)
• Ea 1.5 Matematiikka (3 op)
• Ea 1.6 Käyttäytymisen haasteet (3–5 op)

käyttäytymis-                       
tieteelliset                                       

opinnot

I
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Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2
(menetelmäopinnot) (18 op), syksyllä
• Ea 3.2 Määrälliset tutkimusmenetelmät 1  
 (4 op)
• Ea 3.3 Laadulliset tutkimusmenetelmät 1  
 (3 op)
• Ea 2.3 Erityispedagogiikan perusteet 
 (3 op)
• Ea 3.4 Tutkielma ja proseminaari (8 op)

esi- ja alkuopetus

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnoissa 
käsitellään
• esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä 
 ikäkausididaktisesta näkökulmasta
• esiopetuksen sisältöalueiden ja alku-
 opetuksen oppiaineiden perusteita, 
 mahdollisuuksia ja haasteita.

Esi- ja alkuopetuksen opintojaksoja
• 5.1.1. Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka  
 (5 op), syksyllä
• 5.2.2 Matematiikan didaktiikka (3 op),  
 syksyllä
• 5.1.2 Erityispedagoginen näkökulma 
 oppimiseen (5 op), keväällä

kasvatustiede (luokanopettaja)

Opinnoissa tarkastellaan opettajan, oppilaan 
ja opiskeltavien sisältöjen suhteita oppiai-
neen kulttuurisia, psykologisia ja pedagogi-
sia perusteita opiskelemalla. Opinnot
• antavat tutkittua tietoa erilaisista kasva- 
 tuspäämääristä ja niiden taustalla olevis- 
 ta ideologioista 
• välittävät näkemyksiä ihmisen kehitykses- 
 tä, kasvusta ja oppimisesta sekä yksilön  
 ja ryhmän välisestä vuorovaikutuksesta ja  
 sen merkityksestä

• johdattavat pedagogiseen ajatteluun 
• johdattavat koulussa tarvittavan kasva- 
 tustieteen käsitemaailmaan.

Kasvatustiede (luokanopettaja) perus-
opinnot (25 op) Avoin yliopisto, syksyllä
• Johdatus kasvatustieteisiin (3 op)
• Didaktiikka (7 op), myös Työväen 
 Akatemia
• Kasvatuksen yhteiskunnalliset,
 historialliset ja filosofiset perusteet (4 op)
• Johdatus kasvatuspsykologiaan (5 op)
• Kasvatustieteellisen tutkimuksen 
 perusteet (3 op)
• Opetuksen ja oppimisen arviointi ja 
 etiikka (3 op)

kasvatustiede (varHaiskasvatus)

Suunnitteletko pyrkimistä lastentarhanopet-
tajan koulutukseen tai tarvitsetko tutkittua 
tietoa työsi tueksi?

Oppiaine käsittelee varhaiskasvatusta ja 
kasvatuksen tutkimusta yhteiskunnallisesta, 
kulttuurisesta, psykologisesta ja didaktisesta 
näkökulmasta sekä varhaiskasvatuksen pe-
dagogiikkaa. Opinnoissa perehdytään mm. 
• varhaiskasvatuksen tavoitteisiin, sisältöi- 
 hin ja menetelmiin
• lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimi- 
 seen vaikuttaviin psykologisiin ja kehitys- 
 psykologisiin tekijöihin
• didaktiikan keskeisiin käsitteisiin, didakti- 
 seen tutkimukseen ja sen sovelluksiin 
 kasvatuksessa ja opetuksessa.
 

KESYTÄ KESKEYTYNEET                              
KASVATUSTIETEIDEN OPINNOT

Nyt kannattaa opiskella kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opintokokonai-
suus kasaan ennen kuin käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimukset uudistu-
vat 1.8.2016.

Jos sinulla on voimassaoleva Helsingin yliopiston käyttäjätunnus (AD-lupa) voit tarkistaa 
omat suoritustietosi joko WebOodista tai Flammasta. Vaihtoehtoisesti voit tilata itsellesi opin-
tosuoritusotteen.

Käytä hyväksesi opintojesi suunnittelussa opinto-ohjelmista löytyviä kasvatustieteiden 
valmiita opintopolkuja, joista näet milloin kutakin opintojaksoa lukuvuoden aikana järjestetään 
lähiopetuksessa tai verkko-opintoina.

Voit myös ottaa yhteyttä kasvatustieteiden opintosihteeriin tai tuutoreihimme, jotka kerto-
vat sinulle, mitä opintojaksoja sinulta puuttuu ja auttavat sinua laatimaan opintosuunnitelman 
opintojen loppuunsaattamiseksi: 

tuutori-kasvatustieteet@avoin.helsinki.fi tai 
kasvatustiede@avoin.helsinki.fi

I Jäikö 
perus- tai 

aineopintojen 
suorittaminen 

kesken?

Oletko 
epävarma 
siitä, mitä 

opintojaksoja 
sinulta vielä 

kokonaisuudesta 
puuttuu?
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A 2. Valinnaiset sisältöopinnot 
• Koulutuksen suunnittelu, hallinto ja 
 talous A 2.1 (4 op)
• Opetuksen teoria ja käytäntö A 2.4. (4 op)
• Koulutus, työelämä ja tasa-arvo A 2.9. 
 (4 op)

A 3. Tutkimusmenetelmäopinnot
• Kvalitatiivinen tutkimusote I A 3.2. (6 op)
• Kvantitatiivinen tutkimusote I A3.3 (6 op)
 
A 5. Sivuaineopiskelijoiden seminaarityö ja 
sen tekemistä tukeva seminaari 
• Seminaarityö ja seminaari A 5. (5 op)

kotitaloustiede

Kotitaloustieteen opintojaksossa opiskelijal-
le muodostuu käsitys ruoka-, juoma- ja tapa-
kulttuurista eri tieteenalojen näkökulmista. 
Lisäksi opinnoissa annetaan kuva ruokakult-
tuurista ja siihen liittyvistä ilmiöistä sekä sii-
tä, miten eri tieteenalat tarkastelevat niitä.
• Johdatus ruokakulttuuriin (4 op), 
 Avoin yliopisto, syksyllä

käsityÖtiede

Käsityötiede on tutkimusmatka käsin tekemi-
sen prosessiin ja valmiiseen tuotteeseen. Se 
tutkii käsityötä, käsityömuotoilua, ihmisen 
suhdetta ympäröivään esinemaailmaan ja 
esineellisen kulttuurin vuorovaikutusta ym-
päristöön. Käsityötiede analysoi käsityöhön 
liittyvien ilmiöiden ja toiminnan teoreettisia 
perusteita. Tutkimuskohteet kattavat käsi-
työn eri osa-alueet ja muodot useasta eri nä-
kökulmasta. Tutkimuksen kohteena voi olla 
käsityön tekijä, käsintehdyn tuotteen suun-
nittelu- ja valmistusprosessit, käsityötuote it-
sessään ja sen tuotekehittely sekä laitteet, 
koneet ja työvälineet.

Käsityötieteen perusopinnot (25 op) 
syksyllä Espoon työväenopisto, 
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto.
• Käsityötieteen perusteet (3 op)
• Visuaalinen suunnittelu (3 op)
• Ompeluteknologia (4 op)
• Tekstiilimateriaalit (3 op)
• Tekstiilit, kuluttajuus ja kestävä kehitys 
 (2 op), verkkokurssi
• Neulonta ja virkkaus (4 op)
• Vaatteen kaavoitusprosessit (3 op)
• Vaatetus I (3 op)

monikulttuurisuuskasvatus

Monikulttuurinen yhteiskunta ja kouluym-
päristö saattavat luoda haasteita opettajan 
työlle, jolloin esimerkiksi kulttuurienvälisten 
kommunikaatiotaitojen merkitys korostuu. 
Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopin-
noissa tutustutaan muun muassa omiin käsi-
tyksiin monikulttuurisuudesta ja siihen, miten 
oma kulttuuritausta vaikuttaa omassa ajatte-
lussa ja toiminnassa. Opintojen tavoitteena 
on luoda valmiuksia toimia monikulttuurises-
sa päiväkodissa/koulussa ja yhteiskunnassa 
sekä ottaa erilaisista taustoista tulevat oppi-
laat huomioon opetuksessa. Perusopinnot 
toteutetaan yhteisopetuksena oppiaineen 
kanssa.

Kasvatustiede (varhaiskasvatus) perus- 
opinnot (25 op) Avoin yliopisto, syksyllä
• Didaktiikka (2 op)
• Lapsuuden muuttuminen (4 op)
• Johdatus kasvatuspsykologiaan (3 op)
• Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialli- 
 set ja filosofiset perusteet (4 op)
• Kasvatustieteellisen tutkimuksen 
 perusteet (3 op)
• Lapsen biologinen, sosiaalinen ja 
 psykologinen kehitys (5 op)
• Varhaiskasvatuksen pedagogiikka (4 op)

kasvatustieteet  
(yleinen ja aikuiskasvatustiede)

Kasvatustieteet on yleissivistävä ja monitie-
teellinen oppiaine, jossa tarkastellaan kas-
vatuksen, koulutuksen ja oppimisen koko 
kirjoa lapsuudesta vanhuuteen yhteiskun-
nallisista, kulttuurisista, yhteisöllisistä ja yk-
silöllisistä näkökulmista. Kasvatustieteiden 
opinnoissa saat tietoa
• eri-ikäisten ihmisten kehityksestä, oppimi- 
 sesta ja ohjaamisesta
• kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liitty- 
 vistä vuorovaikutusprosesseista
• oppimisen ilmiöistä ja prosesseista erilai- 
 sissa organisaatioissa ja oppimisympäris- 
 töissä
• yhteisöjen kehitys- ja muutosprosesseista  
 tai henkilöstön kehittämisestä.

Opinnot soveltuvat mm. kasvatus-, opetus-, 
koulutus- ja ohjaustehtävissä työskentelevil-
le sekä henkilöstöhallinnon ammattilaisille ja 
esimiehille.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskas-
vatustiede) perusopinnot (25 op) 
Voit aloittaa opiskelun joustavasti itselle-
si sopivana ajankohtana. Opinnot järjes-
tetään lähiopintoina Helsingissä, Hämeen 
kesäyliopistossa Riihimäellä ja Päijät-Hä-
meen kesäyliopistossa  Lahdessa sekä täy-
sin etäopintoina verkossa. Tuutorin vetämää, 
verkko-opiskelua tukevaa opintoryhmätoi-
mintaa järjestetään Espoon työväenopistos-
sa, Järvenpään työväenopistossa, Porvoon 
kansalaisopistossa ja Savonlinnan kesäyli-
opistossa.
• P1 Johdatus kasvatustieteisiin (3 op)
• P2 Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri (4 op)
• P3 Opetuksen ja oppimisen perusteet 
 (4 op)
• P4 Oppiminen työssä, organisaatioissa 
 ja verkostoissa (4 op)
• P5 Kohti tutkivaa työtapaa (5 op)
• P6 Kasvatus, koulutus ja kehitys 
 elämänkulussa (5 op)

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuis-
kasvatustiede) aineopinnot (35 op)
Aineopintojaksot järjestetään pääasiallisesti 
lähiopintoina Helsingissä. Pari opintojaksoa 
voi suorittaa verkko-opintoina. 

Voit aloittaa aineopinnot joustavas-
ti itsellesi sopivana ajankohtana, kun olet 
suorittanut perusopinnot 25 op vähintään ar-
vosanalla 3 ja perusopintojen suorittamises-
ta ei ole kulunut 10 vuotta.
A 1. Yhteiset sisältöopinnot 
• Kasvatusfilosofia A 1.1 (4 op)
• Kasvatussosiologia A 1.2. (4 op)
• Oppimisen teoreettiset perusteet A 1.3 
 (4 op)
• Osaamisen kehittäminen työelämässä 
 A 1.4. (4 op)
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Monikulttuurisuuskasvatuksen perus-
opinnot (25 op) Avoin yliopisto, syksyllä
• Suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja 
 monikulttuurisuus (4 op)
• Monikulttuurisuuskasvatus tutkimuksen  
 kohteena ja institutionaalisen kasvatuk- 
 sen osana (10 op)
 -  Monikulttuurisuus tutkimuksen 
  valossa (3 op)
 -  Opettaja moninaisuuden keskellä 
  (4 op)
 -  Opettajan interkulttuurinen osaaminen 
  (3 op)
• Kieli ja kulttuurienvälinen viestintätaito 
 (4 op)
• Uskonto ja maailmankatsomus 
 kulttuurien kohtaamisessa (4 op)
• Taito- ja taideaineet monikulttuurisessa  
 koulussa ja päiväkodissa (3 op)

psykologia

Psykologia tutkii ihmisen toimintaa mää-
rääviä tekijöitä ja niiden vaikutusta ihmi-
sen kehitykseen. Tutkimusalueet ulottuvat 
havainnoista ongelmanratkaisuun ja oppi-
miseen, muistista tunnetiloihin ja persoonal-
lisuuteen. Psykologialla on kiinteät yhteydet 
moniin eri tieteisiin.

Kiinnostaako sinua, mitkä tekijät vaikut-
tavat ihmisen toimintaan? Tutkittavia perus-
kysymyksiä ovat mm. miten ihminen oppii, 
miten tunteet vaikuttavat käyttäytymiseen 
ja kuinka ihmisen persoonallisuus kehittyy. 
Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetun-
temusta, itsensä kehittämistä ja psyykkisen 
hyvinvoinnin ylläpitämistä.

Psykologian perusopinnot (25 op)
Avoin yliopisto syksyllä ja keväällä, verkko-
opinnot syksyllä. Syksyllä Helsingin evanke-
linen opisto, Espoon työväenopisto.
• Neuro- ja kognitiivinen psykologia I (5 op)
• Kehityspsykologia I (5 op)
• Persoonallisuuspsykologia I (5 op)
• Psykologisen tutkimuksen perusteet (5 op)
• Kliininen psykologia I (5 op): 
 Terveyden ja mielenterveyden psykologia

Psykologian aineopinnot (41 op) 
Avoin yliopisto, syksyllä
Aineopinnoissa opiskelija syventää tietä-
mystään psykologian keskeisistä tutkimus-
alueista. Opiskelijat valitaan aineopintoihin 
alkukuulustelun perusteella. Alkukuuluste-
luun voivat osallistua opiskelijat, joilla on 
psykologian perusopinnot suoritettu hyvin 
tiedoin.
• Alkukuulustelu (0 op)
• Havaintopsykologia I (6 op)
• Kliininen psykologia II (5 op)
• Kehityspsykologia II (7 op)
• Kognitiivinen psykologia II (6 op)
• Persoonallisuuspsykologia II (7 op)
• Neuropsykologia II (5 op)
• Neuropsykologia III (5 op)

Psykoterapeuttikoulutuksen 
edellyttämät lisäopinnot (30 op) 
Avoin yliopisto, syksyllä
Opinnot tarjoavat vahvat yleistiedot ihmisen 
psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä sekä 
niiden yhteydestä mielenterveydenhäiriöiden 
kehittymiseen, diagnostiikkaan ja hoitome-
netelmiin. Opiskelija perehtyy psykiatriseen 
palvelujärjestelmään ja ymmärtää psykotera-
peuttisen hoidon roolin mielenterveydenhäi-
riöiden hoidossa sekä psykoterapeuttisten 
menetelmien erot muihin psykososiaalisiin 
hoitomuotoihin.
• Kliininen psykologia I (5 op)
• Kehityspsykologia I (5 op)
• Kliininen psykologia II (5 op)
• Kehityspsykologia II (7 op)
• Psykoterapia (5 op)
• Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä (3 op)

yleisopinnot

Yleisopinnot ovat tutkintoon kuuluvia pakol-
lisia opintoja, jotka voivat vaihdella sisällöl-
tään ja laajuudeltaan tiedekunnittain. 

Puheviestinnän opintojakson tavoitteena 
on, että opiskelija ymmärtää vuorovaikutus-
osaamisen merkityksen asiantuntijuudes-
saan ja saa valmiuksia sekä varmuutta toimia 
joustavasti ja tavoitteellisesti viestintätilan-
teissa. 

Tieteellisen kirjoittamisen opintojak-
so antaa valmiudet ymmärtää tieteellisten 
tekstien ominaispiirteet, referoinnin ja argu-
mentoinnin merkityksen sekä soveltaa tie-
teenalansa kielenkäyttöä opinnäytetöissä 
ja käyttää kielioppaita kirjoittamisen tukena.

Käyttäytymistieteiden laitoksen 
yleisopintoja 
• PY1 Puheviestintä 2 op, keväällä

Opettajankoulutuslaitoksen yleisopintoja
• PY1 Puheviestintä 2 op, keväällä
• Tieteellinen kirjoittaminen 3 op, syksyllä  
 ja keväällä
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kansanterveystiede

Opinnot antavat perustiedot sairauksien 
esiintyvyyteen vaikuttavista sosiaalisista ja 
muista tekijöistä, niiden tutkimisen edellytyk-
sistä ja menetelmistä, tautien ehkäisemises-
tä ja sairauksien sosiaalisista vaikutuksista. 
Keskeisiä kysymyksiä ovat väestön terveys, 
terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäi-
sy sekä terveyteen vaikuttavat tekijät kuten 
kulttuuri, sosiaalinen ympäristö, elintavat ja 
terveyspalvelut. 

Opiskelu antaa hoitoalalla työskentele-
ville teoreettista tietoa työn tueksi ja hyvän 
pohjan myös jatko-opinnoille. Sopii myös si-
vuaineeksi esim. yhteiskuntatieteiden opis-
kelijoille.

Kansanterveystieteen perusopinnot 
(25 op) sivuaineopiskelijoiden tutkintovaati-
musten mukaan, syksyllä. 
• Väestön terveys (3 op)
• Epidemiologian perusteet (2,5 op)
• Sairauksien ehkäisy (3 op)
• Täydentävä osio (16,5 op)

lääketiede

Lääketieteestä järjestetään vain tiedekunnan 
tutkintovaatimuksiin kuulumaton opintojakso 
Päihdelääketieteen perusteet. Opintojen ta-
voitteena on 
• antaa perusvalmiudet päihdeongelmien  
 ja -sairauksien toteamisessa, kohtaami- 
 sessa ja hoitamisessa sekä pyrkiä valot- 
 tamaan päihdeongelmaisiin usein kohdis- 
 tuvia asenteita
• päihteiden käytön ja käytön seurauksien  
 tarkastelu sekä lääketieteen että yhteis- 
 kunnan palvelujärjestelmien näkö-
 kulmasta
• tutkitun tiedon lisääminen päihdeongel- 
 maisten kanssa työskenteleville oman  
 ammatillisen toiminnan tueksi.

Lääketieteen yksittäisiä opintojaksoja
• Päihdelääketieteen perusteet (6 op) 
 Avoin yliopisto, syksyllä

lääketieteelliset 
opinnot

I
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Opinnot sopivat kaikille asiasta kiinnos-
tuneille ja yhteisyrittäjyyttä jo tunteville, ku-
ten osuuskuntayrittäjille ja osuuskuntien 
luottamushenkilöille. Opetus on pääosin 
verkko-opetusta.
Osuustoiminnan perusopinnot (25 op) 
verkko-opinnot 
• CNS-P1 Osuustoiminnan arvot ja 
 periaatteet I (5 op) 
• CNS-P2 Osuuskuntaoikeus I (5 op)
• CNS-P3 Osuustoiminta eri yritys-
 muodoissa I (5 op) 
• CNS-P4 Osuuskuntien liiketoiminta (5 op)
• CNS-P5 Osuuskunnat ja kestävä kehitys  
 (5 op)

puutarHatiede

Puutarhatiede tutkii 
• vihannesten, hedelmä- ja marjakasvien ja  
 koristekasvien tuotantoa avomaalla ja  
 kasvihuoneissa
• puutarhakasvien kasvun ja kehityksen  
 biologiaa
• puutarhakasvien ryhmittelyä
• puutarhakasvien nimeämistä ja 
 tunnistamista.  

Puutarhatiede kattaa myös viheralan, en-
nen kaikkea viheralaan liittyvät kasvit, niiden 
ominaisuudet, käytön ja terveyttä tukevien 
viherympäristöjen ominaisuudet. 

Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitok-
sissa toteutettavat opintojaksot 
• Puutarhakasvitiede (3 op), keväällä 
 Hämeen kesäyliopisto
• Hyvinvointia puutarhasta ja puistoista –  
 green care (3 op), keväällä Helsingin 
 työväenopisto

maatalous-                 
metsätieteelliset 

opinnot

ravitsemustiede

Ravitsemustieteessä tutkitaan ja opetetaan 
ihmisen ravitsemukseen liittyviä kysymyk-
siä. Tutkimuskohteita ovat ruokien merkitys 
ravitsemuksessa sekä ravinto- ja ruoka-ai-
neissa ruoanvalmistuksen aikana tapah-
tuvat muutokset. Kemia ja fysiologia ovat 
pohjana ravinnon tarpeen ja ravintoaineiden 
tehtävien tutkimisessa. Ravitsemukseen vai-
kuttavat myös sosiaaliset, taloudelliset, kult-
tuuriset ja psyykkiset tekijät. 

Opinnoissa käsitellään elintarvikkeiden 
koostumusta, ravinnon ja terveyden välisiä 
yhteyksiä, liikunnan ravitsemusta, erityisruo-
kavalioita ja ravitsemustilan arviointia sekä 
ravitsemuskasvatusta ja ruoanvalintaa. 

Ravitsemustieteen perusopinnot (25 op) 
Avoin yliopisto 2 ryhmää syksyllä ja yksi ke-
väällä, verkko-opinnot
Helsingin aikuisopisto (lähi- ja verkko-opin-
not), Espoon työväenopisto, Hämeen ke-
säyliopisto, Porvoon kansalaisopisto sekä 
Järvenpään ja Keravan opistot (monimuoto-
opinnot) 
• Elintarvikkeet ruokavaliossa (5 op)
• Ravitsemusfysiologian perusteet (5 op) 
• Kansanravitsemus (5 op) 
• Ruokavaliohoito (4 op) 
• Ravitsemus, liikunta ja terveys (2 op) 
• Ruokakäyttäytyminen ja terveyden 
 edistyminen (4 op)

I
kotieläintiede
Kotieläintieteen keskeisiä opetus- ja tutki-
musalueita ovat kotieläinjalostuksen ja -ra-
vitsemuksen perusteet ja sovellukset. 

Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa 
toteutetaan kotieläintieteen valinnainen opin-
tojakso Hevoskurssi, joka tarjoaa tieteellisesti 
tutkittua tietoa taustaksi esimerkiksi ratsas-
tusta harrastaville, hevosalan yrittäjille ja he-
vosten hoitamisesta kiinnostuneille.
• Hevoskurssi (3 op), syksyllä Jyväskylän  
 kesäyliopisto ja keväällä Helsingin aikuis- 
 opisto

osuustoiminta

Osuustoiminta-opintojen ytimessä ovat 
osuustoiminnan idea, sen yhteiskunnallinen 
merkitys sekä osuuskunta yritysmuotona. 
Opintokokonaisuuden aiheita ovat osuustoi-
minnan periaatteet ja käytännöt, niiden so-
veltaminen yritystoimintaan, yhteisötalous, 
kolmas sektori ja osuustoiminnalliset uudet 
ratkaisumallit. Osuustoimintaa tarkastel-
laan sekä suuren osuustoiminnan että pien-
osuustoiminnan näkökulmasta.  
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fysiikka

Fysiikka on luonnontiede, joka tutkii kokeel-
lisin ja teoreettisin menetelmin luonnonil-
miöitä ja etsii niissä ilmeneviä yleispäteviä 
lainalaisuuksia. Fysiikan oppirakennelmat 
– klassinen mekaniikka, sähködynamiik-
ka, termodynamiikka, tilastollinen fysiik-
ka, kvanttimekaniikka, kvanttikenttäteoriat 
ja suhteellisuusteoriat – ovat voimakkaas-
ti muovanneet maailmankuvaamme ja käsi-
tystämme luonnosta.

Fysiikan opinnot tarjoavat erinomaisen 
perustan yliopistoon tai korkeakouluun täh-
tääville. Fysiikan perusopinnoista on hyötyä 
myös lääketieteen, ravitsemustieteen ja far-
masian pääsykokeisiin valmentautuessa.

Fysiikan perusopinnot (25 op) syksyllä ja 
keväällä. Opinnot järjestetään yhteisopetuk-
sena fysiikan laitoksen kanssa.
• Vuorovaikutukset ja kappaleet (5 op)
• Vuorovaikutukset ja aine (5 op)
• Sähkömagnetismi (5 op)
• Säteilykentät ja fotonit (5 op)
• Perusopintojen laboratoriotyöt (5 op)

Fysiikan yksittäisiä opintojaksoja
• Matemaattiset apuneuvot I (8 op)
• Matemaattiset apuneuvot II (8 op)

kemia

Kaikki eloton ja elollinen koostuu väistämättä 
jostain; syntyy, hajoaa ja toimii kemiallisten 
reaktioiden välityksellä. Kemia on keskeinen 
luonnontiede, joka liittyy läheisesti mm. bio-
tieteisiin, elektroniikkaan, elintarviketietei-
siin, farmasiaan, fysiikkaan, lääketieteeseen 
ja tietotekniikkaan. Kemiassa tutkitaan ainei-
den valmistusta, ominaisuuksia, rakennetta, 
tunnistamista ja reaktioita.

Avoimen yliopiston kemian opinnot tar-
joavat erinomaisen perustan yliopistoon tai 
korkeakouluun tähtääville. Opinnoista on 
hyötyä lääketieteen, ravitsemustieteen ja 
farmasian pääsykokeisiin valmentautuessa.

Kemian perusopinnot (25 op) sivuaineopis-
kelijoiden tutkintovaatimusten mukaisesti. 
Opinnot alkavat syksyllä yhteisopetuksena 
kemian laitoksen kanssa.
• Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset 
 (5 op)
• Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen 
 tasapaino (3 op)
• Johdatus ympäristökemiaan (3 op)
• Turvallinen työskentely laboratoriossa 
 (1 op)
• Kemian historia (2 op)
• Kemian perustyöt I (3 op)
• Kemian perustyöt II (3 op)
• Orgaaninen kemia I (5 op)

maantiede

Maantieteen tutkimuskenttänä on ihminen. 
Maantiede tutkii ihmisen ja luonnon välises-
tä vuorovaikutuksesta aiheutuvia häiriöitä 
ja etsii ratkaisuja tästä johtuviin ongelmiin. 
Alueellinen näkökulma on tärkeä asioiden 
maantieteellisessä tarkastelussa.

Maantieteellinen tutkimus soveltaa tut-
kimustuloksia ja hankittuja taitoja monilla 
aloilla. Maantieteilijän vahvuutena ovat kar-
tografiset taidot ja tieteellinen kirjoittaminen. 
Tärkeimpänä työvälineenä on kartta.

matemaattis-                              
luonnon-                                        

tieteelliset                          
opinnot

I
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Maantieteen alan perusopinnot (25 op) 
syksyllä
• Johdatus maantieteeseen (2 op)
• Laskennalliset menetelmät maantieteessä  
 (2 op)
• Ulkomaiden aluemaantieteen kirjallisuus  
 (5 op)
• Globaalit riskit (2 op)
• Yleismaantieteen kirjallisuus (5 op)
• Luonnonmaantieteen perusteet (3 op)
• Geoinformatiikan ja kaukokartoituksen  
 perusteet (3 op)
• Ihmis- ja yhteiskuntamaantieteen 
 perusteet (3 op)

Aineopintoja (21 op) syksyllä
• Tiedon hankinta, analyysi ja kartografia  
 (8 op)
• Luonnonmaantieteen kirjallisuus (5 op)
• Kulttuurimaantieteen kirjallisuus (3 op)
• Paikkatiedon hankinta, analyysi ja 
 kartografia (5 op)

matematiikka

Matematiikka sijoittuu tieteiden yleisessä 
luokittelussa ns. eksakteihin metoditieteisiin, 
joita ovat myös logiikka, tietojenkäsittelytie-
de ja tilastotiede. Matematiikka on silti aina 
ollut vuorovaikutuksessa myös luonnontie-
teiden, erityisesti fysiikan kanssa. 

Matematiikka jaetaan usein puhtaaseen 
ja soveltavaan matematiikkaan. Puhtaas-
sa eli yleisessä matematiikassa tutkitaan 
matemaattisia rakenteita täsmällisin päät-
telysäännöin. Myös soveltavassa mate-
matiikassa päättely on täsmällistä, mutta 
kysymykset liittyvät usein matematiikan ul-
kopuolisiin ongelmiin ja ovat siten käytän-
nönläheisempiä.

Matematiikan perusopinnot (25 op)
Opiskelu alkaa syksyllä ja järjestetään yh-
teisopetuksena matematiikan ja tilastotie-
teen laitoksen kanssa.
• Matematiikka tutuksi (3 op)
• Johdatus yliopistomatematiikkaan (5 op)
• Logiikka I (5 + 5 op)
• Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I (5 op)
• Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II (5 op)

tietojenkäsittelytiede

Tietojenkäsittelytiede tutkii informaatiota ku-
vaavia ja muuntavia algoritmisia prosesse-
ja sekä niiden automatisointia tietotekniikan 
tarjoamin välinein. Tietojenkäsittelytieteen 
tutkimuskenttä on laaja: se ulottuu ohjel-
moinnista, tietokannoista ja tietoverkoista 
tekoälyyn ja tieteelliseen laskentaan. Uudet 
sovellusalueet avaavat jatkuvasti monenlai-
sia uusia mahdollisuuksia niin tutkimukses-
sa kuin työelämässäkin.

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 
tarjoavat teoreettisen tiedon lisäksi myös 
monia työelämässä ja harrastuksissa suo-
raan hyödynnettävissä olevia taitoja.

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 
(25 op) Avoin yliopisto, syksyllä ja keväällä, 
myös verkko-opinnot
• Ohjelmoinnin perusteet (5 op)
• Ohjelmoinnin jatkokurssi (5 op)
• Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 
 (5 op)
• Ohjelmistotekniikan menetelmät (5 op)
• Tietokantojen perusteet (5 op)

Yksittäisiä opintojaksoja
• Ohjelmoinnin harjoitustyö (5 op), keväällä

tilastotiede

Tilastotieteen opinnot sopivat sinulle, jos olet 
matemaattisesti orientoitunut ja kiinnostunut 
esimerkiksi talouden ennustamisesta, ilmas-
tonmuutoksen mallinnuksesta, osakekurssi-
en vaihteluista, evoluution mallinnuksesta, 
bakteerien tartuttavuudesta, geenivirhei-
den siirtymisestä sukupolvesta toiseen tai 
monista muista sovelluksista, jotka liittyvät 
ongelmiin aina yksilötasolta globaaleihin ky-
symyksiin. Käytännöllisesti katsoen kaikissa 
tieteissä on taustalla tilastollista ajattelua ja 
päättelyä.

Tilastotieteen perusopinnot (25 op) Opin-
not alkavat syksyllä yhteisopetuksena mate-
matiikan ja tilastotieteen laitoksen kanssa.
• Tilastotiede tutuksi (10 op)
• Tilastollinen päättely I (5 op)
• Tilastollinen päättely R-ohjelmistolla (5 op)
• Todennäköisyyslaskenta I (5 op)

Ks. myös Tilastotiede (valtiotieteellinen) s. 58

täHtitiede

Tähtitieteen tutkimuskenttänä on kaikki, 
mikä on maapallon ilmakehän ulkopuolel-
la. Tähtitiede tutkii aineen olo- ja liikemuo-
toja alkeishiukkasten tasolta aina galaksien 
muodostamiin järjestelmiin asti. Taivaan-
kappaleiden tutkiminen tarjoaa luonnollisen 
kosmisen laboratorion monien fysikaalisten 
ilmiöiden testaamiselle ja täysin uusien teo-
rioiden kehittämiselle.

Tähtitieteen opiskelu auttaa 
ymmärtämään 
• aurinkokuntaa ja maan ulkopuolista
 elämää
• mitä maailmankaikkeudelle tulee 
 tapahtumaan tulevaisuudessa 
• ilmastonmuutosta. 

Avoimen yliopiston yhteistyöoppi-
laitoksissa toteutettavat opintojaksot 
• Johdatus astrobiologiaan (3 op), 
 syksyllä Jämsän työväenopisto, keväällä  
 Kainuun kesäyliopisto 
• Maailmankaikkeus nyt (3 op), keväällä  
 Kainuun kesäyliopisto 
• Planeetta Maan ilmastonvaihtelut (3 op),  
 syksyllä Pirkan opisto, keväällä Kainuun  
 kesäyliopisto

yleisopinnot

Tieto- ja viestintätekniikka on olennainen 
osa opiskelutaitoja: tietokoneen avulla laadi-
taan esseitä, seminaaritöitä, esityksiä, etsi-
tään tietoa ja kirjallisuutta sekä opiskellaan 
kokonaisia opintojaksoja etäopintoina. Opin-
tojakso on osa yliopistotutkintoihin sisältyviä 
pakollisia yleisopintoja ja se vastaa kaikkien 
Helsingin yliopiston tiedekuntien yhteistä tvt-
ajokorttia.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiede-
kunnan yleisopintoja
• TVT-ajokortti - tieto- ja viestintätekniikan  
 taitoja opiskelun tueksi (3 op), Avoin 
 yliopisto, syksyllä



   47  46       Opintojen ajat, paikat, maksut ja ilmoittautumisohjeet opinto-ohjelmissa www.helsinki.fi/avoin/opintotarjonta   Opintojen ajat, paikat, maksut ja ilmoittautumisohjeet opinto-ohjelmissa www.helsinki.fi/avoin/opintotarjonta

oikeustieteelliset opinnot
Oikeustieteen opinnoissa pyritään anta-
maan kokonaiskuva oikeusjärjestyksen 
sisällöstä, kehityksestä sekä yhteiskunnal-
lisista tehtävistä ja vaikutuksista. Opinnois-
sa tutustutaan eri oikeudenalojen keskeisiin 
periaatteisiin ja opitaan hankkimaan luotet-
tavaa oikeudellista tietoa ja ratkaisemaan oi-
keudellisia ongelmia sen avulla.

Avoimessa yliopistossa oikeustieteen 
opinnot koostuvat pääosin oikeustieteellisen 
tiedekunnan pakollisista aineopinnoista. Luen-
tokurssi on aina osa opintojakson suoritusta. 
Painopiste on kuitenkin itsenäisessä kirjalli-
suuteen ja lainsäädäntöön perehtymisessä.

Koonti oikeustieteellisestä opetuksesta 
• Johdatus oikeustieteeseen (3 op), 
 verkko-opinnot, syksyllä ja keväällä
• Johdatus oikeustieteeseen (3 op), 
 Avoin yliopisto, syksyllä ja keväällä. 

Syksyllä Espoon työväenopisto, Etelä-
Pohjanmaan opisto, Helsingin työvä-
enopisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, 
Tampereen kesäyliopisto, Työväen Aka-
temia, Vaasan kesäyliopisto

• Asiakirjojen laadintakurssi (3 op), 
 syksyllä Espoon työväenopisto, 
 keväällä Helsingin työväenopisto, 
 Tampereen kesäyliopisto

• Oikeushistoria (5 op), syksyllä Etelä-
 Pohjanmaan opisto, Helsingin työväen- 
 opisto, Tampereen kesäyliopisto, 
 keväällä Työväen Akatemia,   
 Espoon työväenopisto
• Oikeusteoria (6 op), 
 Avoin yliopisto, keväällä
• Perhe- ja jäämistöoikeus (6 op), 
 syksyllä Helsingin työväenopisto, 
 keväällä Tampereen kesäyliopisto
• Valtiosääntöoikeus (5 op), syksyllä 
 Etelä-Pohjanmaan opisto, Työväen 
 Akatemia, keväällä Helsingin työväen- 
 opisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto
• Yksityisoikeuden johdantokurssi (3 op),  
 syksyllä Avoin yliopisto ja Työväen Aka-
 temia, keväällä Helsingin työväenopisto

oikeus- 
tieteelliset                                                                 

opinnot

I
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Monitieteinen luentosarja
• Aikuisuuden solmukohdat

Yleisen teologian aineopinnot (35 op) 
verkko-opinnot keväällä
• Eksegetiikka (5 op)
• Kirkkohistoria (5 op)
• Systemaattinen teologia (5 op)
• Käytännöllinen teologia (5 op)
• Uskontotiede (5 op)
• Yleisen teologian seminaari (5 op)

teologiset                           
opinnot

I
yleinen teologia

Yleisessä teologiassa tarkastellaan Raa-
mattuun sisältyviä kirjoituksia ja kulttuure-
ja, joissa kirjoitukset ovat syntyneet. Lisäksi 
tutustutaan kirkkoihin ja uskonnollisiin yhtei-
söihin sekä tutkitaan kristillisten ja muiden 
oppien ja käsitysten sisältöä ja rakennet-
ta. Yleinen teologia tutustuttaa yksilöiden, 
yhteisöjen ja yhteiskunnan uskonnolliseen 
toimintaan sekä teologian soveltamiseen 
käytäntöön. Tutkimuskohteita ovat myös eri-
laiset uskonnolliset ilmiöt ja uskontoperinteet 
sekä niihin liittyvät tavat, uskomukset, kirjoi-
tukset ja instituutiot. 

Yleisen teologian perusopinnot (25 op) 
verkko-opinnot syksyllä
• Eksegetiikan perusteet (5 op)
• Kirkkohistorian perusteet (5 op)
• Systemaattisen teologian perusteet (5 op)
• Käytännöllisen teologian perusteet (5 op)
• Uskontotieteen perusteet (5 op)

IAIKUISUUDEN SOLMUKOHTIA

Aikuisuuden solmukohtia -luentosarjassa pohditaan ti-
lanteita, joita aikuinen kohtaa elämässään silloin, kun 
kaikki ei suju odotetusti ja toivotusti. Luentosarjan vie-
railevat luennoitsijat ovat omien alojensa asiantunti-
joita. Heidän aiheitaan ovat muun muassa parisuhde, 
työuupumus, mielenterveys, ikääntyvistä vanhemmista 
huolehtiminen, alkoholi ja eläkkeelle siirtyminen. 

Luentosarjaan voi osallistua paikan päällä luentosa-
lissa tai verkon välityksellä. Luennoista tehdään myös 
tallenteet, jotka ovat katsottavissa verkossa. Opintojak-
so löytyy esimerkiksi sosiaalipsykologian alta. I

EU-opintojen tavoitteena on luoda pa-
remmat valmiudet toimia Euroopan 
unioniin liittyvissä työtehtävissä. Opin-
not sopivat hyvin esim. valtionhallinnos-
sa työskenteleville. Opinnot tarjoavat 
perusvalmiudet osallistua ja seurata eu-
rooppalaista keskustelua sekä seurata 
EU:n kehitystä ja toimintaa. Opinnot al-
kavat syksyllä verkko-opintoina.  

kiinnostaako ura eu:n toimielimissä?
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I elämänkatsomustieto
Elämänkatsomustieto on monitieteinen op-
piaine, jota opetetaan uskonnon sijasta us-
kontokuntiin kuulumattomille. Helsingin 
yliopistossa elämänkatsomustiedon opinto-
kokonaisuudet on suunniteltu luokan- ja ai-
neenopettajiksi aikoville, mutta ne sopivat 
myös yleissivistäviksi opinnoiksi.  Opinnot 
koostuvat käytännöllisen ja teoreettisen filo-
sofian, kasvatus- ja uskontotieteen sekä kult-
tuuri- ja sosiaaliantropologian opinnoista. 
Asioita lähestytään pohdiskelevasti ja kes-
kustellen. Tavoitteena on antaa tietoa kult-
tuurien ja uskontojen merkityksestä ihmisille 
sekä lisätä eettisiä valmiuksia ja suvaitsevai-
suutta.

Elämänkatsomustiedon perusopinnot 
(25 op) syksyllä
• Uskontotieteen perusteet (4 op)
• Johdatus tieto-oppiin (3 op)
• Johdatus etiikkaan ja yhteiskunta-
 filosofiaan (6 op)
• Johdatus tieteenfilosofiaan (3 op)
• Sosiaali- ja kulttuuriantropologian 
 johdantokurssi (5 op)
• Elämänkatsomustiedon didaktiikan 
 perusosa (4 op)

eu-opinnot

• Miten Euroopan unioni toimii?
• Mitä Euroopan unioni tekee?
• Mitkä ovat Suomen EU-politiikan perus-
 linjaukset ja keskeiset tavoitteet?
• Miten Euroopan unionia tutkitaan? 

EU-opintokokonaisuus tarjoaa perustietoa 
Euroopan unionista. Opinnot johdattavat 
mm. EU-käsitteistöön ja unionin rakentei-
siin. Opintokokonaisuus valottaa Euroopan 

unionia usean eri tieteenalan näkökulmasta 
ja tarjoaa ajankohtaisen ja monipuolisen pa-
ketin EU:n ympärillä käytävään tieteelliseen 
keskusteluun.

EU-opinnot 25 op, 
verkko-opinnot syksyllä
Kaikille pakollinen opintojakso:
• Johdatus Euroopan integraatioon (5 op) 

Opiskelija valitsee kaksi (2) teemakoko-
naisuutta:
A) EU ja poliittiset haasteet 10 op
• Euroopan integraation teoria ja 
 EU:n toiminta (5 op)
• Euroopan Unionin tutkimus (5 op)
C) Euroopan historia ja poliittinen 
 integraatio 10 op
• Euroopan poliittisen integraation historia  
 (EUC1) (5 op)
• Transnationaaleja näkökulmia Euroopan  
 poliittisen historiaan (5 op)
H) EU’s development policy 10 op
• History and theories of European 
 Development Policy  (10 op)

filosofia

Filosofia johdattaa elämän peruskysymysten 
äärelle. Sitä voidaankin pitää kaikkien tietei-
den äitinä. Helsingin yliopistossa filosofia 
jakautuu valtiotieteellisen tiedekunnan käy-
tännölliseen ja humanistisen tiedekunnan 
teoreettiseen filosofiaan. Teoreettinen filo-
sofia tutkii todellisuuden perimmäistä luon-
netta sekä sitä koskevan tiedon oikeutusta 
ja rajoja, käytännöllinen filosofia puolestaan 
moraalisen hyvän, oikean toiminnan sekä 
yhteiskuntafilosofian ongelmia. Käytännölli-
sellä ja teoreettisella filosofialla on yhteiset 
perusopinnot.

valtio- 
tieteelliset                  

opinnot
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Filosofian perusopinnot (25 op), syksyllä
• Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 
 (5 op)
• Johdatus tieto-oppiin (3 op)
• Johdatus kielifilosofiaan (3 op)
• Johdatus etiikkaan ja yhteiskunta-
 filosofiaan (6 op)
• Johdatus tieteenfilosofiaan (3 op)
• Johdatus logiikkaan (5 op)
 
Teoreettisen filosofian aineopinnot 
 (35 op), syksyllä
• Mielen filosofia (3 op)
• Filosofian historian klassikkoteos (3 op)
• Filosofian historia: Uusi aika (1500-1900)  
 (3 op)
• Metafysiikka (5 op)
• Tieteenfilosofia (5 op)
• Tieto-oppi (5 op)
• Logiikka (5 op)
• Proseminaari (3 op)

joHtaminen

Johtamisen opinnoissa opit hyödyntämään 
teoriapohjaista johtamisosaamista ja osaat 
eritellä vaihtoehtoisia johtamistapoja käy-
tännön tilanteissa. Tunnistat julkishallinnon 
lisäksi yksityisten organisaatioiden ja kol-
mannen sektorin sekä hybridiorganisaatioi-
den johtamisen yhteisiä ja erityisiä piirteitä ja 
osaat myös tältä pohjalta arvioida johtamista 
käytännön tilanteissa esimerkiksi osallistu-
essasi oman alasi haasteiden ratkomiseen.

Lisäksi osaat arvioida johtamisen ilmiöi-
tä kriittisesti ja hallitset johtamisen keskeiset 
käsitteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Johtamisen perusopinnot (25 op) 
syksyllä
• JOS101 Johdatus johtamisen 
 tutkimukseen (5 op)
Lisäksi valinnan mukaan 20 op seuraavista: 
• JOS102 Yritysjohtamisen kehityslinjoja 
 (5 op)
• JOS103 Sukupuoli ja johtaminen (5 op)
• JOS104 Mångfald och ledarskap och 
 (5 op)
• JOS105 Projektledning i offentlig miljö 
 (5 op) tai mahdollisesti
• JOS105 vastaava suomenkielinen kurssi  
 (5 op)
• JOS110 Muut Helsingin yliopistossa tai  
 muissa korkeakouluissa suoritetut 
 johtamisopinnot (0–15 op):
 -  JOS110 Johtajuus ja asiantuntija-
  viestintä (5 op) 
 -  JOS110 Kirjatenttijakso (0–10 op) 
 -  JOS110 Muu opintojakso (5 op), 
  ilmoitetaan myöhemmin

Johtamisen aineopinnot (35 op) tai osia 
syksyllä
Edeltävät opinnot: Johtamisen perusopin-
not 25 op
• JOS201 Organisaatioteoria ja johtaminen  
 (5 op)
Lisäksi valinnan mukaan 30 op seuraavista:
• JOS210 Muut Helsingin yliopistossa tai  
 muissa korkeakouluissa suoritetut 
 johtamisopinnot (0–20 op): 
 -  JOS210 JOS-Aineopintojen 
  kirjallisuuskuulustelu (0–10 op) 
 -  JOS210 Organisaatioviestinnän 
  tutkimus (5 op)

• JOS220 Case-kurssit (10–30 op):
 -  JOS220 Organisaatioiden ja palvelujen  
  johtaminen (5 op) 
 -  JOS220 Promootioviestintä (5 op)
 -  JOS220 Yhteistyön johtaminen 
  verkostotaloudessa (5 op)
 -  JOS220 Case-kurssi, joka ilmoitetaan  
  myöhemmin (5 op)

Kurssitarjonta voi täydentyä, 
ks. opinto-ohjelmat verkkopalvelusta.

kaupunkitutkimus

Haluatko oppia ymmärtämään nykyisiä kau-
punkeja?

Kaupunkitutkimuksen opinnoissa pe-
rehdytään yhteiskuntatieteellisen kau-
punkitutkimuksen keskeisiin kysymyksiin 
kuten segregaatio, asuminen, maankäyt-
tö, kaupunkikulttuuri, kaupunkisuunnittelu, 
kaupunkien taloudelliset kysymykset ja kau-
punkipolitiikka. Opinnoissa tutustutaan myös 
kaupunkitutkimuksen keskeisiin ajattelijoihin 
ja teorioihin.

Kaupunkitutkimuksen opinnot (15 op) 
Avoin yliopisto, syksyllä
• Johdatus kaupunkitutkimukseen (5 op)
• Kaupunki ja kulttuuri (5 op)
• Vapaasti valittavat kaupunkitutkimuksen  
 opinnot (5 op): Suurkaupunkikulttuurit 
 Euroopassa (5 op)

keHitysmaatutkimus

Kehitysmaatutkimus pyrkii ymmärtämään ja 
selittämään kehitysmaiden ongelmia ja etsi-
mään niihin ratkaisumahdollisuuksia. Ongel-
mia tarkastellaan teorian ja käytännön sekä 
historian ja nykypäivän kannalta.

I
Teoreettinen filosofia tutkii perinteisiä filosofian ydin-
kysymyksiä, jotka koskevat todellisuuden rakennet-
ta, tiedon luonnetta ja mahdollisuutta, kielen ja mielen 
suhdetta todellisuuteen ja pätevän päättelyn sääntöjä. 
Teoreettisen filosofian alaan kuuluvat metafysiikka, tie-
to-oppi ja tieteenfilosofia, logiikka, kielifilosofia, mielen-
filosofia ja filosofian historia.

Teoreettisen filosofian opinnot antavat aineksia 
maailmankuvan rakentamiseen eli sen ymmärtämi-
seen, miten asiat yleisimmällä tasolla liittyvät toisiinsa. 
Aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa saatuja 
tietoja. Opinnot alkavat syksyllä 2015 ja kestävät kaksi 
lukuvuotta. Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä 
on filosofian perusopintojen suorittaminen vähintään ar-
vosanalla 3.

TEOREETTISEN FILOSOFIAN AINEOPINNOT
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Kehitysmaatutkimuksen opiskelu sopii 
niille, jotka haluavat löytää taustoja maail-
manpolitiikan ja -talouden tapahtumille ja 
kehitykselle tai jotka työssään tarvitsevat 
perustietoja kehitysmaayhteiskunnista. Ke-
hitysmaiden ja niiden erityispiirteiden tunte-
minen ovat myös olennainen osa meneillään 
olevaa globalisaatiokeskustelua.

Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 
(25 op) Avoin yliopisto, syksyllä lähi- ja 
verkko-opinnot. Syksyllä Työväen Akate-
mia, Jyväskylän kesäyliopisto.

Pakolliset opintojaksot:
• Kehitysmaatutkimuksen johdantojakso 
 (5 op)
• Kehitysteoriat (5 op)
• Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö (5 op)
Valinnaiset opintojaksot: 
• Globaalihistoria (5 op) 
• Kehitysmaiden ajankohtaiset tutki-
 musaiheet (5 op)
• Lähi-idän ajankohtaisten ongelmien 
 kurssi (5 op), vain Työväen Akatemiasssa
• Etelä-Aasian kehityskysymysten kurssi 
 (5 op), vain Työväen Akatemiassa
• Kehityskysymykset ja yhteiskunnallinen  
 liikehdintä Latinalaisessa Amerikassa 
 (5 op)
• EU ja globaalit kehityskysymykset (5 op),  
 kesällä 2016

Valinnaiset opintojaksot voi sisällyttää joko 
perus- tai aineopintoihin. Kurssilistaus täy-
dentyy vielä, ks. opinto-ohjelma verkkopal-
velusta.

Kehitysmaatutkimuksen aineopinnot tai 
osia (15–35 op) syksyllä verkko-opinnot 

Pakolliset opintojaksot:
• Ympäristö ja kehitys (5 op)
• Kehitysmaiden yhteiskuntarealiteetit 
 (5 op)
• Global Political Economy (5 op) 
 kesällä 2016
• Sukupuoli ja kehitys (5 op)

Valinnaisia kursseja, joista voi sisällyttää 
aineopintoihin 3 x 5 op opintojaksoa: 
• Kehitysmaiden ajankohtaiset tutkimusai- 
 heet (5 op) (mikäli et ole suorittanut 
 kurssia perusopinnoissa)
• Globaalihistoria (5 op) (mikäli et ole 
 suorittanut kurssia perusopinnoissa)
• Kehityskysymykset ja yhteiskunnallinen  
 liikehdintä Latinalaisessa Amerikassa 
 (5 op)
• EU ja globaalit kehityskysymykset (5 op),  
 kesällä 2016
• History and theories of European Deve- 
 lopment Policy  (5 op)

Valinnaiset jaksot voi sisällyttää joko perus- 
tai aineopintoihin. Kurssilistaus täydentyy 
vielä, ks. opinto-ohjelma verkkopalvelusta.

lapsuuden- ja nuorisotutkimus

- Kiinnostavatko sinua lapsuuden- ja 
 nuorisotutkimuksen keskeiset suun-
 taukset ja ajankohtaiset kysymykset?
-  Haluatko oppia soveltamaan ja arvioi- 
 maan kriittisesti yhteiskunnallista tietoa  
 ja keskustelua lapsuudesta ja nuoruu-
 desta sekä instituutioista?

Monitieteinen Lapsuuden- ja nuorisotutki-
muksen opintokokonaisuus kohdistuu lasten 
ja nuorten aseman, instituutioiden, toimin-
nan ja kokemuksen ymmärtämiseen sekä 
politiikan ja viranomaiskäytäntöjen kriitti-
seen arviointiin.

Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen perus-
opinnot 25 op, syksyllä verkko-opinnot 
Kaikille pakollinen opintojakso:
• Lapset ja nuoret yhteiskunnassa (5 op)
Vapaasti valittavat opintojaksot:
• Lapsuuden tutkimus (5 op)
• Nuoruus ja syrjäytyminen (5 op)
• Nuorisotutkimuksen menetelmät (5 op)
• Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia  
 teemoja (5 op)

sosiaali- ja kulttuuri-                             
antropologia 

Oletko kiinnostunut kulttuurieroista ja sosi-
aalisen elämän monimuotoisuudesta?

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian ta-
voitteena on tuntea niin monta inhimillisen 
elämän muotoa kuin mahdollista. Kulttuu-
risten tekijöiden antropologinen tarkastelu 
ei rajoitu yhden maantieteellisen alueen tai 
yhteisön tutkimukseen vaan edellyttää laa-
ja-alaista etnografista vertailua. 

Kulttuuriantropologian opetuksen tavoit-
teena on kyky tarkastella niin mikrotason so-
siaalista elämää kuin globaalin järjestelmän 
ilmiöitä vertailevasta yhteiskuntatieteellises-
tä näkökulmasta.

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian perus-
opinnot (25 op) Avoin yliopisto syksyllä
• Sosiaali- ja kulttuuriantropologian 
 johdantokurssi (5 op)
• Sosiaali- ja kulttuuriantropologian 
 keskeiset suuntaukset (5 op)
• Etnografiaseminaari I (5 op)
• Tutkimusala I: Talous ja vaihto (5 op)

sosiaalipsykologia 

“Kiinnostavinta sosiaalipsykologiassa on 
että sen kautta voi tarkastella hyvin monia 
arkielämän ilmiöitä”, sanovat monet sosiaali-
psykologian opiskelijat.

Olemme jatkuvassa vuorovaikutukses-
sa toistemme kanssa ja toimimme erilaisten 
ryhmien, kuten organisaatioiden, yhteis-
kuntien ja kulttuuriryhmien jäseninä. So-
siaalipsykologia tutkiikin vuorovaikutusta 
ryhmien sisällä sekä yksilöiden ja ryhmien 
välillä. Esimerkiksi asenteet, identiteetit, ar-
vot, sosialisaatio, päätöksenteko, emootiot, 
ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet 
kuuluvat klassisiin sosiaalipsykologisiin tut-
kimuskohteisiin. 

Sosiaalipsykologian perusopinnot (25 op) 
Avoin yliopisto syksyllä ja keväällä, syksyllä 
verkko-opinnot. Syksyllä Alkio-opisto.
• Sosiaalipsykologian johdanto (5 op)
• Suomalainen sosiaalipsykologia (5 op)
• Asenteet ja ennakkoluulot (5 op)
• Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen  
 (5 op)
• Sosiaalipsykologian teoreettis-metodolo- 
 gisia perusteita (5 op)
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Sosiaalipsykologian aineopinnot (35 op), 
syksyllä
• Sosiaalinen kognitio, itsesäätely ja 
 käyttäytymisen muutos (5 op)
• Sosiaalinen identiteetti ja sosiaalinen  
 vuorovaikutus ryhmissä ja ryhmien välillä  
 (5 op)
• Moraali, arvot ja oikeudenmukaisuus 
 (5 op)
• Sosiaaliset representaatiot ja todellisuu- 
 den sosiaalinen rakentuminen (5 op)
• Sosiaalipsykologian valinnaisia opintoja:  
 Seminaari (5 op)
• Sosiaalipsykologian valinnaisia opintoja:  
 Aikuisuuden solmukohtia (5 op)
• Sosiaalipsykologian valinnaisia opintoja:  
 Viha ja valta: Ääri-ilmiöt nyky-yhteis-
 kunnassa (5 op)

Monitieteinen luentosarja
• Aikuisuuden solmukohdat (5 op) Avoin  
 yliopisto, syksyllä myös verkko-opintoi- 
 na, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto 
 (Seinäjoki), Etelä-Pohjanmaan opisto 
 (Ilmajoki), Kainuun kesäyliopisto 
 (Kajaani), Pohjois-Pohjanmaan kesä-
 yliopisto Ylivieskan toimipiste, Tuusulan  
 kansalaisopisto

sosiaalityÖ

Oletko kiinnostunut ihmisistä ja heidän erilai-
sista elämäntilanteistaan sekä sosiaalisista 
ongelmista ja niiden ratkaisemisesta?

Sosiaalityössä ihmistä ja hänen sosi-
aalista elinympäristöään tarkastellaan ko-
ko elämänkaaren pituudelta. Tutkimus ja 
opetus kohdistuvat yhteiskunta- ja sosiaali-
tieteellisiin hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin ky-
symyksiin. 

Avoimen yliopiston sosiaalityön opin-
noilla ei pysty saamaan sosiaalityöntekijän 
pätevyyttä. Jos pääset valtiotieteellisen tie-
dekunnan tutkinto-opiskelijaksi, suoritetut 
opintojaksot luetaan hyväksi sosiaalitietei-
den laitoksella.

Sosiaalityön perusopinnot 25 op (sivuai-
netutkintovaatimukset) syksyllä lähi- ja verk-
ko-opintoina. Helsingin työväenopisto ja 
Hämeen kesäyliopisto (Hämeenlinna)
• Sosiaalityön johdantokurssi (5 op) 
• Kansalainen ja yhteisöt (5 op) 
• Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 
 sosiaalityön tutkimuksessa (5 op) 
• Hyvinvointipolitiikka (5 op) 
• Erityisalakurssi: Aikuissosiaalityö (5 op)

Sosiaalityön aineopinnot (35 op) syksyllä
• Lastensuojelun perusteet (5 op)
• Sosiaalioikeus (5 op)
• Asiakastyön taidot (K2) (5 op)
• Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat 
 (5 op)
• Sosiaalityön historia ja nykyisyyden 
 rakentaminen (5 op)
• Sosiaalityön globaalit ja lokaalit 
 toimintaympäristöt (5 op)
• Erityisalakurssit (5 op):
 -  Erityisalakurssi: Gerontologinen 
  sosiaalityö, verkko-opinnot (5 op)
 -  Erityisalakurssi: Mielenterveyskysy- 
  mykset ja sosiaalityö, verkko-opinnot 
  (5 op)
 -  Erityisalakurssi: Ammatillinen tuki 
  perheiden ero- ja konfliktitilanteissa,  
  verkko-opinnot (5 op)

Monitieteiset luentosarjat
• Aikuisuuden solmukohdat (5 op)
• Konfliktien hallinta, käsittelytaidot ja 
 rauhan edistäminen -restoratiivinen 
 oikeus ongelmien ratkaisijana (5 op)
 Päijät-Hämeen kesäyliopisto

sosiologia

Sosiologian opiskelu auttaa jäsentämään ih-
misten toimintaa kaikessa monimuotoisuu-
dessaan ja ymmärtämään, miten ihmiset, 
yhteiskunnat ja koko maailma muodostavat 
monimutkaisen vastavuoroisuuksien ja riip-
puvuuksien verkon. Sosiologi tutkii kohdet-
taan teoreettisesti ja empirian keinoin.

Sosiologian perusvire on kriittinen. Se 
pyrkii tutkimaan ja arvioimaan yhteiskunnan 
erilaisia ilmiöitä pintaa syvemmältä kyseen-
alaistaen totutut ajattelutavat. 

Opinnoissa perehdytään tieteenalan kä-
sitteistöön ja keskeisiin yhteiskuntateorioihin 
sekä tutustutaan eri aiheita käsitteleviin so-
siologisiin tutkimuksiin. 

Sosiologian perusopinnot 25 op (sivu-
ainetutkintovaatimukset) syksyllä lähiopin-
toina. Keväällä verkko-opinnot. Helsingin 
Evankelinen Opisto ja Kymenlaakson kesä-
yliopisto
• 110. Sosiologian johdantokurssi (5 op) 
• 111. Väestötieteen johdantokurssi (5 op)
• 113. Suomalaista sosiologiaa (5 op) 
• 114. Sosiologisia näkökulmia (5 op) 
• 129. Sosiologian oppihistoria I (5 op) 

Sosiologian aineopinnot 35 op, 
(sivuainetutkintovaatimukset) syksyllä
• Sosiologinen teoria I (5 op) 
• Väestötieteen jatkokurssi (5 op) 
• Sosiologian oppihistoria II (5 op)
• Nyky-yhteiskunnan sosiologia (5 op)
• Vapaavalintaisia sosiologian opintoja 
 (15 op):
 -  Kaupunkisosiologia (5 op)
 -  Tieteen- ja teknologiantutkimus (5 op)
 -  Toiminta, vuorovaikutus ja sosiaaliset  
  suhteet (5 op)
 -  Yhteiskunnallinen muutos (5 op)
 -  Väestö ja yhteiskunta (5 op)

Monitieteinen luentosarja
• Aikuisuuden solmukohdat (5 op)

taloustiede

• Miten kansantalous toimii? 
• Millainen rooli on julkisella sektorilla 
 yhteiskunnassa?

Taloustieteen perusopinnot antavat perus-
valmiudet tarkastella taloudellisia ilmiöitä, ja 
niihin sisältyy mahdollisuus tutustua kahteen 
taloustieteen erikoisalaan oman kiinnostuk-
sen mukaan.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on 
antaa tiedot talouden toiminnasta mikro- ja 
makrotasolla sekä talouden instituutioista. 
Opintokokonaisuuden suoritettuasi kykenet 
seuraamaan talouden kehitystä ja taloudel-
lista keskustelua sekä soveltamaan talous-
tieteen perusteorioita käytännössä.
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I

Taloustieteen perusopinnot 25 op, 
syksyllä Avoin yliopisto Helsinki 
• Taloustieteen perusteet, sivuaine-
 opiskelijoille (5 op)
• Suomen talouselämän ja maailman-
 talouden esittely (5 op)
• Taloustieteen termejä ja sovellutuksia 
 (5 op) 
Erityisteemoja 2 x 5 op:
• Väestötaloustiede (5 op)
• Development Economics I ja II (5 op) 
 kesällä 2016
• Naiset, miehet ja talous (5 op)

tiedejulkisuus

Tiedejulkisuuden opintokokonaisuudessa 
tarkastellaan tieteen, tutkimuksen ja asian-
tuntijuuden merkitystä nyky-yhteiskunnassa. 
Miten asiantuntijuutta ja tiedeviestintää tuo-
tetaan erilaisilla julkisuuden foorumeilla, ku-
ten valtamediassa, tieteen instituutioissa ja 
sosiaalisessa mediassa? Miksi tietokirjalli-
suus ja tiedekasvatus innoittavat yhä enem-
män julkista keskustelua? Opinnoissa myös 
harjoitellaan tieteen yleistajuistamista. 

Opinnot soveltuvat tutkijoille, tiedetoi-
mittajille, tiedottajille ja kaikille julkisesta 
asiantuntijuudesta, tiedejulkisuudesta ja yh-
teiskunnallisesta keskustelusta kiinnostu-
neille.

Tiedejulkisuuden opintokokonaisuus 
(25 op) syksyllä
Edeltävät opinnot: Perusopinnot jossakin 
yliopiston oppiaineessa

Kaikille yhteiset opintojaksot (10 op):
• TJ1 Julkinen asiantuntijuus ja tutkimus-
 tieto yhteiskunnassa (5 op) 
• TJ3 Asiantuntijuus ja tiedeviestintä 
 sosiaalisessa mediassa (5 op)

valtio-oppi

Moderni valtio-oppi on irtaantunut perintei-
sestä valtiokeskeisyydestä ja kattaa nykyi-
sin erittäin suuren tutkimuskohteiden kirjon. 
Esimerkiksi talouspolitiikan johtaminen, kan-
sanäänestykset, sukupuolten tasa-arvo ja 
ammattiyhdistysten kansainvälinen yhteis-
työ kuuluvat valtio-opin tutkimusalaan. Myös 
politiikan alueesta ja luonteesta käytävä kes-
kustelu kuuluu keskeisesti valtio-oppiin. 

Valtio-opin opinnot antavat valmiuksia 
toimia asiantuntijoina hyvin monenlaisis-
sa tehtävissä sekä yksityisellä että julkisel-
la sektorilla.
Valtio-opin perusopinnot (25 op), Avoin 
yliopisto, syksyllä ja keväällä, myös verk-
ko-opinnot. Syksyllä Helsingin Evankelinen 
opisto, Työväen Akatemia 
• Johdatus yleiseen valtio-oppiin (5 op)
• Suomen poliittinen järjestelmä ja 
 Euroopan unioni. (5 op)

• Poliittisten järjestelmien vertaileva 
 tutkimus (5 op)
• Maailmanpolitiikan teoriasuuntaukset 
 (5 op)
• Julkisen hallinnon tutkimus (5 op)
 
Valtio-opin aineopinnot (35 op), 
politiikan tutkimuksen linja
Pakolliset opintojaksot:
• Poliittisen ajattelun perusteet (5 op) 
 (mikäli jakso on tehty perusopinnoissa,  
 suoritetaan kolme valinnaista jaksoa)
• Yleisen valtio-opin tutkimuksen 
 metodologia (5 op)
• Politiikan tutkimuksen lähestymistavat 
 (5 op)
• Poliittinen osallistuminen (5 op)
• Poliittiset puolueet, instituutiot ja 
 prosessit (5 op)

TALOUSTIETEEN PERUSOPINNOT

• Miten talouspolitiikka vaikuttaa Suomen ja euroalueen talouteen?
• Minkälaiset rakenteet Suomen taloudessa ja maailmantaloudessa on?
• Miten taloustieteen perusteorioita sovelletaan käytännössä?

Taloustieteen perusopinnoissa tarkastellaan muun muassa yksittäisten taloudenpi-
täjien käyttäytymistä ja vuorovaikutusta markkinoilla sekä julkisen sektorin roolia yh-
teiskunnassa.  

Opinnot johdattavat taloustieteen ajattelutapaan, teoreettiseen perustaan ja talou-
dellista käyttäytymistä koskevaan empiiriseen tietämykseen.

Opinnoissa perehdytään talousteorian peruskäsitteisiin sekä talousjärjestelmän ja 
rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Opinnoissa myös tutustutaan kahteen taloustieteen 
erikoisalaan opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan.

Opinnot alkavat syksyllä 2015 sivuaineopiskelijoiden tutkintovaatimusten mukaisesti.

Valinnaiset opintojaksot (15 op)
• TJ2 Tiedejulkisuuden työpajat (10 op)
 - TJ2a Tieteestä tiedottaminen (5 op)
 - TJ2b Tiedejournalismi (5 op)
• TJ4 Tiedeviestinnän instituutiot ja 
 käytännöt (5 op)
• TJ5 Tietokirjallisuus ja tiedekasvatus 
 julkisuudessa (5 op)

tilastotiede (valt.)

Tilastotiede tutkii tilastollisten havaintoai-
neistojen hankintaa ja analysointia sekä ke-
hittää tilastollisen tutkimuksen menetelmiä. 
Tilastotiedettä tarvitaan lähes kaikilla tieteen 
ja yhteiskunnan alueilla. 

Helsingin yliopistossa tilastotiedettä 
opetetaan valtiotieteellisessä ja matemaat-
tis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. 
Valtiotieteellisen tiedekunnan opinnoissa 
painottuu tilastollinen lukutaito, joka on tär-
keä kaikille tietoyhteiskunnan kansalaisille: 
mihin tilastollinen tieto perustuu, miten si-
tä tulkitaan ja mitä se kertoo yhteiskunnas-
ta ympärillämme? 

Tilastotieteen yksittäiset opintojaksot 
syksyllä Espoon työväenopisto, keväällä 
Avoin yliopisto ja Helsingin Evankelinen 
Opisto
• Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen,  
 osa 1 (5 op) 
• Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen,  
 osa 2 (5 op)

Ks. myös Tilastotiede 
(matemaattis-luonnontieteellinen), s.45
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Lisäksi suoritetaan kaksi–kolme valinnaista 
opintojaksoa joko politiikan tutkimuksen lin-
jalta tai joltakin toiselta linjalta siten, että 
35 op täyttyy. 
• Euroopan integraation teoria ja 
 EU:n toiminta (5 op)
Muut politiikan tutkimuksen aineopinnot: 
5–15 op: 
• Nuorten poliittinen kulttuuri (5 op)
• Media ja demokratia (5 op)
• Policy- ja arviointitutkimus (5 op)
• Julkisen hallinnon tutkimus (5 op) 
 (ei suoriteta, jos jakso on tehty perus-
 opinnoissa)
• Instituutiot, talous ja demokratia (5 op)  
 (hallinnon ja organisaatioiden tutki-
 muksen linja)
• Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen  
 lähestymistavat (5 op) (hallinnon ja 
 organisaatioiden tutkimuksen linja)
• Organisaatioteoria ja -tutkimus (5 op)  
 (hallinnon ja organisaatioiden 
 tutkimuksen linja)

Valtio-opin aineopinnot (35 op), hallinnon 
ja organisaatioiden tutkimuksen linja
Pakolliset opintojaksot:
• Poliittisen ajattelun perusteet (5 op) 
 (jos on suoritettu perusopinnoissa, 
 valitaan yksi ylimääräinen linjakohtainen  
 jakso)
• Yleisen valtio-opin tutkimuksen 
 metodologia (5 op)
• Policy, toimeenpano- ja arviointitutkimus  
 (5 op)

Valitaan kaksi seuraavista linjakohtaisista 
jaksoista: 
• Instituutiot, talous ja demokratia (5 op)
• Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen  
 lähestymistavat (5 op)
• Julkisen hallinnon tutkimus (5 op)
• Organisaatioteoria ja -tutkimus (5 op)

Lisäksi suoritetaan kaksi valinnaista opinto-
jaksoa joko hallinnon ja organisaatioiden tut-
kimuksen linjalta tai joltakin toiselta yleisen 
valtio-opin opintolinjalta.

Muut hallinnon ja organisaatioiden tutkimuk-
sen aineopinnot: 5–15 op: 
• Nuorten poliittinen kulttuuri (5 op)
• Media ja demokratia (5 op)

• Poliittinen osallistuminen (5 op) 
 (politiikan tutkimuksen linja)
• Poliittiset puolueet, instituutiot ja proses- 
 sit (5 op) (politiikan tutkimuksen linja)
• Euroopan integraation teoria ja EU:n toi- 
 minta (5 op) (politiikan tutkimuksen linja)

vammaistutkimus

Mitä on yhteiskuntatieteellinen 
vammaistutkimus?

Yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus 
tarkoittaa vammaisuuden tutkimista yhteis-
kunnallisena, kulttuurisena ja poliittisena 
ilmiönä. Vammaisuudessa on kysymys laa-
jasti ottaen vammaiseksi määritellyn ihmisen 
tarpeiden sekä yhteiskunnallisten olosuhtei-
den ja käytäntöjen yhteentörmäyksestä.

Vammaistutkimuksen opintoja (15 op) 
Avoin yliopisto, syksyllä
• Johdatus vammaistutkimukseen (5 op)
• Vammaisuus ja suomalainen yhteiskunta  
 (5 op)
• Disability in a Global Perspective (5 op)

vanHenemisen tutkimus
• Mitä tutkimuskohteita sisältyy prosessiin,  
 joka alkaa syntymästä ja kestää kuole- 
 maan saakka? 
• Miten ikääntyvien aktiivisuutta voidaan 
 ylläpitää ja tukea? 
• Miten voimme varautua väestön 
 muuttuvan ikärakenteen mukanaan 
 tuomiin haasteisiin? 

Vanhenemisen tutkimuksen tavoitteena on 
antaa hyvät perustiedot väestön ikäraken-
teen muutoksesta sekä sen yhteiskunnalli-
sista ja yhteiskuntapoliittisista seurauksista. 
Opiskelijat oppivat myös ymmärtämään iän 
monimuotoisuutta ja merkitystä ihmiselä-
mässä. Esillä on ikääntyminen sekä yhteis-
kunta- että yksilötasolla.

Vanhenemisen tutkimuksen opintokoko-
naisuus (25 op) Avoin yliopisto syksyllä
• Johdatus vanhenemisen tutkimukseen 
 (5 op)
• Ikä, elämänkulku ja sukupolvet (5 op)
• Monitieteinen vanhenemisen tutkimus 
 (5 op)
• Suomi ikääntyy (5 op)
• Vanhenemisen ajankohtaisia kysymyksiä  
 (5 op)

Osia: 
• Johdatus vanhenemisen tutkimukseen 
 (5 op), Alkio-opisto syksyllä

viestintä

Viestintä on oppiaine, jossa tutkitaan muun 
muassa julkisuuden ja mediakentän muu-
toksia, journalismia, työyhteisöjen viestintää 
ja johtamista sekä organisaatiokulttuureita. 
Opinnot painottuvat yleiseen viestinnälliseen 
opetukseen. Skuuppeja tai kampanjoita ei 

I VAMMAISTUTKIMUS

Yhteiskuntatieteellisessä vammaistutkimuksessa sanoudutaan irti käsityksestä, jonka mu-
kaan vammaisuus selittyy ensisijaisesti yksilön ominaisuuksilla. Vammaisuudessa on siis 
kysymys laajasti ottaen vammaiseksi määritellyn ihmisen tarpeiden sekä yhteiskunnallisten 
olosuhteiden ja käytäntöjen yhteentörmäyksestä.

Opinnot alkavat syksyllä.
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opeteta tekemään, vaan opiskelu tarjoaa vä-
lineitä niiden analysoimiseen.

Viestinnän opinnot antavat tietoja ja val-
miuksia, jotka ovat hyödyllisiä esimerkik-
si toimitus-, tiedotus-, henkilöstöhallinto- ja 
tutkimustehtävissä sekä erilaisissa opetuk-
seen, markkinointiin ja visuaaliseen kulttuu-
riin liittyvissä tehtävissä. 

Viestinnän perusopinnot (25 op) Avoin 
yliopisto, syksyllä ja keväällä, myös verk-
ko-opinnot. Syksyllä Helsingin aikuisopisto, 
Helsingin evankelinen opisto
• Johdatus viestinnän tutkimukseen (5 op)
• Viestinnän analyysi (5 op)
• Viestinnän ja julkisuuden teoria (5 op)
• Viestinnän organisaatioiden tutkimus 
 (5 op)
• Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka  
 (5 op)

Viestinnän aineopinnot (35 op) syksyllä, 
myös verkko-opinnot
Kaikille yhteiset opintojaksot (15 op)
• Viestinnän tutkimusperinteet (5 op)
• Viestinnän tutkimusmenetelmät (5 op)
• Viestintäkentän ajankohtaiset ilmiöt (5 op)

Valinnaiset opinnot (20 op)
Vapaavalintaiset tutkimusalojen opintojaksot 
(4 x 5 op), joista yhden voi korvata ammatti-
käytäntöjen harjoituskurssilla.

Viestinnän tutkimusalat (15–20 op)
• Julkisuuden tutkimus (5 op)
• Johtajuus ja asiantuntijaviestintä (5 op)
• Yleisöys mediayhteiskunnassa (5 op)
• Organisaatioviestinnän tutkimus (5 op)
• Promootioviestintä (5 op)
• Viha ja valta: Ääri-ilmiöt nyky-yhteis-
 kunnassa (5 op)
• Kriisiviestintä ja -johtaminen (5 op)

Viestinnän ammattikäytännöt (0–5 op)
• Journalistinen työ (5 op)
• Julkishallinnon viestintä (5 op) 
• Yhteisöviestintä (5 op)

Viestinnän aineopintojen yksittäiset 
opintojaksot
• Kriisiviestintä ja -johtaminen (5 op)
 Helsingin aikuisopisto, Hämeen kesä-
 yliopisto, Kainuun kesäyliopisto, Keski- 
 Pohjanmaan kesäyliopisto, Pohjois-
 Pohjanmaan kesäyliopisto/Oulun ja 
 Ylivieskan toimipisteet, Päijät-Hämeen 
 kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto
• Journalistinen työ (5 op)
 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

yHteiskuntaHistoria

Yhteiskuntahistorian perusopinnoissa jä-
sennetään viime vuosisatojen poliittista, 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä histo-
riantutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden nä-
kökulmasta. Opinnoissa perehdytään niin 
kansainvälisen kuin kansallisenkin politiikan, 
talouden ja sosiaalisten rakenteiden muutos-
ten syihin ja seurauksiin sekä tutkimusmene-
telmiin, mikä tarjoaa välineitä tämän päivän 
yhteiskunnan ja maailman ymmärtämiseen.

Yhteiskuntahistorian perusopinnot 25 op 
on sivuainekokonaisuus. Opintojaksot voi si-
sällyttää myös poliittisen historian ja talous- 
ja sosiaalihistorian pääaineopintoihin.

Yhteiskuntahistorian perusopinnot 
(25 op) syksyllä ja keväällä
• Yhteiskuntahistorian johdantokurssi 
 (5 op)
• Maailmanpolitiikka (5 op)
• Globaali talous (5 op)
• Yhteiskunnan rakenteet ja elinolot (5 op)
• Valta, politiikka ja kansalainen (5 op)

yHteiskuntapolitiikka

Yhteiskuntapolitiikan opintojen tavoitteena 
on perehdyttää opiskelijat yhteiskunnan ra-
kenteisiin ja keinoihin, joilla edistetään hy-
vinvointia niin paikallisesti, kansallisesti kuin 
globaalistikin. Tarkasteluissa ovat mukana 
myös tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, 
eriarvoisuuden ja syrjäytymisen kysymykset 
sekä pohdinnat siitä, millaisia ovat nyky-yh-
teiskunnan riskit ja miten niitä torjutaan. Yh-
teiskuntapolitiikan opetuksen ja tutkimuksen 
painopisteinä ovat sosiaalipolitiikka, kau-
punkitutkimus, vanhenemisen tutkimus, yh-
teiskuntatieteellinen vammaistutkimus ja 
ympäristöpolitiikka.

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot (25 op) 
Avoin yliopisto syksyllä, myös verkko-opin-
not. Syksyllä Helsingin evankelinen opisto, 
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto (Ylivies-
ka)
• Johdatus sosiaalipolitiikkaan (5 op)
• Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä I (10 op): 
 Opiskelija valitsee kaksi johdantokurssia
 -  Johdatus kaupunkitutkimukseen (5 op)
 -  Johdatus vammaistutkimukseen (5 op)
 - Johdatus vanhenemisen tutkimukseen  
  (5 op)
 -  Johdatus ympäristöpolitiikkaan (5 op)
 - Nuorten poliittinen kulttuuri (5  op)
• Erot, eriarvoisuus ja oikeudenmukaisuus  
 (5 op)
• Hyvinvointivaltion instituutiot (5 op)

Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot 
(35 op) syksyllä verkko-opinnot
• Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä II 
 (15 op)
 - Johdatus ympäristöpolitiikkaan (5 op)
 - Kaupunki ja kulttuuri (5 op)
 - Ikä, elämänkulku ja sukupolvet (5 op)
• Yhteiskuntateoriat II: 
 Sosiologinen teoria (5 op)
• Kestävä hyvinvointi (5 op)
• Yhteiskuntateoriat III: 
 Hyvinvointivaltioteoria (10 op)

yHteiskuntatieteiden                                     
perusopinnot

Miten yhteiskunta toimii ja miten sitä tutki-
taan? Yhteiskuntatieteiden perusopinnois-
sa tutustutaan laajasti yhteiskuntatieteisiin 
ja niiden tutkimuskohteisiin monitieteisestä 
näkökulmasta. 

Yhteiskuntatieteiden perusopinnot (25 
op) on osa valtiotieteellisen tiedekunnan 
pääaineopiskelijoiden kandidaatintutkintoa. 
Kokonaisuuden rakenne vaihtelee oppiai-
neen mukaan ja koostuu osin kunkin oppiai-
neen omista ja osin tiedekunnan yhteisistä, 
monitieteisistä opintojaksoista. 

Lukuvuonna 2015–2016 Avoimessa yli-
opistossa voi suorittaa sellaisia yksittäisiä 
opintojaksoja, jotka sisältyvät myös ko. oppi-
aineen sivuaineen perusopintoihin. Opinto-
suorituksen voi liittää vain jompaankumpaan 
kokonaisuuteen. 

Tiedekunnan yhteisiä ja monitieteisiä, 
useiden oppiaineiden yhteiskuntatieteiden 
perusopintoihin sisältyviä opintojaksoja on 
tarjolla mahdollisesti kesällä 2016. 
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Yksittäiset opintojaksot 
oppiaineen mukaan

Kehitysmaatutkimus
• Kehitysmaatutkimuksen johdantojakso 
 (5 op) (ks. kehitysmaatutkimuksen 
 opinnot, s. 53)
Käytännöllinen filosofia
• Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 
 (5 op) (ks. käytännöllisen filosofian   
 opinnot, s. 51)
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
• Sosiaali- ja kulttuuriantropologian 
 johdantokurssi (5 op)
• Antropologian keskeiset suuntaukset 
 (5 op) (ks. sosiaali- ja kulttuuriantropo-
 logian opinnot, s. 55)
Sosiaalipsykologia
• Sosiaalipsykologian johdantokurssi (5 op)  
 (ks. sosiaalipsykologian opinnot, s. 55)
Sosiaalityö
• Sosiaalityön johdantokurssi (5 op)
• Kansalainen ja yhteisöt (5 op) 
 (ks. sosiaalityön opinnot, s. 56)
Sosiologia
• Sosiologian johdantokurssi (5 op)
• Väestötieteen johdantokurssi (5 op) 
 (ks. sosiologian opinnot, s. 57)
Valtio-oppi
• Johdatus valtio-oppiin (5 op)
• Suomen poliittinen järjestelmä ja 
 EU (5 op) (ks. valtio-opin opinnot, s. 59)
Viestintä
• Johdatus viestinnän tutkimukseen (5 op)
• Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka  
 (5 op) (ks. viestinnän opinnot, s. 61)

Yhteiskuntahistoria / Poliittinen historia 
ja talous- ja sosiaalihistoria
• Globaali talous (5 op)
• Valta, politiikka ja kansalainen (5 op) 
 (ks. yhteiskuntahistorian opinnot, s. 62)

Yhteiskuntapolitiikka
• Johdatus sosiaalipolitiikkaan (5 op) 
 (ks. yhteiskuntapolitiikan opinnot, s. 63)

yleis- ja menetelmäopinnot

Yleis- ja menetelmäopinnot ovat tutkintoon 
kuuluvia opintoja, joiden sisältö ja laajuus 
voivat vaihdella tiedekunnittain. Opinnoista 
hyötyvät myös jo työelämässä olevat, jotka 
tarvitsevat julkisoikeuden tuntemusta, tilas-
totieteellistä lukutaitoa tai haluavat kehittyä 
asiatekstien kirjoittajina. 

Julkisoikeus antaa yleiskuvan suomalai-
sesta julkisoikeudellisesta järjestelmästä se-
kä valtiosääntöoikeuden ja hallinto-oikeuden 
perusteista. Tieteellisen kirjoittamisen opin-
tojakso mm. käsittelee kirjoittamisprosessia 
ja sujuvan asiatyylin ominaispiirteitä. Tilasto-
tieteen opintojaksot tutustuttavat tilastollisen 
tutkimuksen perusteisiin yhteiskuntatieteelli-
sestä näkökulmasta. 

Valtiotieteellisen tiedekunnan yleis- ja 
menetelmäopintoja
• Julkisoikeus (5 op) Avoin yliopisto, syksyllä
• Tieteellinen kirjoittaminen (2 op) (valt.),  
 syksyllä Helsingin Evankelinen Opisto 
 ja keväällä Avoin yliopisto
• Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen,  
 osa 1 (5 op) ja osa 2 (5 op), syksyllä 
 Espoon työväenopisto ja keväällä Avoin  
 yliopisto ja Helsingin Evankelinen Opisto.

ympäristÖpolitiikka

Avoimessa yliopistossa voi opiskella ympä-
ristöpolitiikasta vain johdantokurssin. Kurs-
sin tavoitteena on yhteiskuntatieteellisen 
ympäristötutkimuksen keskeisiin käsitteisiin 
tutustuminen, ympäristön politisoitumisen 
hahmottaminen ja lisäksi opiskelija saa yleis-
kuvan ympäristöpolitiikan muutoksista ja tu-
levaisuuskuvista.

Yksittäisiä opintojaksoja
• Johdatus ympäristöpolitiikkaan (5 op),  
 Avoin yliopisto, keväällä verkko-opinnot,  
 Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto 
 (Kokkola)
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Verkko-opinnot lukuvuonna 2015-2016:

ERITYISPEDAGOGIIKKA
Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)
ESTETIIKKA
Ympäristöestetiikka (5 op), keväällä
EU-OPINNOT
EU-opinnot (25 op)
JOHDATUS OIKEUSTIETEESEEN
Johdatus oikeustieteeseen (3 op), 
2 kurssia syksyllä
KASVATUSTIETEET
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuis-
kasvatustiede) perusopinnot (25 op)
Kvalitatiivinen tutkimusote I A 3.2. (6 op), 
keväällä
Oppimisen teoreettiset perusteet A 1.3. 
(4 op), keväällä
KEHITYSMAATUTKIMUS
Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 
(25 op)
Kehitysmaatutkimuksen aineopintoja (35 op)
KIRJALLINEN JA SUULLINEN VIESTINTÄ
Opiskelutaitoja tukeva kurssi: 
Taitava kirjoittaja
LAPSUUDEN- JA NUORISOTUTKIMUS
Lapsuuden ja nuorisotutkimuksen 
perusopinnot (25 op)
OSUUSTOIMINTA
Osuustoiminnan ja yhteisötalouden 
perusopinnot (25 op)
PSYKOLOGIA
Psykologian perusopinnot (25 op)
RAVITSEMUSTIEDE
Ravitsemustieteen perusopinnot (25 op)

SOSIAALIPSYKOLOGIA
Sosiaalipsykologian perusopinnot (25 op)
Aikuisuuden solmukohdat (5 op)
SOSIAALITYÖ
Sosiaalityön perusopinnot (25 op)
Aikuisuuden solmukohdat (5 op)
SOSIOLOGIA
Sosiologian perusopinnot (25 op)
Aikuisuuden solmukohdat (5 op)
TIETOJENKÄSITTELYTIEDE
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (25 op)
Ohjelmoinnin harjoitustyö (5 op), keväällä
USKONTOTIEDE
Uskontotieteen perusteet (4 op)
VALTIO-OPPI
Valtio-opin perusopinnot (25 op)
VIESTINTÄ
Viestinnän perusopinnot (25 op), 
syksyllä ja keväällä
Viestinnän aineopinnot (35 op)
YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot (25 op)
Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot (35 op)
YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE
Kirjallisuustieteen perusteet (5 op)
YLEINEN TEOLOGIA
Yleisen teologian perusopinnot (25 op)
Yleisen teologian aineopinnot (35 op), 
keväällä
YMPÄRISTÖPOLITIIKKA
Johdatus ympäristöpolitiikkaan (5 op), 
keväällä
YMPÄRISTÖTIETEET
Ympäristötiede ja ympäristöasioiden 
hallinta (25 op)

Monissa Avoimen yliopiston opinnoissa verkkoa hyödynnetään jollakin 
tavalla. Osa opinnoista on kokonaan verkossa, ja niiden suorittaminen    
onnistuu etäopiskellen vaikka ulkomailta asti. 

verkko-opinnot

Alla on listattu lukuvuoden 2015-2016 
opinnot opetuksen järjestäjän mukaan.

HELSINGIN YLIOPISTON 
AVOIN YLIOPISTO

ARKEOLOGIA
Arkeologian perusopinnot (25 op)
Esihistoriaa ja keskiaikaa Länsi-Uudella-
maalla (ekskursio) (5 op)
BALTTILAISET KIELET JA KULTTUURIT
Liettuan kieli ja kulttuuri, perusopinnot 
(25 op)
BIOLOGIA
Yleisbiologian perusopinnot (25 op)
DRAAMAKASVATUS
Draamakasvatuksen perusopintokokonai-
suus (25 op)
ELOKUVA- JA TELEVISIOTUTKIMUS
Elokuva- ja televisiotutkimuksen 
perusopinnot (25 op)
Audiovisuaalinen mediakasvatus – Veisitkö 
lapsesi katsomaan tätä elokuvaa? 
(3 op), keväällä
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
Elämänkatsomustiedon perusopinnot 
(25 op)
ENGLANTI
Englannin keskustelu ja kirjoittaminen 
(CEFR B2) (hum.) (2 op)
Englannin tekstinymmärtäminen ja suul-
linen taito (CEFR B2) (hum., oik., mat.-
luonn.) (2 op)

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoitta-
minen ja suullinen taito – valmentava kurssi 
(CEFR A2-B1) (3 op)
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoitta-
minen ja suullinen taito (CEFR B2) (biot.) 
(4 op)
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittami-
nen ja suullinen taito (CEFR B2) 
(hum., käytt., valt.) (3 op), 3 ryhmää
ENGLANTILAINEN FILOLOGIA
Englannin kielen vaihtelu ja muutos (3 op)
Globaaliset ja alueelliset englannit (3 op)
Rakenneanalyysi (3 op)
ERITYISPEDAGOGIIKKA
Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)
Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 
(sisältöopinnot) (17 op)
Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 
(menetelmäopinnot) (18 op)
ESI- JA ALKUOPETUS
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka (5 op)
Matematiikan didaktiikka (3 op)
Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen 
(5 op), keväällä
ESTETIIKKA
Estetiikan perusopinnot (25 op)
EU-OPINTOKOKONAISUUS
EU-opinnot (25 op)
FILOSOFIA
Filosofian perusopinnot (25 op)
Teoreettisen filosofian aineopinnot (35 op)

opinnot opetuksen 
järjestäjän mukaan
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OSUUSTOIMINTA
Osuustoiminnan ja yhteisötalouden 
perusopinnot (25 op)
PUHEVIESTINTÄ ÄIDINKIELEN JA 
KIRJALLISUUDEN AINEENOPETTAJAKSI 
OPISKELEVILLE
Puheviestintä I (5 op), keväällä
PSYKOLOGIA
Psykologian perusopinnot (25 op)
Psykologian aineopinnot (41 op)
Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät 
lisäopinnot (30 op)
RAVITSEMUSTIEDE
Ravitsemustieteen perusopinnot (25 op)
RUOTSI
Ruotsin valmennuskurssi (2 op)
RÄTTVETENSKAP
Grundstudier i rättvetenskap (25 sp)
Socialförsäkring I (5 sp)
Familjerätt I (5 sp) 
SOCIALPOLITIK
Grundstudier i socialpolitik (25 sp)
SOCIALPSYKOLOGI
Grundstudier i socialpsykologi (25 sp)
SOCIALT ARBETE
Grundstudier i socialt arbete (25 sp)
Ämnestudier i socialt arbete (27 sp)
SOSIAALI- JA KULTTUURI-
ANTROPOLOGIA
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian 
perusopinnot (25 op)
SOSIAALIPSYKOLOGIA
Sosiaalipsykologian perusopinnot (25 op)
Sosiaalipsykologian aineopinnot (35 op)
Aikuisuuden solmukohdat (5 op)
SOSIAALITYÖ
Sosiaalityön perusopinnot (25 op)
Sosiaalityön aineopinnot (35 op)
Aikuisuuden solmukohdat (5 op)

SOSIOLOGIA
Sosiologian perusopinnot (25 op)
Sosiologian aineopinnot (35 op), osia
Aikuisuuden solmukohdat (5 op)
SUOMEN KIELI
Suomen kielen perusopinnot (25 op)
TAIDEHISTORIA
Taidehistorian perusopinnot (25 op)
Taidehistorian perusopintojen täydennys 
(10 op)
Taidehistorian valinnaisia opintoja (5 op)
TAITEIDEN TUTKIMUS
Taiteiden tutkimus ja teoria (25 op)
TALOUSTIEDE
Taloustieteen perusopinnot, 
sivuaineopiskelijoille (25 op)
TEATTERITIEDE
Teatteritieteen perusopinnot (25 op)
Suurkaupunkikulttuurit Euroopassa (5 op)
TIEDEJULKISUUS
Tiedejulkisuuden opintokokonaisuus (25 op)
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
Opiskelutaitoilta: Verkko-oppimisympäristö 
Moodle tutuksi
TIETOJENKÄSITTELYTIEDE
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 
(25 op)
Ohjelmoinnin harjoitustyö (5 op), keväällä
TILASTOTIEDE
Tilastotieteen perusopinnot (25 op)
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, 
osat 1 ja 2 (5+5 op), keväällä
TOINEN KOTIMAINEN KIELI
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja 
suullinen taito (hum.) (5 op)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja 
suullinen taito (käytt.) (3 op)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja 
suullinen taito (valt.) (4 op)

FYSIIKKA
Fysiikan perusopinnot (25 op)
Matemaattiset apuneuvot I (8 op)
Matemaattiset apuneuvot II (8 op)
HISTORIA
Historian perusopinnot (25 op)
JOHDATUS OIKEUSTIETEESEEN
Johdatus oikeustieteeseen (3 op) syksyllä 
ja keväällä 
JOHTAMINEN
Johtamisen perusopinnot (25 op)
Johtamisen aineopinnot (35 op) tai osia
KANSANTERVEYSTIEDE
Kansanterveystieteen perusopinnot (25 op)
KANSATIEDE
Kansatieteen perusopintoja (10 op)
Etnografiset menetelmät (5 op), keväällä
Suurkaupunkikulttuurit Euroopassa (5 op)
KASVATUSTIEDE
Kasvatustieteen perusopinnot (luokanopet-
taja) (25 op)
KASVATUSTIETEET
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasva-
tustiede) perusopinnot (25 op)
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasva-
tustiede) aineopinnot (35 op)
KAUPUNKITUTKIMUS
Kaupunkitutkimuksen opinnot (15 op)
KEHITYSMAATUTKIMUS
Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot (25 
op)
Kehitysmaatutkimuksen aineopinnot tai osia 
(15–35 op)
KEMIA
Kemian perusopinnot (25 op)

KIRJALLINEN JA SUULLINEN VIESTINTÄ
Opiskelutaitoihin liittyvä kurssi: 
Kirjallinen ilmaisu
Opiskelutaitoihin liittyvä kurssi: 
Oivaltava lukeminen
Opiskelutaitoilta: Tenttimisen ABC
Opiskelutaitoilta: Vinkkejä englanninkielisen 
tekstin lukemiseen
Opiskelutaitoja tukeva kurssi: 
Taitava kirjoittaja
KOTITALOUSTIEDE
Johdatus ruokakulttuuriin (4 op)
KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUS
Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus 
(25 op)
LAPSUUDEN- JA NUORISOTUTKIMUS
Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen 
perusopinnot (25 op)
LATINALAISEN AMERIKAN TUTKIMUS
Johdatus Latinalaiseen Amerikkaan (5 op)
LEDARSKAPSTUDIER
Grundstudier i ledarskap (20 sp)
LÄNSI- JA ETELÄSLAAVILAISET KIELET 
JA KULTTUURIT
Eteläslaavilaisten kielten ja kulttuurien 
perusopinnot (25 op)
LÄÄKETIEDE
Päihdelääketieteen perusteet (6 op)
MAANTIEDE
Maantieteen alan perusopinnot (25 op)
Maantieteen aineopintoja (21 op)
MATEMATIIKKA
Matematiikan perusopinnot (25 op)
MONIKULTTUURISUUSKASVATUS
Monikulttuurisuuskasvatuksen 
perusopinnot (25 op)
MUSIIKKITIEDE
Musiikkitieteen perusopinnot (25 op)
OIKEUSTEORIA
Oikeusteoria (6 op)
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IUKRAINIAN STUDIES
The 2014 Ukraine Crisis: Origins and 
Outcomes (5 cr)
Political and geopolitical dimensions in the 
EU-Ukraine-Russia triangle (5 cr), spring
USKONTOTIEDE
Uskontotieteen perusteet (4 op)
VALTIO-OPPI
Valtio-opin perusopinnot (25 op)
Valtio-opin aineopinnot, hallinnon ja 
organisaatioiden tutkimuksen linja (35 op)
Valtio-opin aineopinnot, politiikan 
tutkimuksen linja (35 op)
VAMMAISTUTKIMUS
Vammaistutkimuksen opintoja (15 op)
VANHENEMISEN TUTKIMUS
Vanhenemisen tutkimuksen 
opintokokonaisuus (25 op)
VARHAISKASVATUS
Kasvatustieteen perusopinnot 
(varhaiskasvatus) (25 op)
VIESTINTÄ
Viestinnän perusopinnot (25 op)
Viestinnän aineopinnot (35 op)
VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS
Venäjän ja Itä-Euroopan historian kysymyk-
siä (5 op)
YHTEISKUNTAHISTORIA
Yhteiskuntahistorian perusopinnot (25 op)
YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot (25 op)
Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot (35 op)
YHTEISKUNTATIETEIDEN  
PERUSOPINNOT
Yksittäisiä opintojaksoja eri oppiaineiden 
mukaan

YKSITYISOIKEUS
Yksityisoikeuden johdantokurssi (3 op)
YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE
Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 
(25 op)
Kaunokirjallisuuden tulkinta I (5 op)
YLEINEN TEOLOGIA
Yleisen teologian perusopinnot (25 op)
Yleisen teologian aineopinnot (35 op), 
keväällä
YLEISOPINNOT
Puheviestintä (Yy12, hum.) (2 op)
Puheviestintä (käytt.) (2 op), keväällä
Tieteellinen kirjoittaminen (käytt.) (3 op), 
syksyllä ja keväällä 
Tieteellinen kirjoittaminen (Yy11, hum.) 
(3 op), keväällä
Tieteellinen kirjoittaminen (valt.) (2 op), 
keväällä
Julkisoikeus (valt.) (5 op)
TVT-ajokortti – tieto- ja viestintätekniikan 
taitoja opiskelun tueksi (3 op)
YMPÄRISTÖPOLITIIKKA
Johdatus ympäristöpolitiikkaan (5 op), 
keväällä
YLIOPISTO-OPINNOT
Oikeustieteellisten aineiden opiskelua tukeva  
kurssi, syksyllä ja keväällä.
Tavoitteena tutkinto -teemailta
YMPÄRISTÖTIETEET
Ympäristötiede ja ympäristöasioiden 
hallinta (25 op)
Ympäristötieteiden perusopinnot (25 op), 
osia
Ympäristöekologian moduuli (25 op), osia

ukrainian studies   

The 2014 Ukraine Crisis:  
Origins and Outcomes The course 
will examine five major facets of 
the Ukraine crisis: the Euromaidan 
protests, the annexation of Crimea, 
the war in the Donbass, Ukraine in 
US/Russia relations and Ukraine/EU 
relations, as well as the roots of the 
conflict and its domestic outcomes.

Ongoing crisis in Ukraine has 
unveiled a number of important 
problems that exists in relations 
between Russia, Ukraine and the 
EU. The course Political and 
geopolitical dimensions in the 
EU-Ukraine-Russia triangle 
presents the key themes that con-
cern political and geopolitical 
dimensions in the EU-Ukraine-
Russia triangle of relations. 

Both courses will be carried out 
in co-operation with the Aleksanteri 
Institute and the Department of 
Modern Languages.
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yHteistyÖoppilaitokset

Helsingfors stads svenska arbetarinstitut
09 3104 9494
http://www.hel.fi/arbis/ 
• Familje- och kvarlåtenskapsrätt (6 sp)
• Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik),  
 grundstudier (25 sp)

Helsingin aikuisopisto
09 41500 300
http://www.helsinginaikuisopisto.fi/ 
• Englannin keskustelu ja kirjoittaminen  
 (CEFR B2) (hum.) (2 op), keväällä
• Englantilaisen filologian perusopinnot 
 (25 op)
• Hevoskurssi (3 op), keväällä
• Kiinan yhteiskunta ja politiikka (5 op) 
• Kriisiviestintä ja -johtaminen (5 op) 
• Ravitsemustieteen perusopinnot (25 op)
• Viestinnän perusopinnot (25 op)

Helsingin Evankelinen Opisto
09 774 2420
http://www.heo.fi/
• Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset 
 (5 op)
• Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen 
 tasapaino (3 op)
• Englannin tekstinymmärtäminen, 
 kirjoittaminen ja suullinen taito (3 op)
• Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)
• Ihmisen fysiologia (3 op)
• Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, 
 osa 1 (5 op), keväällä
• Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, 
 osa 2 (5 op), keväällä
• Psykologian perusopinnot (25 op)
• Sosiologian perusopinnot (25 op)
• Tieteellinen kirjoittaminen (valt.) (2 op)
• Valtio-opin perusopinnot (25 op)
• Viestinnän perusopinnot (25 op)
• Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot (25 op)

• Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, 
 osa 2 (5 op)
• Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuis-
 kasvatustiede) perusopinnot (25 op)
• Käsityötieteen perusopinnot (25 op)
• Oikeushistoria (5 op), keväällä
• Psykologian perusopinnot (25 op) 
• Ravitsemustieteen perusopinnot (25 op)
• Taidehistorian perusopintoja (15 op)

Etelä-Karjalan kesäyliopisto, 
Imatra
010 322 9450
http://www.kesyli.net/ 
• Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)

Etelä-Karjalan kesäyliopisto, 
Lappeenranta
010 322 9460
http://www.kesyli.net/ 
• Geologian perusteet arkeologeille (5 op)
Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, 
Seinäjoki
06 427 4721
http://www.epky.fi 
• Aikuisuuden solmukohtia (5 op)
• Pohjoismaisten kielten perusopinnot 
 (ruotsi toisena kielenä) (25 op)

Etelä-Pohjanmaan opisto, 
Ilmajoki
06 425 6000
http://www.epopisto.fi/
• Aikuisuuden solmukohtia (5 op)
• Johdatus oikeustieteeseen (3 op)
• Oikeushistoria (5 op)
• Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja 
 suullinen taito (oik.) (5 op)
• Valtiosääntöoikeus (5 op)

Helsingin työväenopisto
09 3108 8600
http://www.hel.fi/tyovaenopisto
• Asiakirjojen laadintakurssi (3 op), keväällä
• Hyvinvointia puutarhasta ja 
 puistoista – green care (3 op), keväällä
• Johdatus oikeustieteeseen (3 op) 
• Kotimainen kirjallisuus perusopinnot 
 (25 op)
• Oikeushistoria (5 op)
• Perhe- ja jäämistöoikeus (6 op)
• Ranskan alkeiskurssi 1 (3 op)
• Sosiaalityön perusopinnot (25 op)
• Valtiosääntöoikeus (5 op), keväällä
• Yksityisoikeuden johdantokurssi (3 op), 
 keväällä

Helsingin seudun kesäyliopisto
020 779 2400
http://www.kesayliopistohki.fi/ 
• Espanjan alkeiskurssi I (3 op), 
 3 ryhmää syksyllä ja 1 ryhmä keväällä
• Espanjan alkeiskurssi II (3 op), 
 3 ryhmää syksyllä ja 2 ryhmää keväällä
• Espanjan jatkokurssi I (3 op), keväällä
• Espanjan jatkokurssi II (3 op), keväällä
• Espanjan kielioppikurssi I (1 op)
• Espanjan kielioppikurssi II (2 op), keväällä
• Italian alkeiskurssi I (3 op), 
 syksyllä ja keväällä
• Italian alkeiskurssi II (3 op)
• Italian jatkokurssi I (3 op), keväällä
• Italian jatkokurssi II (3 op), keväällä
• Italian kielioppikurssi I (1 op)
• Italian kielioppikurssi II (2 op), keväällä
• Julkishallinnon viestintä (5 op)
• Meriarkeologian johdantokurssi (5 op)
• Portugalin alkeiskurssi (4 op)
• Portugalin jatkokurssi (4 op), keväällä
• Ranskan alkeiskurssi I (3 op)
• Ranskan alkeiskurssi II (3 op)
• Ranskan jatkokurssi I (3 op), keväällä

Alkio-opisto
014 820 101
http://www.alkio.fi/
• Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)
• Johdatus vanhenemisen tutkimukseen 
 (5 op)
• Sosiaalipsykologian perusopinnot (25 op)

Espoon työväenopisto
043 825 3078
http://www.espoo.fi/tyovaenopisto
• Asiakirjojen laadintakurssi (3 op)
• Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)
• Espanjan alkeiskurssi 1 (3 op)
• Espanjan alkeiskurssi 2 (CEFR A1) 
 (3 op), keväällä
• Johdatus oikeustieteeseen (3 op)
• Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, 
 osa 1 (5 op)

Avoimen yliopiston opintoja järjeste-
tään myös monissa kansalais- ja työ-
väenopistoissa, kansanopistoissa sekä 
kesäyliopistoissa eri puolella Suomea. Yh-
teistyöoppilaitosten opetuksen ilmoittautu-
misajat ja -käytännöt sekä opintomaksut 
poikkeavat Avoimen yliopiston omasta 
opetuksesta. Tarkista tiedot opinto-ohjel-
mista www.helsinki.fi/avoin/opintotarjonta 
Lisätietoja opinnoista saat kyseisestä op-
pilaitoksesta.

Helsingin                 
yliopiston 
avoin yliopisto-               
opetus yHteistyÖ- 
oppilaitoksissa
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• Ranskan jatkokurssi II (3 op), keväällä
• Ranskan kieliopin kertauskurssi I (2 op)
• Ranskan kieliopin kertauskurssi II (2 op)
• Saksan alkeiskurssi I (4 op)
• Saksan alkeiskurssi II (4 op), keväällä
• Venäjän alkeiskurssi I (4 op)
• Venäjän alkeiskurssi II (4 op), keväällä
• Venäjän jatkokurssi I (4 op)
• Venäjän jatkokurssi II (4 op)
• Venäjän täydennyskurssi (4 op), keväällä

Hyvinkään opisto
040 155 6332
http://www.hyvinkaanopisto.net 
• Taidehistorian peruskurssi I (5 op)
• Taidehistorian peruskurssi II (5 op), keväällä

Hämeen kesäyliopisto,
Hämeenlinna
03 647 4070
http://www.hameenkesayliopisto.fi/ 
• Ekologian perusteet (4 op)
• Englannin tekstinymmärtäminen, 
 kirjoittaminen ja suullinen taito – valmen- 
 tava kurssi (CEFR A2–B1) (3 op), keväällä
• Englannin tekstinymmärtäminen/valmen-
 tava kurssi (3 op)
• Kriisiviestintä ja -johtaminen (5 op) 
• Puutarhakasvitiede (3 op), keväällä
• Ravitsemustieteen perusopinnot (25 op)
• Ruotsin valmennuskurssi (2 op), keväällä
• Sosiaalityön perusopinnot (25 op)
• Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja 
 suullinen taito (käytt.) (3 op)

Hämeen kesäyliopisto, 
Riihimäki
 03 647 4070
http://www.hameenkesayliopisto.fi/ 
• Kasvatustieteiden (yleinen ja 
 aikuiskasvatustiede) perusopinnot (25 op)

Jyväskylän kesäyliopisto
044 760 3730
https://kesayo.jyu.fi/
• Elokuvan tuotanto, levitys, esitystoiminta 
 (3 op), keväällä
• Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 
 (25 op)
• Hevoskurssi (3 op)
• Televisiotutkimus (3 op)

Jämsän työväenopisto
040 712 2640
http://www.jamsa.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/
tyovaenopisto
• Johdatus astrobiologiaan (3 op)

Järvenpään Opisto
09 2719 2498
http://www.jarvenpaa.fi/jarvenpaanopisto 
• Elintarvikkeet ruokavaliossa (5 op)
• Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)
• Kansanravitsemus (5 op)
• Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasva- 
 tustiede) perusopinnot (25 op)
• Opettajan työtä tukevat erityispedagogii- 
 kan opinnot (OTTEO) (17 op)

Kainuun kesäyliopisto
040 738 7439
http://www.kainuunaalto.fi/ 
• Aikuisuuden solmukohtia (5 op)
• Kriisiviestintä ja -johtaminen (5 op)
• Johdatus astrobiologiaan (3 op), keväällä
• Maailmankaikkeus nyt (3 op), keväällä
• Planeetta Maan ilmastonvaihtelut (3 op),  
 keväällä

Keravan opisto
09 2949 2352
http://www.keravanopisto.fi/ 
• Ravitsemusfysiologian perusteet (5 op)

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
040 7518 029
http://www.kpkesayliopisto.fi/ 
• Johdatus ympäristöpolitiikkaan (5 op), 
 keväällä
• Kriisiviestintä ja -johtaminen (5 op)
• Käsityötieteen perusopinnot (25 op)
• Merellinen kulttuuriperintö – alueellisia 
 näkökulmia (5 op)

Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola
040 555 9094
http://www.kymenlaaksonkesayliopisto.fi 
• Sosiologian perusopinnot (25 op)

Lahden kansanopisto
03 878 10
http://www.lahdenkansanopisto.fi/ 
• Englannin tekstinymmärtäminen, 
 kirjoittaminen ja suullinen taito (3 op)
• Tieteellinen kirjoittaminen (hum.) (3 op)
• Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja 
 suullinen taito (käytt.) (3 op)

Mikkelin kesäyliopisto
050 594 9044
http://www.mikkelinkesayliopisto.fi 
• Taidehistorian perusopinnot (25 op)
• Taidehistorian perusopintojen 
 täydennys (10 op)

Mäntsälän kansalaisopisto
040 314 5371
http://www.mantsalanopisto.fi/ 
• Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)

Pirkan opisto, Lempäälä
03 5652 2500
http://www.pirkanopisto.fi/
• Planeetta Maan ilmastonvaihtelut (3 op)

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, 
Oulun toimipaikka
08 321 4073
http://www.pohjois-pohjanmaan-
kesayliopisto.fi/fi/oulu/ 
• Journalistinen työ (5 op)
• Kriisiviestintä ja -johtaminen (5 op), 
 keväällä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, 
Ylivieskan toimipaikka
044 429 4559
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.
fi/fi/ylivieska/ 
• Aikuisuuden solmukohtia (5 op)
• Kriisiviestintä ja -johtaminen (5 op)
• Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot (25 op)

Porvoon kansalaisopisto
019 520 2576
http://www.porvoo.fi/kansalaisopisto 
• Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)
• Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuis-
 kasvatustiede) perusopinnot (25 op)
• Ranskan alkeiskurssi 1 (3 op)
• Ravitsemustieteen perusopinnot (25 op)
• Taidehistorian peruskurssi I (5 op)
• Taidehistorian peruskurssi II (5 op), 
 keväällä
• Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja 
 suullinen taito (valt.) (4 op), keväällä
• Venäjän alkeiskurssi 1 (4 op)

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, 
Lahti
03 8922 0400
http://www.paijathameenkesayliopisto.fi/ 
• Englantilaisen filologian perusopinnot 
 (25 op)
• Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)
• Johdatus oikeustieteeseen (3 op)
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• Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuis-
 kasvatustiede) perusopinnot (25 op)
• Konfliktien hallinta, käsittelytaidot ja 
 rauhan edistäminen – restoratiivinen 
 oikeus ongelmien ratkaisijana (5 op)
• Kriisiviestintä ja -johtaminen (5 op), 
 keväällä
• Valtiosääntöoikeus (5 op), keväällä

Savonlinnan kesäyliopisto
015 555 0850
http://www.savonlinnankesayliopisto.net/ 
• Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)
• Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasva- 
 tustiede) perusopinnot (25 op)

Tampereen kesäyliopisto
03 223 8433
http://www.uta.fi/kesayliopisto 
• Arkeologisia tutkimuksia Pirkanmaalla ja  
 muualla Etelä-Suomessa (5 op)
• Asiakirjojen laadintakurssi (3 op), keväällä
• Johdatus oikeustieteeseen (3 op)
• Kriisiviestintä ja -johtaminen (5 op)
• Oikeushistoria (5 op)
• Perhe- ja jäämistöoikeus (6 op), keväällä
• Uskonnollinen monimuotoisuus: 
 monikulttuurinen yhteiskunta (5 op)

Turun kristillinen opisto
040 710 4488
http://www.turunkristillinenopisto.fi/index.php
• Yleisen teologian perusopinnot (25 op)

Tuusulan kansalaisopisto
09 8718 3415
https://www.tuusula.fi/kansalaisopisto 
• Aikuisuuden solmukohtia (5 op)

Työväen Akatemia, 
Kauniainen
09 5404 240
http://www.akatemia.org/site/ 
• Comprende et commenter 
 – ranskan tekstinymmärtämisen kurssi  
 (CEFR B1) (3 op), keväällä
• Didaktiikka (7 op)
• Englannin keskustelu ja kirjoittaminen  
 (CEFR B2) (hum.) (2 op)
• Englannin tekstinymmärtäminen, 
 kirjoittaminen ja suullinen taito (CEFR B2)  
 (hum., käytt., valt.) (3 op) 
• Englannin tekstinymmärtäminen, 
 kirjoittaminen ja suullinen taito – valmen-
 tava kurssi (CEFR A2–B1) (3 op)
• Espanjan alkeiskurssi 1 (3 op)
• Espanjan alkeiskurssi 2 (CEFR A1) (3 op)
• Espanjan jatkokurssi 1 (CEFR A1–A2) 
 (3 op)
• Espanjan jatkokurssi 2 (CEFR A2) (3 op),  
 keväällä
• Johdatus oikeustieteeseen (3 op)
• Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 
 (25 op)
• Oikeushistoria (5 op)
• Osia erityispedagogiikan perusopinnoista  
 (17 op)
• Puheviestintä, Ryhmäviestintä, Yy12 
 (2 op), keväällä
• Puheviestintä, Vuorovaikutustaidot ja esiin- 
 tyminen, Yy12 (2 op), 2 ryhmää keväällä
• Ranskan alkeiskurssi 1 (3 op)
• Ranskan alkeiskurssi 2 (CEFR A1) (3 op),  
 keväällä
• Saksan alkeiskurssi 1 (4 op)
• Saksan alkeiskurssi 2 (CEFR A1) (4 op),  
 keväällä
• Textkurs: Lesen, Diskutieren und 
 Schreiben – saksan tekstikurssi (CEFR B1)  
 (3 op), keväällä

IDraamakasvatus on osa taidekasvatusta. Siinä tarkastellaan teatterin ja draaman keino-
ja opetustyössä. Opintojen tavoitteena on muun muassa muodostaa perustiedot draama-
kasvatuksen teoreettisista perusteista ja lähtökohdista sekä luoda valmiuksia suunnitella 
ja toteuttaa erilaisia draamaopetuksen kokonaisuuksia. Lisäksi tarkastellaan, miten eri 
osa-alueiden toimintamuotoja ja työtapoja voidaan soveltaa eri konteksteissa ja oppimis-
ympäristöissä. 

 – espanjan tekstinymmärtämisen kurssi  
 (CEFR B1) (3 op)
• Englannin tekstinymmärtäminen, 
 kirjoittaminen ja suullinen taito (CEFR B2)  
 (hum., käytt., valt.) (3 op) 
• Espanjan alkeiskurssi 1 (3 op)
• Espanjan alkeiskurssi 2 (3 op), keväällä
• Italian alkeiskurssi 1 (3 op)
• Italian alkeiskurssi 2 (CEFR A1) (3 op), 
 keväällä
• Italian jatkokurssi 1 (CEFR A1–A2) (3 op)
• Italian jatkokurssi 2 (CEFR A2) (3 op), 
 keväällä
• Italian kielioppikurssi (CEFR A2) (3 op)
• Ruotsin valmennuskurssi (CEFR A2) (2 op)
• Saksan alkeiskurssi 1 (4 op)
• Saksan alkeiskurssi 2 (CEFR A1) (4 op),  
 keväällä
• Saksan jatkokurssi 3 (CEFR A2) (4 op)
• Venäjän alkeiskurssi 1 (4 op)
• Venäjän alkeiskurssi 2 (CEFR A1) (4 op),  
 keväällä
• Venäjän jatkokurssi 1 (CEFR A1) (4 op)
• Venäjän jatkokurssi 2 (CEFR A2) (4 op),  
 keväällä

Vasa sommaruniversitetet
044 754 5784
http://www.vaasankesayliopisto.fi 
• Genetikens grunder (3 sp), våren
• Introduktion till socialpsykologin (5 sp), 
 våren

DRAAMAKASVATUS

• Tieteellinen kirjoittaminen (Yy11, hum.) 
 (3 op), 2 ryhmää
• Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja 
 suullinen taito (hum.) (5 op)
• Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja 
 suullinen taito (oik.) (5 op)
• Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja 
 suullinen taito (valt.) (4 op)
• Valtio-opin perusopinnot (25 op)
• Valtiosääntöoikeus (5 op)
• Venäjän alkeiskurssi 1 (4 op)
• Venäjän alkeiskurssi 2 (CEFR A1) (4 op),  
 keväällä
• Venäjän jatkokurssi 1 (CEFR A1) (4 op), 
 keväällä
• Venäjän jatkokurssi 2 (CEFR A2) (4 op),  
 keväällä
• Yhteiskunta ja sukupuoli Kiinassa (5–7 op),  
 keväällä
• Yksityisoikeuden johdantokurssi (3 op)
• Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 
 (25 op)

Vaasan kesäyliopisto
044 754 5783
http://www.vaasankesayliopisto.fi/ 
• Johdatus oikeustieteeseen (3 op)

Vantaan aikuisopisto
09 8392 4342
http://www.vantaa.fi/aikuisopisto 
• Curso de comprensión de textos 
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studier pÅ 
svenska

Kontaktuppgifter
Öppna universitetet vid Helsingfors            
universitet 
PB 53 
00014 Helsingfors universitet
Webbtjänsten www.helsinki.fi/avoin

Studentservicen 
Fabiansgatan 33, 1.vån, 
Helsingfors
tfn 02941 22244, 
neuvonta@helsinki.fi

Bli inspirerad till studier!
Vid Öppna universitetet kan du:
- Komplettera din yrkeskunskap. 
- Studera för en ny karriär. 
- Bekanta dig med universitetsstudier.
- Ta tid för dig själv, bli uppiggad och 
 inspireras av att lära dig något nytt. 

Välkommen med!
Läs mer om studerandenas erfarenheter på 
bloggen Elämää ja opintoja: 
blogs.helsinki.fi/opiskelu-avoimessa/

Alla kan studera vid Öppna universitetet:
•  Kurserna hålls enligt Helsingfors 
 universitets examensfordringar.
•  Inga åldersgränser eller krav på 
 förkunskaper.

•  Inga urvalsprov – studerandena tas ofta  
 emot i anmälningsordning.
•  Kurserna kan inkluderas i en 
 universitetsexamen. 
• Lärarna är lärare och forskare vid 
 Helsingfors universitet.
•  Man kan studera vid sidan av ett jobb: 
 föreläsningarna hålls ofta kvällstid och  
 under veckoslut. 
• Många webbkurser.

Du kan bekanta dig med kurserna på 
Öppna universitetet webbtjänst
https://www.avoin.helsinki.fi/oppna_univer-
sitetet/studier/undervisningsprogrammen.
htm 

I undervisningsprogrammen i webbtjänsten 
finns information om bland annat 
•  kursernas innehåll, prestationssätt 
 och litteratur  
•  tider och platser för undervisningen 
•  tidpunkterna för anmälningen 
•  anmälnings- och betalningsvillkor 
•  kursavgifter

Anmäl dig i webbtjänsten 
Anmälningen till kurserna läsåret 2015-2016 
börjar 18.8.-21.8 stegvis enligt läroämne. 

Man anmäler sig till kurserna i Öppna 
universitetets webbtjänst https://www.avoin.
helsinki.fi/oppna_universitetet/studier/un-
dervisningsprogrammen.htm

Anmälningen är bindande. Studieavgif-
ten betalas i samband med anmälan som 
nätbetalning. Anmälan förutsätter en avgifts-
fri registrering som användare av webbtjäns-
ten. Studerande vid Helsingfors universitet 
kan anmäla sig till kurserna genom att an-
vända Helsingfors universitets användartill-
stånd. 

Följ din e-post när du har anmält dig! Du 
får mer information t.ex. om hur du tar i bruk 
de användarnamn som du behöver i dina stu-
dier. 

Prestationsuppgifterna
De bedömda helhetsprestationerna förs in 
Helsingfors universitets studieprestation-
sregister Oodi. Du kan se på uppgifterna i 
WebOodi-systemet. Du kan också beställa 
prestationsuppgifterna till din e-postadress.

För WebOodi behöver du Helsingfors 
universitets användarnamn. Anvisningarna 
om hur man aktiverar användarnamnet får 
du till din e-post innan kurserna startar. An-
visningarna finns också i webbtjänsten vid 
Studier/Användarnamn. 

Studieavgifter
Studieavgiften är femton euro per studie-
poäng (sp). Exempelvis är avgiften för en 
grundstudiehelhet på 25 sp 375 euro.  Obs: 
vid kurser som anordnas vid samarbetsin-
stituten (se. s. 72) kan avgiften variera - 
se avgiften i undervisningsprogrammen i 
webbtjänsten. 

Studiehandledning
Öppna universitetets studiehandledare hjäl-
per dig med att planera dina studier, att välja 
läroämne och studieform och att göra upp en 
studieplan. De ger dig också råd om hur du 
kan utveckla dina studiefärdigheter, Du kan 
också boka tid för personlig studiehandled-
ning. 

tfn  02941 28321
telefonrådgivning må 
10-13, ti 13-16, on 10-13
avoin-ohjaus@helsinki.fi   

Kom till Helsingfors universitets 
bibliotek 13.8 för att diskutera med 
studiehandledarna Se. s. 3

Utveckla dina studiefärdigheter!
Har det gått flera år sedan du studerade sist? 
Funderar du på hur man bygger upp en bra 
essä? Har du precis gått ut gymnasiet och vill 
utveckla de färdigheter som universitetsstu-
dierna kräver? Öppna universitetet ordnar 
många kurser som stöd för studiefärdighe-
terna (se. s. 10). Kom med – studierna löper 
bättre efter övning!

I Öppna universitetets webbtjänst finns 
också många tips: https://www.avoin.helsin-
ki.fi/oppna_universitetet/studier/studiefar-
digheter.htm

Kurserna läsåret 2015-2016 
Information om kursernas innehåll, kurstider 
och kursplatser finns i webbtjänsten https://
www.avoin.helsinki.fi/oppna_universitetet/
studier/undervisningsprogrammen.htm

OBS. Uppgifterna om kurserna kan ha 
förändrats efter att denna broschyr har gått i 
tryck. Kontrollera de uppdaterade uppgifter-
na om kurserna i webbtjänsten. 

Bokstäverna sp som nämns i samband 
med kurserna står för studiepoäng. En stu-
diepoäng består av genomsnittligen 27 tim-
mars arbetsinsats. 
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Helsingfors universitets öppna universi-
tetsundervisning vid samarbetsinstituten 
Öppna universitetets kurser ordnas ock-
så vid många medborgar- och arbetarinsti-
tut, folkhögskolor och sommaruniversitet 
runt om i Finland. Anmälningsförfarandena 
vid samarbetsinstituten samt studieavgifter-
na skiljer sig från dem vid Öppna universi-
tetets egna kurser. Kontrollera uppgifterna 
i undervisningsprogrammen https://www.
avoin.helsinki.fi/oppna_universitetet/studier/
undervisningsprogrammen.htm. Mer infor-
mation om kurserna får du vid det aktuella 
institutet.  

genetik

Genetik är en vetenskapsgren som under-
söker de lagbundenheter som styr ärftlighet. 
Under de senaste åren har genetiken varit i 
allmänhetens medvetande p.g.a. bl.a. gen-
mat, transgena djur och karteringen av det 
mänskliga genomet. Kurserna riktar sig till 
alla som är intresserade av biologi, medicin 
och livets grundfrågor. På kursen Genetikens 
grunder ges grundläggande kunskaper om 
genetik. På kursen behandlas bland annat 
DNA molekylens struktur, genernas uttryck, 
reglering och funktioner. Kursen behandlar 
också genetiska modeller samt människans 
genetik, genetiska sjukdomar och cancer.

Enskilda studieavsnitt
• Genetikens grunder (3 sp), 
 Vasa sommaruniversitet, våren

juridik
På kurserna i juridik ges en helhetsbild av 
rättssystemets innehåll och utveckling och 
dess samhälleliga uppgifter och effekter. 
Studeranden bekantar sig med de centra-
la principerna inom olika rättsområden och 
lär sig skaffa pålitlig juridisk information och 
lösa juridiska problem med hjälp av den. 

På grundkursen i juridik ges studerande-
na en generell bild av juridiska studier och 
målen med studier samt de arbetssätt som 
används i studierna. Inom familje- och kvar-
låtenskapsrätten undersöker man rättsregler 
och principer som gäller familjen. Det finns 
två tyngdpunkter i ämnet, å ena sidan den 
förmögenhetsrättsliga och å andra sidan den 
strikt personrättsliga.

Enskilda studieavsnitt
• Familje- och kvarlåtenskapsrätt (6 sp),  
 Helsingfors stads svenska arbetarinstitut,  
 hösten
• Grundkurs i juridik (3 sp), Öppna 
 universitetet, webbkurs på våren

ledarskapsstudier 

Målet är att studerandena efter genomförd 
helhet kan bedöma ledarskap och ledarsti-
lar i organisationer samt i ett vidare perspek-
tiv som ett socialt, samhälleligt och politiskt 
fenomen. Studerandena kan delta i utveck-
lingen av ledarstilar och organisationers 
arbetssätt. De känner till principerna för le-
darskap inom den offentliga sektorn, kan be-
döma ledarskapsfenomen på ett kritiskt sätt 
och behärskar de viktigaste begreppen inom 
ledarskap på svenska, finska och engelska. 

Grundstudier i ledarskap (20 sp) Öppna 
universitetet, hösten. 
• JOS101 Introducerande föreläsningskurs  
 om grunderna i ledarskap (5 sp)
• JOS104 Mångfald och ledarskap (5 sp)
• JOS105 Projektledning i offentlig miljö 
 (5 op)
• JOS110. The psychology of leadership 
 (5 sp)

pedagogik (allmän oCH                             
vuXenpedagogik)

Pedagogik är ett allmänbildande och mång-
vetenskapligt läroämne. Kurserna i peda-
gogik ger vidgat perspektiv och fördjupade 
kunskaper inom fostran, utbildning, inlärning 
och undervisning. Inom pedagogiken foku-
serar man på människans utveckling och lä-
rande och på olika pedagogiska processer. 
Man behandlar bl.a. individens levnadslopp, 
pedagogikens samhälleliga dimensioner och 
organisatoriska förändrings- och utveck-
lingsprocesser.  Inom utbildningen i peda-
gogik befrämjas jämställdhet och mångfald.

Grundstudierna i pedagogik (allmän 
och vuxenpedagogik) (25 sp) Helsingfors 
stads svenska arbetarinstitut, hösten
• G1. Introduktion till allmän pedagogik 
 och vuxenpedagogik (4 sp)
• G2. Pedagogikens historia och filosofi 
 (4 sp) 
• G3. Individ och samhälle (4 sp) 
• G4. Utveckling och lärande (4 sp) 
• G5. Didaktik (4 sp) 
• G6. Orientering till pedagogisk forskning  
 (5 sp) 

rättsvetenskap
I ämnet rättsvetenskap lär du dig undersö-
ka rättsreglernas uppkomst, sammanhang 
och tillämpning samtidigt som du lär dig förs-
tå rättssystemet. Du får kunskap om kuns-
kap gällande lagar inom olika rättsområden 
och färdigheter i att identifiera och analysera 
rättsliga problem. Den enskildes rättssäker-
het i förhållande till förvaltningen är ett gen-
omgående tema i studierna. Likaså är syftet 
att lyfta fram den internationella regleringens 
betydelse, särskilt i fråga om mänskliga rät-
tigheter. 

Grundstudierna i rättsvetenskap (25 sp) 
Öppna universitetet, hösten. 
• RV1 Den offentliga rättens grunder (5 sp)
• RV2 Kommunalrätt (5 sp)
• RV13 Offentlig rätt, fortsättningskurs 
 (5 sp)
• RV15 Mänskliga rättigheter (5 sp)
• RV 22 Grunder för internationella 
 mänskliga rättigheter i mångkulturella  
 samhällen (5 sp)

Enskilda studieavsnitt i rättsvetenskap 
Öppna universitetet, hösten/våren. 
Kurserna anordnas i Vasa.
• RV6 Socialförsäkring I (5 sp)
• RV7 Familjerätt I (5 sp)
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soCialpolitik

Socialpolitiken som universitetsdisciplin un-
dersöker frågor i anslutning till välfärdens 
nivå, skapandet av välfärd och välfärdens 
fördelning i samhället med utgångspunkt 
i samhällsvetenskaplig teoribildning.  Un-
dervisningen i socialpolitik vid vill ge stude-
randen färdigheter för att förstå och kritiskt 
granska samhälleliga förändringsprocesser, 
deras orsaker och inverkan på människors 
liv. Speciellt frågor kring hur socialpolitiska 
åtgärders utformning hänger samman med 
andra delar av samhällsutvecklingen och 
vilka konsekvenser de har för individer och 
grupper står i fokus.   

Grundstudierna i socialpolitik (25 sp) 
Öppna universitetet, hösten
• Socpol1 Introduktion till socialpolitiken 
 (5 sp)
• Socpol 2 Perspektiv på sociala problem  
 (5 sp) 
• Socpol 3 Välfärdsservicens utgångs-
 punkter (5 sp) 
• Socpol 4 Socialpolitikens nationella och  
 internationella utmaningar (5 sp) 
• Socpol 5 Specialkurser i socialpolitik 
 (valbara) (5 sp) 

soCialpsykologi 

Socialpsykologin undersöker den sociala in-
teraktionens och smågruppernas lagbun-
denheter samt den sociala miljöns inverkan 
på individernas tänkande, känslor och hand-
ling. Individernas interaktion med sin socia-
la värld är allmänt taget socialpsykologins 
forskningsobjekt. Socialpsykologin är en 
”brovetenskap” som förenar psykologi och 
sociologi. Undervisningen i socialpsykolo-
gi ger grundkunskaper i socialpsykologiska 
och psykologiska begreppssystem och tradi-
tioner. Familjeforskning- och intervention är 
ett uppmärksammat område inom forsknin-
gen och undervisningen.

Grundstudierna i socialpsykologi (25 sp) 
Öppna universitetet, hösten. 
• Socpsyk 1 Introduktion till socialpsyko-
 login och psykologin (5 sp)
• Socpsyk1.2. Introduktion till social-
 psykologin för biämnesstuderande (5 sp)
• Socpsyk2-4Centralaforskningsområden I
 Socpsyk 2. Identitet, social utveckling  
 och emotioner (5 sp) 
• Socpsyk 3 Social identitet och social 
 interaktion i och mellan grupper I (5 sp) 
• Socpsyk 4 Moralpsykologi (5 sp)
• Socpsyk 5 Tillämpningsområden 
• Socpsyk 5.1a Arbets- och organisations 
 psykologi (5 sp)
• Socpsyk5.1bThe psychology of 
 leadership(5 sp)
• Socpsyk 5.2 Personlighetsstörningar 
 i social kontext (5 sp)
• Socpsyk 5.3. Kultur, socialt samspel och  
 aggressivt beteende (5 sp)

Enskilt studieavsnitt i socialpsykologi
• Socpsyk1.2. Introduktion till socialpsyko- 
 login (5 sp). Vasa sommaruniversitet, 
 våren

soCialt arBete

Studierna i socialt arbete ger kunskaper om 
orsakerna till sociala problem som individer 
och grupper kan möta på olika livsområden 
och ger redskap för att förhindra eller lösa 
dem. Socialarbetets insatser behövs inom 
klientarbete med individer, familjer, grupper 
och närsamhällen och inom olika utveck-
lings-, planerings- och forskningsuppgifter. 
Undervisningen och forskningen i socialt ar-
bete fokuserar bl.a. på det sociala arbetets 
värdegrund och metoder, barnskyddsfrågor, 
mångkulturellt socialt arbete, marginalise-
ringsfrågor och på olika samhällsförändrin-
gar som påverkar människors välfärd.

Grundstudierna i socialt arbete (25 sp) 
Öppna universitetet, hösten.
• SOCPOL1 Introduktion till socialpolitiken  
 (5 sp) 
• S1 a Introduktion till socialt arbete (5 sp)
• S2 a Sociala problem och lösnings-
 modeller (5 sp) 
• S2 b Introduktion till socialt arbete som  
 praktik (5 sp) 
• S3 Människan i ett livscykelperspektiv 
 (5 sp) 

Ämnesstudier i socialt arbete (27 sp) 
Öppna universitetet, hösten. Kurserna 
anordnas i Vasa. 
• S6 Socialarbetets specialområden (5 sp)
• S7 Forskningskunskap i socialt arbete 
 (5 sp)
• S8a Forskningsmetodik IIa (4 sp)
• S8b Forskningsmetodik IIb (6 sp)
• S9 Interventionsmetoder i socialt arbete  
 (7 sp)

statskunskap med fÖrvaltning

Studier i statskunskap ger dig kunskap om 
de villkor som gäller för den moderna de-
mokratin. Du studerar aktörer, strukturer 
och processer inom politik och förvaltning. 
Studierna är inriktade på relationerna och 
ansvarsfördelningen mellan kommuner, re-
gioner, staten och överstatliga organ.  Du får 
också insyn i samhällelig organisering och i 
institutioner i allmänhet, såsom partiväsen-
det, pressen och intresseorganisationerna. 
Makt och inflytande är centrala begrepp, vil-
ka ofta används som utgångspunkt i studier 
av politiska fenomen. 

Grundstudier i statskunskap med 
förvaltning (25 sp) Öppna universitetet, 
hösten
• STATSK 1 Statskunskapens grunder 
 (5 sp)
• STATSK 2 Förvaltningspolitik 
 – strukturer och processer (5 sp)
• STATSK 3 Organisationernas politiska 
 inflytande (5 sp)
• STATSK 4 Jämförande politik och 
 förvaltning (5 sp)
• STATSK 5 Demokrati och politiskt 
 deltagande (5 sp) 
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The Open University offers courses from 
nearly all the faculties of the University of 
Helsinki. There are no age limits or previous 
education requirements. The most impor-
tant thing is your own interest and excite-
ment in learning!

The Open University offers study mo-
dules and individual courses, but cannot 
award degrees. Studies can, however, be 
incorporated into a university degree if you 
are currently pursuing degree studies or will 
be admitted to them later on. Most courses 
are taught in Finnish. The study fee is EUR 
15 per credit.

For more information, visit: 
www.avoin.helsinki.fi/open_university

studies                        
in englisH

arCHaeology

• Introduction to Finnish archaeology 
 (5 cr)

eu-opinnot

• History and theories of European 
 Development Policy  (10 cr)

film and television studies

Film and television have opened up the 
world for us to see and hear in a way that 
was inconceivable before these inventions. 
They also have an important role in the 
formation of both individual and collective 
identities. 

In studies students are trained in 
the basics of film and television studies, 
the history of these media, their defining             
characteristics and societal and cultural 
dimensions.

Some of the lectures are in Finnish, 
but studies can be conducted in English by 
taking exams on textbooks.

Film and Television Studies (25 cr) 
Open University, autumn 2015
• Introduction to film and television studies  
 (3 cr) 
• Society and Audiovisual Culture (5 cr)
• World Film and Television History I-III 
 (8 cr): 
 - World film history I (3 cr)
 - World film history II (3 cr)
 - Television history (2 cr)
• Audiovisual Narration (3 cr)
• Film Production, Distribution and 
 Exhibition (3 cr)

Separate study unit (intermediate 
studies) Open University, spring 2016
• World Film History III (3 cr)

keHitysmaatutkimus

• History and theories of European 
 Development Policy  (5 op)

taiteiden tutkimus ja teoria

• Art research in Finland (5 cr)

ukrainian studies

The Ukrainian Studies is a multidis-
ciplinary programme. The studies provide 
the students with an opportunity to orient 
themselves to the language, culture, 
history and contemporary society of 
Ukraine. The study programme also deals 
with the social and economic development 
of the region. Ukrainian studies will be 
carried out in cooperation with the 
Aleksanteri Institute and the Department 
of Modern Languages.
•  The 2014 Ukraine Crisis: Origins and 
 Outcomes (5 cr), autumn
•  Political and geopolitical dimensions  
 in the EU-Ukraine-Russia triangle (5 cr),  
 spring

vammaistutkimus

• Disability in a Global Perspective (5 cr)
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oppiaineet 2015-2016  
aakkosjärjestyksessä 

AASIAN TUTKIMUS 21  
ARKEOLOGIA 21  
ASIAKIRJOJEN LAADINTAKURSSI 47 
BALTTILAISET KIELET JA KULTTUURIT  21
BIOLOGIA 17
DRAAMAKASVATUS 31
ELOKUVA- JA TELEVISIOTUTKIMUS 22
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 51
ENGLANTI 13
ENGLANTILAINEN FILOLOGIA 22
ERITYISPEDAGOGIIKKA 31
ESI- JA ALKUOPETUS 32
ESPANJA 13
ESTETIIKKA 23
EU-OPINTOKOKONAISUUS 51 
FILOSOFIA 51
FYSIIKKA 43
GENETIK 80
HISTORIA 23
ITALIA 13
JOHDATUS OIKEUSTIETEESEEN 47
JOHTAMINEN 52
JURIDIK 80
KANSANTERVEYSTIEDE 39
KANSATIEDE 23
KASVATUSTIEDE 32
KASVATUSTIETEET (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) 34
KAUPUNKITUTKIMUS 53
KEHITYSMAATUTKIMUS 53
KEMIA 43
KIRJALLINEN JA SUULLINEN VIESTINTÄ 10
KOTIELÄINTIEDE 40
KOTIMAINEN KIRJALLISUUS 24

KOTITALOUSTIEDE 35
KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUS 24
KÄSITYÖTIEDE 35
LAPSUUDEN- JA NUORISOTUTKIMUS 54
LATINALAISEN AMERIKAN TUTKIMUS 25
LEDARSKAPSTUDIER 80
LÄNSI- JA ETELÄSLAAVILAISET KIELET JA KULTTUURIT 25
LÄÄKETIEDE 39
MAANTIEDE 43
MATEMATIIKKA 44
MONIKULTTUURISUUSKASVATUS 35
MUSIIKKITIEDE 25
OIKEUSHISTORIA 47
OIKEUSTEORIA 47
OSUUSTOIMINTA 40
PEDAGOGIK (ALLMÄN OCH VUXENPEDAGOGIK) 81
PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 47
POHJOISMAISET KIELET 26
PORTUGALI 14
PSYKOLOGIA 36
PUHEVIESTINTÄ ÄIDINKIELEN JA  
KIRJALLISUUDEN AINEENOPETTAJAKSI OPISKELEVILLE 26
PUUTARHATIEDE 41
RANSKA 14
RAVITSEMUSTIEDE 41
RUOTSI 15
RÄTTVETENSKAP 81
SAKSA 15
SOCIALPOLITIK 82
SOCIALPSYKOLOGI 82
SOCIALT ARBETE 83
SOSIAALI- JA KULTTUURIANTROPOLOGIA 55
SOSIAALIPSYKOLOGIA 55
SOSIAALITYÖ 56
SOSIOLOGIA 57
STATSKUNSKAP MED FÖRVALTNING 83
SUOMEN KIELI 26
TAIDEHISTORIA 27
TAITEIDEN TUTKIMUS 27
TALOUSTIEDE 57
TEATTERITIEDE 28
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TIEDEJULKISUUS 58 
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA 45
TIETOJENKÄSITTELYTIEDE 44
TILASTOTIEDE (MAT.-LUONN.) 45 
TILASTOTIEDE (VALT.) 58
TOINEN KOTIMAINEN KIELI 15
TÄHTITIEDE 45
UKRAINIAN STUDIES 85
USKONTOTIEDE 28
VALTIO-OPPI 59
VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS 47
VAMMAISTUTKIMUS 61
VANHENEMISEN TUTKIMUS 61
VARHAISKASVATUS 32
VENÄJÄ 15
VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS 28
VIESTINTÄ 61
YHTEISKUNTAHISTORIA 62
YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 63
YHTEISKUNTATIETEIDEN PERUSOPINNOT 63
YKSITYISOIKEUS 47
YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE 29
YLEINEN TEOLOGIA 48
YLEISOPINNOT (HUM.) 29 
YLEISOPINNOT (KÄYTT.) 37
YLEISOPINNOT (MAT.-LUONN.) 45
YLEISOPINNOT (VALT.) 64
YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 65
YMPÄRISTÖTIETEET 17


