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VIETÄ VÄLIVUOSI OPISKELLEN
Avoin yliopisto on oiva vaihtoehto välivuoden viettä-
miseen. Voit tutustua eri tieteenalojen opintoihin, etsiä 
omaa alaasi, saada uusia kavereita ja suorittaa opin-
toja jo ennakkoon. Avoimessa suoritetut opintopisteet 
kirjataan Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin. 
Opiskellessa tietosi ja taitosi karttuvat kuin huomaa-
matta myös uusia valintakokeita varten! 

VAHVISTA OSAAMISTASI 
TYÖELÄMÄSSÄ
Aikamme työelämä edellyttää kykyä – ja halua – uu-
den oppimiseen. Avoimessa yliopistossa voit syven-
tää ja laajentaa olemassa olevaa osaamistasi tutki-
mukseen perustuvalla tiedolla ja näkökulmilla. 

ETSI UUTTA URAA
Monille aikuisopiskelijoistamme opiskelu merkitsee al-
kua jollekin uudelle. Jos kaipaat uutta suuntaa, seuraa 
rohkeasti kiinnostustasi! Avoimen yliopiston opinnot 
ovat Koulutusrahaston aikuiskoulutustuen piirissä, mi-
käli muut ehdot täyttyvät.  

VIRKISTY JA VOIMAANNU
Opiskelu tuottaa iloa ja voimaantumisen kokemuksia. 
Se voi olla joskus haastavaa – mutta sitä kautta myös 
hyvin palkitsevaa. Haasta itsesi ja aloita opiskelu! 

Lue lisää: www.helsinki.fi/avoin

Seuraa Avointa yliopistoa sosiaalisessa mediassa:

facebook.com/hyavoin twitter.com/hyavoin instagram.com/hyavoin
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MIKÄ ON 
AVOIN YLIOPISTO? 

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto on osa maamme 
monialaisinta yliopistoa. Se tarjoaa Helsingin yliopis-
ton opetussuunnitelmien mukaisia opintoja ja tutkit-
tuun tietoon nojaavia näköaloja kaikille kiinnostuneil-
le. Avoin on yliopisto kaikille: opintoihin ei ole ikärajoja 
eikä pohjakoulutusvaatimuksia.

Avoin yliopisto tunnetaan monipuolisesta opintotar-
jonnastaan sekä opiskelun joustavuudesta ja moni-
muotoisuudesta. Opinnot järjestetään niin, että opis-
kelu on mahdollista myös työn ohessa. Opiskella voi 

yliopistolla, verkossa ja yhteistyöoppilaitoksissa - it-
senäisesti tai yhdessä muiden kanssa. 

Avoin yliopisto on loistava mahdollisuus täydentää 
omaa osaamistaan, etsiä uutta uraa, voimaantua ja 
virkistyä. Avoimessa yliopistossa on myös hyvä viet-
tää välivuotta, etsiä omaa alaa ja valmistautua valin-
takokeisiin. Suoritetut opinnot kirjataan Helsingin yli-
opiston opintosuoritusrekisteriin. 

Oppiminen tekee hyvää. Tervetuloa!
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OPINTOTARJONTA
Tästä esitteestä löydät tietoa Avoimen yliopiston 
opinnoista syksyllä 2017 ja keväällä 2018. Tarkat tie-
dot opintojen sisällöistä, suoritustavoista, aikatauluis-
ta ja opetuspaikoista löydät kunkin opintojakson opin-
to-ohjelmasta. Opinto-ohjelmia voit selata aiheittain ja 
koulutusohjelmittain osoitteessa: courses.helsinki.fi/fi/
avoin-yliopisto/opinnot. Pidätämme oikeuden opinto-
tarjontaa koskeviin muutoksiin.

ILMOITTAUTUMINEN 
Opintoihin ilmoittaudutaan kunkin opintojakson opin-
to-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta. Il-
moittautuminen alkaa 45 päivää ennen opintojakson 
alkua. Osaan opinnoista voi kuitenkin ilmoittautua ja 
opiskelun aloittaa milloin vain. Ilmoittautuminen on si-
tova. 
Tutustu jo etukäteen Avoimen yliopiston ilmoittautu-
mis-, perumis- ja maksuehtoihin: 
www.helsinki.fi/avoin.

OPINTOMAKSU 
Opintojen hinta on 15 euroa per opintopiste (op). Joi-
hinkin opintoihin voi sisältyä lisäksi maksullista oheis-
materiaalia. Opinto- ja materiaalimaksut maksetaan il-
moittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Avoimen 
yliopiston opintoja järjestetään myös yhteistyöoppi-
laitoksissa eri puolilla Suomea. Yhteistyöoppilaitosten 
opintomaksut poikkeavat Avoimen yliopiston oman 
opetuksen maksuista. 

TERVETULOA SYKSYN 
INFOTILAISUUTEEN 17.8.!
Infotilaisuudessa kerrotaan opiskelusta ja sen käy-
tännöistä Avoimessa yliopistossa. 
Aika: Torstai 17.8.2017 klo 17.00–18.30
Paikka: Porthania, luentosali PII 
(Yliopistonkatu 3). 
Suora lähetys verkossa: 
https://connect.funet.fi/hyay_info/  
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KOULUTUSOHJELMA
Syksystä 2017 alkaen Helsingin yliopistossa opiskel-
laan kotimaisilla kielillä 64 eri koulutusohjelmassa. 
Näistä 32 on alkuvaiheen (kandiohjelma) ja 32 mais-
terivaiheen (maisteriohjelma) opintoja. Avoimessa yli-
opistossa voi lukuvuonna 2017–2018 opiskella 22 eri 
koulutusohjelman ja niiden eri opintosuuntien mu-
kaisia opintoja. Tutustu koulutusohjelmiin ja niiden 
opintoihin osoitteessa: courses.helsinki.fi/fi/avoin-yli-
opisto/opinnot. Ks. myös: Opetussuunnitelmat, Opin-
tosuunta, Tiedekunta.

OPINTOJAKSO
Opintojakso on yhtä asiakokonaisuutta käsittele-
vä kurssi. Se voi koostua esimerkiksi luennoista ja 
luentotentistä, kirjallisesta oppimistehtävästä, ryh-
mätyöskentelystä tai pelkästä kirjallisuustentistä. 
Opintojakson nimi kertoo opintojen sisällöstä ja opin-
topistemäärä kuvaa niiden laajuutta ja vaatimaa työ-
määrää (ks. myös: Opintopiste).

OPINTO-OHJELMA
Opinto-ohjelmassa kerrotaan miten, milloin ja mis-
sä opinnot järjestetään. Opinto-ohjelmassa on ohjeet 
opintoihin ilmoittautumisesta sekä tiedot maksuista, 
suoritustavoista ja kirjallisuudesta. Opinto-ohjelmat 
löytyvät Avoimen yliopiston opintotarjontapalvelusta 
aiheittain ja koulutusohjelmittain: courses.helsinki.fi/fi/
avoin-yliopisto/opinnot.

OPINTOPISTE
Opintojakson nimen yhteydessä ilmoitettava opinto-
pistemäärä (esim. 5 op) kuvaa opintojakson suoritta-
misen vaatimaa työmäärää. Yksi opintopiste vastaa
keskimäärin 27 tunnin työpanosta. Käytännössä työ-
määrä voi vaihdella riippuen esimerkiksi opiskelijan 
opiskelutaitoihin liittyvistä valmiuksista.

OPINTOSUUNTA
Joidenkin koulutusohjelmien opinnot jakautuvat edel-
leen eri opintosuuntien mukaisiin opintoihin. 
Esimerkiksi politiikan ja viestinnän koulutusohjelma si-
sältää koulutusohjelman yhteisten opintojen lisäksi po-
litiikan ja organisaatioiden tutkimuksen sekä viestin-
nän tutkimuksen erilliset opintosuunnat. 

TIEDEKUNTA
Helsingin yliopiston eri tieteenalat jakautuvat 11 eri tie-
dekuntaan. Nämä ovat bio- ja ympäristötieteellinen, 
eläinlääketieteellinen, humanistinen, kasvatustieteel-
linen, lääketieteellinen, maatalous-metsätieteellinen, 
matemaattis-luonnontieteellinen, oikeustieteellinen, 
teologinen, valtiotieteellinen ja farmasian tiedekunta. 
Tiedekuntien sisällä opetusta ja tutkimusta toteute-
taan edelleen eri koulutusohjelmissa. Tiedekuntien li-
säksi yliopistolla on useita erillislaitoksia, joilla on omat 
erityistehtävänsä. Avoin yliopisto on yliopiston erillis-
laitos. Ks. myös: Koulutusohjelma

OPETUSSUUNNITELMAT
Opetussuunnitelmilla tarkoitetaan niitä opintoja, jotka 
tarvitaan tietyn koulutusohjelman mukaisen tutkinnon 
tai opintokokonaisuuden suorittamiseksi. Avoimen yli-
opiston opinnot ovat Helsingin yliopiston koulutusoh-
jelmien opetussuunnitelmien mukaisia, ja ne vastaa-
vat sisällöiltään ja vaatimuksiltaan yliopiston opintoja. 

VERKKO-OPINNOT  
Avoimessa yliopistossa järjestetään runsaasti ajasta 
ja paikasta riippumattomia verkko-opintoja. Opiske-
lu tapahtuu verkko-oppimisympäristö Moodlessa esi-
merkiksi verkkoluentoja kuunnellen, kirjallisuutta luki-
en, oppimistehtäviä tehden ja muiden opiskelijoiden 
kanssa verkossa keskustellen.
Tarjolla on myös muutamia kaikille avoimia
MOOC -kursseja (Massive Open Online Course).

YLIOPISTOTERMIT TUTUIKSI! 
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AVOIMEN YLIOPISTON 
OPINTOTARJONTA LUKUVUONNA 
2017–2018
Seuraavilta sivuilta löydät tietoa Avoimen yliopiston 
opintotarjonnasta syksyllä 2017 ja keväällä 2018. Opin-
totarjonta esitellään Helsingin yliopiston tiedekuntien 
ja edelleen uusien koulutusohjelmien mukaan jäsen-
nettynä. Opintojen tarkemmat sisällöt, suoritustavat, 
aikataulut, opetuspaikat, opintomaksut ja ilmoittautu-
misohjeet sekä opintokokonaisuuksen rakenteet löy-

dät opinto-ohjelmista osoitteesta: courses.helsinki.fi/
fi/avoin-yliopisto/opinnot. Opintoihin liittyvää sanas-
toa avataan edellisellä sivulla 6.

Opintotarjonta voi elää myös lukuvuoden mittaan. Py-
sy ajan tasalla seuraamalla verkkopalveluamme, tilaa-
malla uutiskirjeemme ja tykkäämällä meistä sosiaali-
sessa mediassa!
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BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISET OPINNOT
BIOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA
Bio- ja ympäristötieteellisen tiedon merkitys yhteis-
kunnassa on yhä suurempi. Tutkimuksen sovellutukset 
ovat keskeisiä terveydenhuollossa ja lääketieteessä, 
luonnonvarojen kestävässä käytössä, ympäristöongel-
mien syiden ymmärtämisessä ja ratkaisujen etsimises-
sä. Biologian perusopinnoissa perehdyt elämään sen 
eri tasoilla: molekyyleistä ja soluista eliöihin, evoluuti-
oon ja edelleen ekosysteemeihin.

BIOLOGIAN PERUSOPINNOT 25 OP
Eläin- ja kasvikunnan rakenne 5 op
Eliökunnan evoluutio 5 op
Ekologian perusteet 5 op
Eliöiden monimuotoisuus 5 op
Genetiikan perusteet 5 op

YMPÄRISTÖTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA
Ympäristötieteet perehtyvät luontoon ja ihmisen 
muokkaamiin ympäristöihin. Opiskelemalla ympä-
ristötieteitä ymmärrät paremmin ajankohtaisia, glo-
baaleja ja myös arkielämään kytkeytyviä ympäristö-
kysymyksiä: Mitkä ovat eliöiden ja ihmisen tehtävät 
ympäristössä ja ekosysteemeissä? Miten luonnonva-
roja voidaan käyttää kestävästi? Miten sopeutua ym-
päristömuutoksiin?

YMPÄRISTÖTIETEIDEN PERUSOPINNOT 25 OP
Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaisemi-
nen 5 op
Ekologian perusteet 5 op
Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biog-
eokemiallisiin kiertoihin 5 op
Ympäristöpolitiikan perusteet 5 op
Monitieteinen ympäristötutkimus – tieteenalojen nä-
kökulmia ympäristökysymyksiin 5 op
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ILMASTO NYT – CLIMATE CHANGE NOW.

Miten ilmastojärjestelmä toimii? Mitä tiedämme il-
mastonmuutoksesta? Kiinnostaako tai huolettaako 
ilmastonmuutos – ja mitä voimme tehdä sen hillit-
semiseksi? 

Kaikille avoimella ja monialaisella kurssilla Ilmaston-

muutos Nyt käsitellään ilmastonmuutoksen perusteita. 
Keskeiset teemat ovat ilmastonmuutoksen luonnon-
tieteelliset perusteet, ilmastonmuutoksen hillintä sekä 
sen vaikutukset ja sopeutuminen. Kurssi on osa ym-
päristötieteiden koulutusohjelman monitieteistä ym-
päristöopintokokonaisuutta. Tule!

MONITIETEINEN YMPÄRISTÖOPINTOKOKONAISUUS 
15-35 OP
Monitieteinen ympäristötutkimus - tieteenalojen 
näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op
Ympäristöpolitiikan perusteet 5 op
Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja 
biogeokemiallisiin kiertoihin 5 op
Maantiede tieteenalana 5 op
Luonnonjärjestelmät maantieteessä 5 op
Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä 5 op
Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä 5 op
Ekologian perusteet 5 op
Ympäristöestetiikan perusteet 5 op
Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 5 op
Ilmastonmuutos nyt (Climate Change Now) 2-5 op

YMPÄRISTÖTIETEIDEN AINEOPINTOJA
Ekotoksikologia 5 op
Ympäristöekologia 5 op
Ympäristöasioiden hallinta 20 op
Ympäristöriskien arviointi 5 op
Ympäristövaikutusten arviointi 5 op
Elinkaariajattelu 5 op
Ympäristölainsäädäntö ja hallinto 5 op
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FILOSOFIAN KOULUTUSOHJELMA
Filosofia paneutuu ihmismieltä askarruttaviin perus-
kysymyksiin: Mitä voimme tietää, ja miten? Voimme-
ko tutkia todellisuutta yksin tieteiden avulla, vai tar-
vitsemmeko myös puhdasta järkeä? Perustuvatko 
moraaliset käsityksemme maailmaan, vai heijastam-
meko ne sinne itse? Millainen on hyvä yhteiskunta? 
Filosofian opinnoissa tutustut filosofiaan ja sen eri-
tyisaloihin, perehdyt inhimilliseen ajatteluun ja sitä 
koskevaan tietoon sekä harjaannut filosofiseen ana-
lyysiin ja argumentaatioon. 

FILOSOFIAN PERUSOPINNOT 30 OP
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op
Johdatus etiikkaan 5 op
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op
Johdatus logiikkaan 5 op
Johdatus tieto-oppiin 5 op 

HISTORIAN KOULUTUSOHJELMA
Menneisyyden tapahtumat, ilmiöt ja tulkinnat vaikut-
tavat monin tavoin siihen, miten asiat ovat omana ai-
kanamme - ja mihin suuntaan ne muuttuvat. Historian 
opinnoissa perehdytään historiantutkimuksen eri tee-
moihin ja aikakausiin sekä siihen, miten historiaa tut-

kitaan. Temaattisesti opinnot johdattavat Suomen ja 
Pohjoismaiden historiasta globaaliin historiaan, ja ajal-
lisesti antiikista nykyaikaan. 

HISTORIAN PERUSOPINNOT 30 OP
Historiantutkimuksen johdantokurssi 5 op
Antiikki ja keskiaika 5 op
Uuden ajan alku I 5 op
Uuden ajan alku II 5 op
Uusin aika I 5 op
Uusin aika II 5 op
Keskiajan tutkimuksen perusteet:
Antiikki ja keskiaika 5 op
Keskiajan / historiallisen arkeologian metodit 5 op
Näkökulmia Suomen keskiajan taidehistoriaan 5 op

 KIELTEN KOULUTUSOHJELMA
Kielten opinnoissa opit ymmärtämään, miten kieli toi-
mii kulttuurissa, yhteiskunnassa ja kulttuurien välises-
sä viestinnässä. Tutustut kielialueesi kulttuuritaustaan, 
kirjallisuuteen ja kielelliseen vaihteluun sekä perehdyt 
erilaisiin tapoihin tutkia kieltä. Saat perustiedot kielen 
rakenteesta tai laajennat ja syvennät jo aiempia tie-
tojasi. Opit myös soveltamaan oppimaasi tietoa käy-
tännössä ja parannat näin suullista ja kirjallista kieli-
taitoasi.

HUMANISTISET OPINNOT
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ANTIIKIN KULTTUURIT
Antiikin filosofia 5 op
Antiikin historia 5 op
Antiikin kirjallisuushistoria 5 op
Antiikin taidehistoria 5 op
Antiikin topografia 5 op
Antiikin uskonnot ja mytologia 5 op
Antiikin kulttuurien kielitaito-opintoja
Latinan alkeiskurssi 5 op
Antiikin kreikan alkeiskurssi 5 op

Kielten koulutusohjelman yhteiset opinnot
Diskurssintutkimus ja retoriikka 5 op
Kielen oppimisen näkökulmia 5 op
(osa opinnoista järjestetään kesällä 2018)
Muut kieliopinnot: ks. Kieliopinnot (Kielikeskus), s. 25

KOTIMAISTEN KIELTEN JA KIRJALLISUUDEN 
KOULUTUSOHJELMA
Oletko kiinnostunut kielistä ja kirjallisuudesta? Haavei-
letko opettajan, toimittajan, kirjailijan tai tiedottajan 
urasta tai tehtävistä kirjasto- tai kulttuurialalla? Koti-
maisten kielten ja kirjallisuuden koulutusohjelman opin-
not voivat palvella muun muassa näitä suunnitelmiasi. 

Koulutusohjelman yhteiset opinnot:
PUHEVIESTINTÄ ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN 
AINEENOPETTAJAKSI OPISKELEVILLE
Puheviestintä I 5 op
Puheviestintä II 5 op

Opintosuuntien opinnot:
POHJOISMAISTEN KIELTEN PERUSOPINNOT 30 OP
Suullinen ja kirjallinen viestintä 1 10 op
Ruotsin kielioppi 5 op
Ruotsin- ja suomenruotsalainen yhteiskunta ja kult-
tuuri 5 op
Kieli, yksilö ja yhteiskunta 5 op
Norja ja norjan kieli 5 op

ROMANIKIELEN JA -KULTTUURIN PERUSOPINTOJA
Romanikieli I 5 op
Romanien historiaa 5 op
Johdatus romanikulttuureihin 5 op

ROMANIKIELEN JA -KULTTUURIN AINEOPINTOJA
Romanikieli II 5 op
Romanimusiikki 5 op

SUOMEN KIELEN PERUSOPINNOT 30 OP
Fonologia ja morfologia 5 op
Syntaksi 5 op
Semantiikka 5 op
Suomi kieliyhteisönä 5 op
Kielenhuolto 5 op
Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op

KULTTUURIEN TUTKIMUKSEN 
KOULUTUSOHJELMA
Kulttuurien tutkimuksen opinnoissa opit tulkitse-
maan kulttuurisia ilmiöitä ja niiden monimuotoisuut-
ta, ja lähestymään kulttuuria sekä alueina että ilmiöinä. 
Opinnot kattavat kulttuurien globaalin, alueellisen ja 
paikallisen kirjon sekä historiallisen jatkuvuuden. Kou-
lutusohjelman yhteisten opintojen lisäksi voit perehtyä 
kulttuurintutkimuksen eri näkökulmiin ja tutkimuskoh-
teisiin eri opintosuuntien opinnoissa. 

Koulutusohjelman yhteiset opinnot:
 KULTTUURIEN TUTKIMUKSEN PERUSOPINNOT

Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi 5 op
Alue, paikka ja ympäristö 5 op 
Kommunikaatio ja yhteisölliset verkostot: Aineellisuus 
yhteiskunnallisessa murroksessa 5 op
Uskonto, maailmankuva ja perinne 5 op
Visuaalisuus ja materiaalisuus: Aineen etnografia 5 op

Opintosuuntien opinnot:
AASIAN TUTKIMUS
Aasian kulttuurit ja uskonnot: Islam Kiinassa 5 op
Politiikka ja etnisyys Aasiassa: Request for Nationa-
lism in China 5 op
Uskonnon ja valtion suhde Aasiassa: Uskonnot, ideolo-
giat ja valtio Itä-Aasiassa 5 op
Uskonnon ja valtion suhde Aasiassa: Nationalismi ja 
uskonto Aasiassa 5 op

AFRIKAN JA LÄHI-IDÄN TUTKIMUS
Uskonnon ja valtion suhde Afrikassa ja Lähi-idässä: Us-
konto ja valtio Lähi-idässä 5 op
Islamin monimuotoisuus: Shiialaisuus islamin toisena 
päähaarana 5 op

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS
Media ja populaarikulttuuri: Mediasisällöt ja -systee-
mit alue- ja kulttuurintutkimuksen näkökulmasta 5 op
Johdatus Latinalaiseen Amerikkaan 5 op
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Ks. myös: Alue- ja kulttuurintutkimuksen koulutusoh-
jelma (maisteritaso)

ARKEOLOGIA
Arkeologian perusteet 5 op 
Arkeologiset analyysimenetelmät 5 op
Suomen ja lähialueiden arkeologia 5 op
Ks. myös: Kulttuuriperinnön tutkimuksen koulutusoh-
jelma (maisteritaso)

KANSATIEDE
Arjen etnografia 5 op
Elävä aineellisuus: Tyylihistorian ilmenemismuotoja 5 op
Näkökulmia kansatieteelliseen tutkimukseen 5 op
Ks. myös: Kulttuuriperinnön tutkimuksen koulutusoh-
jelma (maisteritaso)

TAIDEHISTORIA
Johdatus taidehistorian opintoihin 2 op
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 
1500-luvun loppuun 5 op
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 
1600-luvulta 1800-luvun loppuun 5 op
Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-lu-
vulle 5 op
Muotoilun historiaa ja tutkimusta Suomessa, tapauksi-
na tekstiilitaide ja sisustusarkkitehtuuri 5 op
Näkökulmia keskiajan kirkkotilaan 5 op
Japanilaisen arkkitehtuurin syventäviä teemoja 5 op

USKONTOTIEDE
Maailman uskontoperinteet 5 op 
Uskontotieteen lähestymistapoja 5 op
Uskontotieteen perusteet 5 op 
Uskonnollinen monimuotoisuus 5 op
Uskonto, alue, yhteiskunta: Ateismin ja uskonnon dy-
namiikka eri kulttuureissa 5 op
Uusi ja vanha kansanusko 5 op

TAITEIDEN TUTKIMUKSEN 
KOULUTUSOHJELMA
Taiteet ovat erottamaton osa ihmisyyttä ja kulttuu-
reita. Taiteiden tutkimuksen opinnoissa perehdyt tai-
teen ja sen eri osa-alueiden tutkimukseen, historiaan, 
tulkintoihin ja merkityksiin suhteessa yhteiskunnan ja 
kulttuurin erilaisiin ilmiöihin. Voit opiskella sekä kou-
lutusohjelman yhteisiä että eri opintosuuntien mukai-
sia opintoja. 

Koulutusohjelman yhteiset opinnot:
 TAITEIDEN TUTKIMUS I 30 OP

Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op
Taiteiden historia 5 op
Taiteet ja kriittinen kirjoittaminen 5 op
Kaksi jonkin opintosuunnan johdantokurssia 10 op
Taiteen tutkimuksen menetelmiä ja kysymyksiä 5 op

Opintosuuntien opinnot:
ELOKUVA- JA TELEVISIOTUTKIMUKSEN PERUSOPIN-
NOT 30 OP
Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteet 5 op
Elokuvan historia I 5 op
Elokuvan historia II 5 op
Televisiotutkimus ja televisiohistoria 5 op
Audiovisuaalinen kerronta 5 op
Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta 5 op
(osa opinnoista järjestetään kesällä 2018)

ESTETIIKAN PERUSOPINNOT 30 OP
Estetiikan perusteet 5 op
Taiteiden ja kauneuden filosofinen tutkimus antiikis-
ta 1800-luvulle 5 op
Estetiikka 1900-luvulla 5 op
Ympäristöestetiikan perusteet 5 op
Käytännöllinen estetiikka 5 op
Esteettinen kulttuuri ja esteettiset arvot 5 op
(osa opinnoista järjestetään kesällä 2018)

YLEISEN KIRJALLISUUSTIETEEN PERUSOPINNOT 30 OP
Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen 5 op
Perusopintojen tekstianalyysi 5 op
Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä 5 op
Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin 5 op
Kirjallisuushistoria II: valistuksesta nykyaikaan 5 op
Kirjallisuushistoria III: syventävä jakso 5 op
(osa opinnoista järjestetään kesällä 2018)

MUSIIKKITIETEEN PERUSOPINNOT 30 OP
Johdatus musiikintutkimukseen 5 op
Musiikin ja äänen analyysi 5 op
Musiikki Suomessa 5 op
Taidemusiikin historia 5 op
Populaarimusiikin historia 5 op
Johdanto maailman musiikkikulttuureihin 5 op

MUSIIKKITIETEEN AINEOPINTOJA:

100 vuotta suomalaista populaarimusiikkia 5 op



13OPINTO-OHJELMAT JA LISÄTIETOA: WWW.HELSINKI.FI/AVOIN. OPPIMINEN TEKEE HYVÄÄ. 

 ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUKSEN 
KOULUTUSOHJELMA (MAISTERITASO)
Alue- ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma on 
monitieteinen kokonaisuus alue-, kulttuuri- ja yhteis-
kuntatutkimuksen näkökulmia ja sisältöjä. Opinnot 
perehdyttävät maailman kulttuureihin, uskontoihin, 
eri yhteiskuntiin ja niiden historiaan. Koska opinnot 
ovat maisteriohjelman osia, suositellaan opiskelijalle 
tieteenalan aiempia opintoja tai omatoimista tutustu-
mista aiheisiin.

Aasian materiaalinen ja immateriaalinen kulttuuri: 
Japanilaisen arkkitehtuurin syventäviä teemoja 5 op
Aasian politiikka: East Asia in Transition 5 op
Islamilaisen filosofian ja teologian historia klassiselta 
kaudelta nykyajan kynnykselle 5 op

KULTTUURIPERINNÖN KOULUTUSOHJELMA 
(MAISTERITASO)
Kulttuuriperinnön opinnoissa tarkastellaan sitä, mil-
lä tavoin kulttuuri vaikuttaa elämäämme yksilöinä ja 
yhteisöinä; arjessa ja rituaaleissa; nykyhetkessä, men-
neisyydessä ja tulevaisuudessa. Kulttuurinen moninai-
suus, paikallisen ja globaalin risteäminen ja nopeasti 
muuttuva maailma luovat sekä uusia mahdollisuuksia 
että uusia kysymyksiä. Koska opinnot ovat maisterioh-
jelman osia, suositellaan opiskelijalle tieteenalan aiem-
pia opintoja tai omatoimista tutustumista aiheisiin. 

ARKEOLOGIA
Arkeologiaa temaattisesti: Archaeology of Sàmi Re-
gion 5 op
Arkeologiaa temaattisesti: Kolmetuhatta vuotta Le-
vantin arkeologiaa ja historiaa 5 op
Arkeologiaa temaattisesti: Keskiajan / historiallisen ar-
keologian metodit 5 op
Arkeologiaa temaattisesti: Meriarkeologia 5 op
(Ks. myös: Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma)

KANSATIEDE
Erikoistumisjakso: Museokokoelmat lähdeaineistona 
5 op
Kulttuurinen tulkinta ja esittäminen: Museokokoelmat 
lähdeaineistona 5 op
(Ks. myös: Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma)

KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUS
Monumentteja, puhetta, tunteita - Mitä on kulttuuri-
perintö? 5 op
Kulttuuriperintöprosessit ja -yhteisöt 5 op
Kulttuuriperinnön erikoistumisopinnot: Tietotekniikka 
ja yhteiskunta 5 op
Kulttuuriperinnön erikoistumisopinnot: Kolmetuhatta 
vuotta Levantin arkeologiaa ja historiaa 5 op

MUSEOLOGIA  
Museokokoelmat 5 op
Museologian teoria 5 op
Museoprojektin johtaminen 10 op
Museokokoelmat lähdeaineistona 5 op
Valinnainen opintojakso: Museokokoelmat lähdeaineis-
tona 5 op
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KASVATUSTIETEET:  
MONTA NÄKÖKULMAA 
KASVUUN JA OPPIMISEEN 

Kasvatustieteiden opinnot ovat Avoimen yliopiston 
suosituimpia kautta aikojen – eikä ihme! Opinnoista 
saa valmiuksia esimerkiksi kasvatus-, koulutus- ja oh-
jausalan sekä organisaatioiden ja henkilöstön kehittä-
misen monenlaisiin tehtäviin. Lukuvuonna 2017–2018 
voit opiskella Avoimessa yliopistossa kasvatustietei-
den koulutusohjelmaan kuuluvia yleisen ja aikuiskas-
vatustieteen, lastentarhaopettajan, luokanopettajan 
ja erityspedagogiikan opintosuuntien sekä mm. esi- ja 
alkuopetuksen, monikulttuurisuuskasvatuksen ja yli-
opistopedagogiikan opintoja.

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opinnoissa perehdy-
tään kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen elämänkulun 
eri vaiheissa. Teemoja tarkastellaan myös erottamatto-
mana osana yhteiskuntaa ja kulttuuria. Opinnot anta-
vat valmiuksia mm. opetus-, kasvatus- ja koulutusalal-
le sekä henkilöstöhallinnon tehtäviin.

Luokanopettajan opintosuunnan opinnoissa (25 op) 
perehdytään oppimisen ja kasvun teemoihin ja käsit-
teistöön erityisesti kouluikäisten lasten ja koulumaa-
ilman näkökulmista. Opinnot sopivat kouluikäisten 
parissa työskenteleville ja luokanopettajan uraa suun-
nitteleville. 

Lastentarhanopettajan opintosuunnan opinnoissa 
perehdytään pienten lasten kasvuun ja kehitykseen 
kokonaisvaltaisena sosiaalisena ja kulttuurisena pro-
sessina. Lisäksi tarkastellaan varhaiskasvatuksen sisäl-
töjä ja tavoitteita sekä tutustutaan alan teorioihin ja 
niiden merkitykseen varhaiskasvatuksessa.

Erityispedagogiikan opintosuunnan perus- ja ai-
neopinnoissa tutkitaan kasvua ja kehitystä sekä työ-,  
koulu-, ja perhe-elämää tasa-arvon, ennaltaehkäisyn 
ja yksilöllisyyden näkökulmista. Esillä ovat myös muun 
muassa oppimisvaikeuksiin, tarkkaavaisuusongelmiin 
ja syrjäytymiseen liittyvät tärkeät teemat. 

Lisätietoa kasvatustieteiden opinnoista: courses.helsin-
ki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/kasvatustieteet
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KASVATUSTIETEELLISET OPINNOT
KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA
Kasvatustieteet tutkivat ihmisen kasvua ja oppimista 
läpi elämänkulun. Koulutusohjelman opinnoista saat 
monipuolisia valmiuksia kasvatuksen, koulutuksen, 
opetuksen, oppimisen, johtamisen sekä kasvatustie-
teellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Kasva-
tustieteiden opinnot tukevat myös ammattitaidon yl-
läpitämistä ja jatkuvaa kehittämistä. 

KASVATUSTIETEIDEN PERUSOPINNOT 
(YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) 25 OP
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa 
ja verkostoissa 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

KASVATUSTIETEIDEN AINEOPINNOT
(YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) 35 OP
Pakolliset sisältöopinnot:
Kasvatussosiologia 5 op
Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op
Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op
Valinnaiset sisältöopinnot:
Kehittävä työntutkimus 5 op
Oppiminen ja muutostoimijuus 5 op
Tutkimusmenetelmäopinnot (valitaan toinen):
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Seminaarityö 5 op

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 
(LUOKANOPETTAJA) 25 OP
Pedagoginen vuorovaikutus 5 op
Oppimisen psykologia 5 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofi-
set perusteet 5 op
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op  

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 
(LASTENTARHANOPETTAJA) 25 OP
Pienten lasten pedagogiikka 5 op
Oppimisen psykologia 5 op 
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofi-
set perusteet 5 op 
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT 25 OP
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op
Tuen tarve 5 op
Oppimisen haasteet 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT 35 OP
Käyttäytymisen haasteet 5 op
Luki-taidot ja-vaikeudet 5 op
Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op
Aivot ja oppiminen 5 op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Seminaarityö 5 op
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Valinnaiset tieteenalaa tukevat 
opintokokonaisuudet:
ESI- JA ALKUOPETUKSEN PERUSOPINNOT 25 OP
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen 5 op
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I 5 op
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didak-
tiikka l 5 op
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka I 5 op

ESI- JA ALKUOPETUKSEN AINEOPINNOT 35 OP
Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman kehittämi-
nen ja opetuksen arviointi 5 op
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiset haasteet ja moni-
naisuus 5 op
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka II 5 op
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didak-
tiikka II 5 op
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka II 5 op
Esi- ja alkuopetuksen kokoava seminaari 10 op

MONIKULTTUURISUUSKASVATUKSEN PERUSOPINTO-
KOKONAISUUS 25OP
Suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja monikulttuuri-
suus 5 op

Monikulttuurisuus tutkimuksen valossa 5 op
Moninainen koulumaailma ja opettajan interkulttuuri-
nen kompetenssi 5 op
Kieli ja kulttuurienvälinen viestintätaito 5 op
Uskonto ja maailmankatsomus kulttuurien kohtaami-
sessa 5 op

 STUDIA PAEDAGOGICA -OPINNOT
Pedagoginen johtaminen digiajalla 5 op

  YLIOPISTOPEDAGOGIIKAN PERUSOPINTOJA
Oppiminen yliopistossa 5 op
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op

KOULUTUSOHJELMAN YHTEISET KIELI- JA 
VIESTINTÄOPINNOT
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op
Draama opettaja-oppilas -vuorovaikutuksen tukena 
2 op
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 1 op

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAN
YHTEISET TIETEENALAOPINNOT
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

TAVOITTEENA PSYKOTERAPEUTIN PÄTEVYYS? 

Avoimessa yliopistossa voit opiskella psykologian pe-
rus- ja aineopintojen lisäksi 30 opintopisteen laajuiset 
psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät psykologian 
lisäopinnot. Opinnoista saat vahvat yleistiedot ihmisen
psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä sekä niiden yh-
teydestä mielenterveyden häiriöiden kehittymiseen, 
diagnostiikkaan ja hoitomenetelmiin. 
Opinnoissa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja: 

•  ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
•  mielenterveys ja psykiatriset häiriöt
•  psykiatristen häiriöiden tutkimus, diagnostiikka ja 

erotusdiagnostiikka
•  psykiatristen häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen me-

netelmät
•  mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö sekä mielen-

terveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
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LÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA
Avoimessa yliopistossa voit opiskella lääketieteen 
koulutusohjelman kuuluvia kansanterveystieteen opin-
toja. Opinnoissa saat perustiedot sairauksien esiinty-
vyyteen vaikuttavista sosiaalisista ja muista tekijöis-
tä, niiden tutkimuksen edellytyksistä ja menetelmistä, 
tautien ehkäisemisestä ja sairauksien sosiaalisista vai-
kutuksista sekä terveystaloustieteestä.

KANSANTERVEYSTIEDE
Ravitsemus ja kansanterveys 5 op
Terveyden edistäminen 5 op
Terveyssosiologia 5 op
Terveystaloustiede 5 op
Työ ja terveys 5 op
Ympäristölääketiede 5op

• mikä on psykoterapiaa – ja mikä ei ole?
• mitkä tekijät vaikuttavat psykoterapiaan
• mitä ominaisuuksia psykoterapeutilta edellytetään
Opinnot alkavat syksyllä 2017 ja kestävät koko lu-
kuvuoden.
Lisätietoa opinto-ohjelmassa: courses.helsinki.fi/fi/
avoin-yliopisto/opinnot/psykologia

PSYKOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA
Psykologia tutkii ihmisten käyttäytymistä ja ihmismie-
len toimintaa. Sillä on sekä tutkimuksellisia että käytän-
nöllisiä yhtymäkohtia esimerkiksi lääketieteeseen, luon-
nontieteisiin, kasvatustieteisiin sekä yhteiskunnallisiin ja 
humanistisiin aloihin. Psykologian opinnoissa perehdyt 
muun muassa yksilön kehitykseen lapsuudesta aikui-
suuteen, persoonallisuuteen, aisteihin ja aivojen tiedon-
käsittelyyn. 

PSYKOLOGIAN PERUSOPINNOT 25 OP
Johdatus neuropsykologiaan 5 op
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op

PSYKOLOGIAN AINEOPINNOT 35 OP / 40 OP
Alkukuulustelu 0 op
Kliininen psykologia 10 op
Havaintopsykologian perusteet 5 op
Kehityspsykopatologia 5 op / 10 op
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op
Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia 5 op
Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia 
5 op

PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSEN EDELLYTTÄMÄT 
LISÄOPINNOT 30 OP
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op
Kliininen psykologia 10 op
Kehityspsykopatologia 5 op
Psykoterapia 5 op
Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmät 5 op

LÄÄKETIETEELLISET OPINNOT



18 OPINTO-OHJELMAT JA LISÄTIETOA: WWW.HELSINKI.FI/AVOIN. OPPIMINEN TEKEE HYVÄÄ. 

ELINTARVIKETIETEIDEN 
KOULUTUSOHJELMA
Hyvä ruoka ja ravitsemus ovat elämän perusedellytyk-
siä. Ruoan tulee olla turvallista, ravitsevaa ja maitta-
vaa, ja sen tuotannon ja kulutuksen tulee olla kestä-
vää. Elintarviketieteissä tutkitaan ruokaa ja ravintoa 
monitieteisesti – kemiaa, fysiikkaa ja biologiaa sovel-
taen. Avoimessa yliopistossa voit opiskella elintarvi-
ketieteiden koulutusohjelmaan kuuluvia ravitsemus-
tieteen opintoja. 

RAVITSEMUSTIETEEN OPINNOT 25 OP
Elintarvikkeet ruokavalioissa 5 op
Ravitsemusfysiologian perusteet 5 op
Kansanravitsemus 5 op
Ravitsemus ja liikunta 5 op
Erityisruokavaliot 5 op

MAATALOUSTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA
Avoimessa yliopistossa voit opiskella maataloustietei-
den koulutusohjelmaan kuuluvia osuustoiminnan opin-
toja. Opintojen ytimessä ovat osuustoiminnan idea, 
sen yhteiskunnallinen merkitys sekä osuuskunta yri-
tysmuotona. Osuustoiminnan perusopinnoissa opit, 
millaisia ovat osuustoiminnan periaatteet ja käytän-

nöt ja miten niitä sovelletaan yritystoimintaan. Osuus-
toimintaa tarkastellaan sekä suuren osuustoiminnan 
että pienosuustoiminnan näkökulmasta.

OSUUSTOIMINNAN PERUSOPINNOT 25 OP
Osuuskunnat ja kestävä kehitys 5 op
Osuuskuntaoikeus I 5 op
Osuuskuntien liiketoiminta 5 op
Osuustoiminnallisuus eri yritysmuodoissa I 5 op
Osuustoiminnan arvot ja periaatteet I 5 op

 METSÄTIETEIDEN 
KOULUTUSOHJELMA: MYYNNIN 
VERKKOKURSI 5 OP
Avoimessa yliopistossa voit opiskella metsätieteiden 
koulutusohjelmaan kuuluvan opintojakson Myynnin 
verkkokurssi 5 op, joka soveltuu myynnin perusteis-
ta kiinnostuneille alasta riippumatta.  Verkkokurssilla 
kasvatat ammattimaisen myynnin ymmärrystä ja taito-
ja sekä akateemisesta että ammatillisesta näkökulmas-
ta. Opit myyntiprosessien, myyntipsykologian, vuoro-
vaikutustaktiikoiden ja asiakasprofiloinnin perusteet. 
Perehdyt myös myynnin moniin työkaluihin sekä myy-
jä- ja asiakastyyppien ja persoonallisuuden vaikutuk-
seen myyntityössä.  

MAATALOUS-METSÄTIETEELLISET  
OPINNOT
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MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET  
OPINNOT

tutkimaan muun muassa aineiden valmistusta, ominai-
suuksia, rakennetta, tunnistamista ja reaktioita.

KEMIAN PERUSOPINNOT 25 OP
Kemian perusteet 5 op
Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset 5 op
Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino 5 op
Orgaaninen kemia 1 5 op
Epäorgaaninen kemia 5 op
Kemian perustyöt 5 op

MAANTIETEEN KOULUTUSOHJELMA
Maantieteen koulutusohjelma tutkii luonnonjärjestelmiä 
sekä yhteiskunnan jäsentymistä ja muutosta alueellises-
ta näkökulmasta. Opinnoissa tarkastellaan myös ihmisen 
ja ympäristön keskinäistä vuorovaikutusta.

MAANTIETEEN PERUSOPINNOT 25 OP
Maantiede tieteenalana 5 op
Luonnonjärjestelmät maantieteessä 5 op
Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä 5 op
Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 5 op
Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä 5 op

MATEMAATTISTEN TIETEIDEN 
KOULUTUSOHJELMA
Matematiikka on sekä itsenäinen tieteenala että uni-
versaali kieli, jolla on kirjoitettu muun muassa tilas-

FYSIKAALISTEN TIETEIDEN 
KOULUTUSOHJELMA 
Fysikaaliset tieteet ovat keskeisiä luonnontieteitä. Ne 
tutkivat meitä ympäröivän todellisuuden olemusta, 
voimia ja mekanismeja kaikissa mittakaavoissa – pie-
nimmistä alkeishiukkasista koko maailmankaikkeuden
skaalaan.  

FYSIIKAN PERUSOPINNOT 25 OP
Vuorovaikutukset ja kappaleet 5 op
Vuorovaikutukset ja aine 5 op
Sähkömagnetismi 5 op
Säteilykentät ja fotonit 5 op
Perusopintojen laboratoriotyöt 5 op
Fysiikkaa luonnontieteilijöille 5 op
Havaintojen tilastollinen käsittely 5 op

KOULUTUSOHJELMAN MUITA OPINTOJA
Matemaattiset apuneuvot I
Matemaattiset apuneuvot II
Matemaattiset apuneuvot III

KEMIAN KOULUTUSOHJELMA
Maailman suuret kysymykset eivät ratkea ilman ke-
miaa! Kemia on erottamaton osa esimerkiksi biota-
louden, kiertotalouden, uusien energianlähteiden, 
ravinnon tuotannon, puhtaan veden ja ilman sekä ter-
veydenhuollon edistämistä Kemian opinnoissa pääset 
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KUVA: HY/KUVA-ARKISTO

totiede, ekonometria ja tietojenkäsittelyteoria. Avoi-
messa yliopistossa voit opiskella koulutusohjelmaan 
kuuluvia matematiikan ja tilastotieteen opintoja. Ma-
tematiikan opinnot johdattavat moderniin matematiik-
kaan ja sen sovelluksiin. Tilastotieteen opinnoissa pe-
rehdyt tilastollisen päättelyn ja mallinnuksen teoriaan 
sekä menetelmiin, joilla datasta voidaan paljastaa ylei-
siä systemaattisia piirteitä.

MATEMATIIKAN PERUSOPINNOT 25 OP
Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
Raja-arvot 5 op
Differentiaalilaskenta 5 op
Integraalilaskenta 5 op
Matematiikan muita opintoja
Lukiomatematiikan kertauskurssi 1–2 op

TILASTOTIETEEN PERUSOPINNOT 25 OP
Tilastotiede ja R-ohjelmisto tutuksi I 5 op
Tilastotiede ja R-ohjelmisto tutuksi II 5 op
Todennäköisyyslaskenta I 5 op
Tilastollinen päättely I 5 op
Data-analyysin harjoitustyö 5 op

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN 
KOULUTUSOHJELMA
Tietojenkäsittelytiede tutkii informaatiota kuvaavia ja 
muuntavia algoritmisia prosesseja sekä niiden auto-
matisointia tietotekniikan tarjoamin välinein. Tietojen-
käsittelytieteen tutkimuskenttä on laaja: se ulottuu oh-
jelmoinnista, tietokannoista ja tietoverkoista tekoälyyn 
ja tieteelliseen laskentaan. Uudet sovellusalueet avaa-
vat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia niin tutkimuksel-
le kuin työelämällekin. 

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN PERUSOPINNOT 25 OP
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op
Ohjelmoinnin perusteet 5op
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5op
Tietokantojen perusteet 5 op
Tietokoneen toiminta 5 op

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN AINEOPINTOJA
Ohjelmistotekniikan menetelmät 5 op
Tietojenkäsittelytieteen muita opintoja
Tietotekniikka ja yhteiskunta 5 op

TILASTOTIEDE ON KAIKKIALLA
Tilastotieteen mooc on suuren suosion saanut, kaikille
avoin verkkokurssi. Moocilla tutustutaan tilastotieteen 
peruskäsitteisiin ja -menetelmiin yhteiskuntatieteelli-
sellä otteella. Keskeinen teema on tilastollinen lukutai-
to: Miten tilastot syntyvät, miten niitä tulkitaan, mitä ne 
kertovat yhteiskunnastamme ja miten niitä käytetään 
vaikuttamisen ja päätöksenteon välineinä? Mooc sisäl-

tää valtiotieteellisen tiedekunnan opintojaksot Johda-
tus yhteiskuntatilastotieteeseen, osat 1 ja 2 (molem-
mat 5 op). 

Tutustu myös tilastotieteen muuhun opintotarjontaan 
matemaattisten tieteiden koulutusohjelmassa.
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OIKEUSTIETEELLISET 
OPINNOT
Oikeustieteen opinnot pyrkivät antamaan kokonaisku-
van oikeusjärjestyksen sisällöstä, kehityksestä sekä yh-
teiskunnallisista tehtävistä ja vaikutuksista. Opinnoissa 
tutustutaan eri oikeudenalojen keskeisiin periaatteisiin 
ja opitaan hankkimaan luotettavaa oikeudellista tie-
toa ja ratkaisemaan oikeudellisia ongelmia sen avulla.

JOHDATUS OIKEUSTIETEESEEN 5 OP
OIKEUSNOTAARIN KOULUTUSOHJELMA
Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
Oikeuden yleistieteet 10 op: Oikeushistoria 5 op ja Oi-
keusteoria 5 op
Lisätietoa: 
https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/
oikeustieteet

TEOLOGISET  
OPINNOT
TEOLOGIAN JA USKONNONTUTKIMUKSEN 
KOULUTUSOHJELMA
Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma 
tarkastelee yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan us-
konnolliseen toimintaa sekä teologian soveltamista 
käytäntöön. Teologian ja uskonnontutkimuksen opin-
noissa perehdyt Raamatun muotoutumiseen kulttuu-
risessa kontekstissaan. Tutustut myös kirkkoihin ja 
uskonnollisiin yhteisöihin sekä kristillisten ja muiden 
oppien sekä käsitysten sisältöihin ja rakenteisiin.

TEOLOGIAN JA USKONNONTUTKIMUKSEN 
PERUSOPINNOT 25 OP
Eksegetiikan perusteet 5 op
Kristinuskon historian perusteet 5 op
Käytännöllisen teologian perusteet 5 op
Systemaattisen teologian perusteet 5 op
Uskontotieteen perusteet 5 op

TEOLOGIAN JA USKONNONTUTKIMUKSEN 
AINEOPINNOT
Suunnitteilla keväälle 2018
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VALTIOTIETEELLISET OPINNOT
VIESTINNÄN OPINTOKOKONAISUUS (15, 25 TAI 35 OP)
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja 
osa valinnaisia osia. 
Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op
Viestinnän rakenteet ja etiikka 5 op
Julkisuus ja demokratia 5 op
Poliittinen viestintä 5 op
Media, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Organisaatioiden viestintä 5 op
Promootiokulttuuri ja julkisuuden tutkimus 5 op
Digitaalinen media ja yhteiskunta 5 op
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
Poliittiset ja uskonnolliset ääri-ilmiöt mediayhteiskun-
nassa 5 op

POLITIIKAN JA ORGANISAATIOIDEN 
OPINTOKOKONAISUUS (15, 25 TAI 35 OP)
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja 
osa valinnaisia osia.
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 
5 op
Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op
Julkisuus ja demokratia 5 op
Poliittisen ajattelun perusteet 5 op
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymis-
tavat 5 op
Vertaileva politiikan tutkimus 5 op

 POLITIIKAN JA VIESTINNÄN 
KOULUTUSOHJELMA
Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma tarkastelee 
politiikan, vallan, viestinnän ja median teemoja, jot-
ka kietoutuvat toisiinsa demokratian, päätöksenteon 
ja julkisuuden eri tasoilla. Opinnoissa tutustut politii-
kan ja organisaatioiden sekä viestinnän tutkimuksen 
keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja ongelmiin – kytket-
tyinä ajankohtaisiin ilmiöihin ja niistä käytävään kan-
salaiskeskusteluun. 

 POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KOULUTUSOHJEL-
MAN YHTEISET PERUSOPINNOT 25 OP
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 
5 op
Maailmanpolitiikan tutkimuksen perusteet 5 op
Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op
Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op
Viestinnän rakenteet ja etiikka 5 op

TYÖELÄMÄ JA ASIANTUNTIJUUS 5 OP
Journalismi ammattina 5 op
Organisaatioviestinnän ammattilaiset 5 op
Digitaalisen viestinnän käytännöt 5 op
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Organisaatiotutkimus 5 op
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op
Poliittinen viestintä 5 op
Organisaatioiden viestintä 5 op

 SOSIAALITIETEIDEN 
KOULUTUSOHJELMA
Miten ihmiset ovat keskenään Vuorovaikutuksessa? Mi-
ten he vaikuttavat yhteiskuntaan, ja miten yhteiskun-
ta vaikuttaa heihin? Miten - ja mihin – sukupuoli, ikä, 
etninen tausta tai sosioekonominen asema vaikutta-
vat? Sosiaalitieteiden opinnoissa tutustut yhteiskun-
nan toimivuuden, monimuotoisuuden, hyvinvoinnin ja 
ihmisten keskinäisten suhteiden kysymyksiin ja meka-
nismeihin sekä näitä koskevaan tutkimukseen.

SOSIAALITIETEIDEN 
OPINTOKOKONAISUUS I (15 TAI 25 OP)
Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op
Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op
Sosiaaliset maailmat 5 op
Sosiaalipolitiikan kysymyksiä 5 op
Toinen seuraavista opintojaksoista:
Kriminologia 5 op
Väestötieteen johdanto 5 op

SOSIAALITIETEIDEN 
OPINTOKOKONAISUUS II (15, 25 TAI 35 OP)
Työ- ja organisaatiopsykologia 5 op
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 op
Yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus 5 op
Hyvinvointivaltioteoria 5 op
Julkisoikeus 5 op
Toinen seuraavista opintojaksoista:
Kriminologia 5 op
Väestötieteen johdanto 5 op

SOSIAALITIETEIDEN AINEOPINNOT 
OPINTOSUUNNITTAIN:
SOSIAALIPSYKOLOGIA
Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet 5 op
Asenteet, sosiaalinen kognitio ja käyttäytymisen muu-
tos 5 op
Tiedon sosiaalinen muodostuminen 5 op

SOSIAALITYÖ
Sosiaalioikeus 5 op
Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op

Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat 5 op

SOSIOLOGIA
Sosiologian tutkimusalueet 5 op
Sosiologinen teoria 5 op
Sosiologinen mielikuvitus 5 op

YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
Erot ja eriarvoisuus 5 op
Sosiologinen teoria 5 op
Johdatus vammaistutkimukseen 5 op
Ikä, elämänkulku ja sukupolvet 5 op
Ympäristöpolitiikan perusteet 5 op

LAPSUUDEN- JA NUORISOTUTKIMUS 15 OP 
Lapset ja nuoret yhteiskunnassa 5 op
Valinnaiset opintojaksot:
Lapsuuden tutkimus 5 op
Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä I 5 op
Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op

TALOUSTIETEEN KOULUTUSOHJELMA
Miten kansantalous toimii? Millainen on julkisen sektorin 
rooli yhteiskunnassa? Taloustieteen opinnoissa pereh-
dyt talouden instituutioihin sekä talouden toimintaan 
mikro- ja makrotasolla. Saat opinnoista perusvalmiudet 
taloudellisten ilmiöiden tarkasteluun: osaat soveltaa ta-
loustieteen perusteorioita käytäntöön sekä seurata ta-
louden kehitystä ja sitä koskevaa keskustelua.

TALOUSTIETEEN OPINTOJA
Taloustieteen perusteet 5 op
Suomen talouselämän ja maailmantalouden esitte-
ly 5 op
Makrotaloustieteen asiantuntijaluentosarja 5 op
Valinnaisia opintojaksoja

 YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN 
KOULUTUSOHJELMA
Yhteiskunnallisen muutoksen opinnoissa perehdyt pai-
kallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja 
seurauksiin sekä siihen miten valta, vauraus ja hyvin-
vointi ovat jakautuneet. Opit ymmärtämään ihmisten 
kokemuksia sosiaalisista, kulttuurisista, taloudellisis-
ta ja poliittista muutoksista ja heidän pyrkimyksistään 
vaikuttaa niihin. Lisäksi opit analysoimaan yhteiskun-
nallisia muutoksia sekä kyseenalaistamaan aikamme 
itsestään selvinä pidettyjä käsityksiä. 
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YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN OPINTOKOKONAI-
SUUS (15, 25 TAI 35 OP)
Pakolliset opintojaksot (10 op):
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen 
I 5 op
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen 
II 5 op
Valinnaiset opintojaksot (5–15 op):
Ympäristö ja politiikka 5 op
Globaali taloudellinen muutos 5 op
Maailmanpolitiikka: historiallinen perspektiivi 5 op

Uskomukset, asenteet, kosmologiat 5 op
Tieteenalakurssit 10 op:
Tieteenalakurssit sisältyvät 35 op:n kokonaisuuteen. 
Kehitysmaatutkimus: Johdatus kehitysmaatutkimuk-
seen 5 op
Kehitysmaiden yhteiskuntarealiteetit 5 op
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia: Antropologian kes-
keisiä kysymyksiä 5 op
Etnografiaseminaari I 5 op

KANDIDATPROGRAM I 
SAMHÄLLSVETENSKAPER
Se: Studier på svenska, s. 29

MONITIETEISET OPINNOT
Monitieteiset opinnot ovat koulutusohjelmien välisiä ja 
eri tieteenalojen tutkimusperinteiden, näkökulmien ja 
sisältöjen kiinnostavia kohtaamispisteitä. 

JOHTAMISEN OPINTOKOKONAISUUS 15 OP
Hyvä johtaminen on edellytys toiminnan sujuvuudelle 
ja menestykselle liiketoiminnassa, julkisella sektorilla, 
kansalaisjärjestöissä ja -liikkeissä sekä poliittisissa or-
ganisaatioissa. Johtamisen opintojen tarkoituksena on 
tarjota laaja-alainen näköala johtamisen ilmiöihin se-
kä tutkimustietoa johtamisen teorioista monitieteises-
sä viitekehyksessä. 

Johtamisen perusteet 5 op
Johtamisen soveltaminen 5 op
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
Elämänkatsomustieto on monitieteinen oppiaine, jota 
opetetaan kouluissa uskontokuntiin kuulumattomille 
oppilaille. Opintojen tavoitteena on antaa tietoa kult-
tuurien ja uskontojen merkityksestä ihmisille sekä li-
sätä eettisiä valmiuksia ja suvaitsevaisuutta. Ne sopi-
vat aineenopettajaksi opiskeleville, mutta myös kaikille 
muille teemoista kiinnostuneille. 

Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op
Johdatus etiikkaan 5 op
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op
Uskontotieteen perusteet 5 op
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen 
tutkimukseen I 5 op
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KIELIOPINNOT  
(KIELIKESKUS)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
3 op (hum.)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
3 op (kasv.)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
3 op (valt.)
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op
Arabian alkeiskurssi 1 - Arabian aakkoset: puhu, lue ja 
kirjoita 2 op
Academic and Professional Communication in Eng-
lish 1 & 2 (4 op)
Repetera svenska – Ruotsin perusrakenteiden ja sa-
naston kertausta 2 sp
Kieliopintoja järjestetään myös yhteistyöoppilaitoksis-
sa, ks. Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

YLEIS- JA  
MENETELMÄOPINNOT
Yleis- ja menetelmäopintojen tarkoituksena on tukea 
erityisesti opiskelijoiden opiskeluun, tutkimustyöhön 
ja työelämään liittyviä valmiuksia. 

YHTEISKUNTATILASTOTIEDE
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1) 5 op
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2) 5 op

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAN 
YHTEISET TIETEENALAOPINNOT
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
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OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA

Kansalais- ja työväenopistot, kesäyliopistot ja kan-
sanopistot tuovat Avoimen yliopiston opinnot koti-
kulmille myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella! Il-
moittautumisajat ja -käytännöt sekä opintomaksut ja 
perumisehdot vaihtelevat oppilaitoksittain. Opinto-oh-
jelmat ja lisätietoa kunkin oppilaitoksen käytännöistä 
löydät oppilaitosten omilta verkkosivuilta. 

ALKIO-OPISTO, KORPILAHTI
www.alkio.fi
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

HELSINGFORS ARBIS
www.hel.fi/arbis
Studieinriktning för allmän- och vuxenpedagogik, 
grundstudierna 25 sp

HELSINGIN AIKUISOPISTO
www.helao.fi
Ravitsemustieteen opintoja 15 op 
Heavy Metal Music in Contemporary History and So-
ciety 5 op
Maailmankaikkeus nyt 3 op
Maailmanmusiikki – muiden musiikkia meille? 5 op
Peking-ooppera ja muut Kiinan perinteisen teatterin 
muodot 5 op
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op

HELSINGIN EVANKELINEN OPISTO
www.heo.fi
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus 25 op
Psykologian perusopinnot 25 op
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I 25 op
Viestinnän opintokokonaisuus 25 op
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op

HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO
Opintotarjonta kesäyliopiston omilla verkkosivuilla:
www.kesayliopistohki.fi

HÄMEEN KESÄYLIOPISTO, RIIHIMÄKI
www.hameenkesayliopisto.fi
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskas-
vatustiede) 25 op

HELSINGIN TYÖVÄENOPISTO
www.hel.fi/sto/fi
Johdatus oikeustieteeseen 5 op

JÄRVENPÄÄN OPISTO
www.jarvenpaa.fi/jarvenpaanopisto
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasva-
tustiede) 25 op

LAAJASALON OPISTO, HELSINKI
www.laajasalonopisto.fi
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I 25 op
Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus 25 op
Viestinnän opintokokonaisuus 25 op 
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op
Academic and Professional Communication in English 1 
& 2 (4 op)

OMNIA KOULUTUS, ESPOON 
TYÖVÄENOPISTO
www.espoo.fi/tyovaenopisto 
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Psykologian perusopinnot 25 op
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I 25 op
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
Johdatus oikeustieteeseen 5 op 
Johdatus kognitiotieteeseen 5 op
Tekoälyn filosofiaa 5 op
Kaupunkisuunnittelu ja arkkitehtuuri 1800-luvulta ny-
kypäivään 5 op
Symbolismi ja naiset 5 op
Tiibet – näkökulmia yhteiskuntaan ja kulttuuriin 5 op
Espanjan alkeiskurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)
Italian alkeiskurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)
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POHJOIS-POHJANMAAN 
KESÄYLIOPISTO
www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op

PORVOON KANSALAISOPISTO
www.porvoo.fi/kansalaisopisto
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 
1500-luvun loppuun 5 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
3 op (hum.)
Hevoskurssi 3 op

PÄIJÄT-HÄMEEN KESÄYLIOPISTO, 
LAHTI
www.paijathameenkesayliopisto.fi
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasva-
tustiede) 25 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
3 op (kasv.)
Academic and Professional Communication in Eng-
lish 1 & 2 (4 op)
Ranskan alkeiskurssi 1 (3 op)
Expression orale - Ranskan suullisen taidon kurssi 2 op

TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO
www.tampereenkesayliopisto.fi
Ruokavalio Suomessa esihistoriasta keskiaikaan – ar-
keologian näkökulma 5 op
Yhteisöarkeologinen kenttäkurssi 5 op
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
Johdatus oikeustieteeseen 5 op

TYÖVÄEN AKATEMIA, KAUNIAINEN
www.akatemia.org
Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus 25 op
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op
Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 30 op
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
3 op (hum.)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
3 op (valt.)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
3 op (oik.)
Espanjan alkeiskurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)
Espanjan jatkokurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)
Ranskan alkeiskurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)
Saksan alkeiskurssit 1 (4 op) ja 2 (4 op)
Textkurs: Lesen, Diskutieren und Schreiben - Saksan 
tekstinymmärtäminen 4 op
Venäjän alkeiskurssit 1 (4 op) ja 2 (4 op)
Venäjän jatkokurssit 1 (4 op) ja 2 (4 op)
Academic and Professional Communication in Eng-
lish 1 & 2 (4 op)

VAASAN KESÄYLIOPISTO
www.vaasankesayliopisto.fi
Johdatus oikeustieteeseen 5 op

VANTAAN AIKUISOPISTO 
www.vantaa.fi/aikuisopisto
Espanjan alkeiskurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)
Espanjan jatkokurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)
Venäjän alkeiskurssit 1 (4 op) ja 2 (4 op)
Venäjän jatkokurssit 1 (4 op) ja 2 (4 op)
Italian alkeiskurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)
Italian jatkokurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)
Repetera svenska – Ruotsin perusrakenteiden ja sa-
naston kertausta 2 sp
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 
3 op (kasv.)
Academic and Professional Communication in Eng-
lish 1 & 2 (4 op)
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ANMÄLAN
Man anmäler sig till studierna på nätet via kursens länk 
i studiehandboken. Anmälan är bindande och börjar 
45 dagar före kursens början. Läs redan på förhand 
Öppna universitetets anvisningar om anmälan, annul-
lering och avgifter: www.helsinki.fi/sv/oppna-univer-
sitetet .

STUDIEAVGIFT
Studieavgiften är 15 euro per studiepoäng (sp). Vissa 
kurser kan dessutom ha avgiftsbelagt material. Stu-
die- och materialavgifter betalas på nätet i samband 
med anmälan. Studieavgifterna för kurser som ordnas 
i läroanstalter som universitetet samarbetar med av-
viker från Öppna universitetets avgifter.

ÖPPNA UNIVERSITET
Öppna universitet erbjuder alla intresserade möjlighet 
att genomföra studier som följer Helsingfors universi-
tets undervisningsplaner. Det finns ingen åldersgräns 
och inga krav på grundutbildning.

Öppna universitetet är känt för sitt mångsidiga utbud 
och flexibla studier i ämnen som baserar sig på forsk-
ning. Studierna ordnas så att det är möjligt att stude-
ra vid sidan av jobbet. Man kan genomföra studier vid 
universitetet, på nätet och i andra läroanstalter som 
universitetet samarbetar med – självständigt eller till-
sammans med andra.  
 
Studier vid Öppna universitet är ett utmärkt sätt att 
komplettera sina kunskaper, söka en ny inriktning, hö-
ja sin kompetens och bli inspirerad. Vid Öppna univer-
sitetet kan man också ta ett mellanår, hitta sitt special-
område och förbereda sig för urvalsproven. Lärande är 
närande. Välkommen till Öppna universitetet! 

UNDERVISNINGSPROGRAM
Information som studiernas innehåll och hur de ge-
nomförs, tidtabeller och undervisning finns i under-
visningsprogrammet för varje kurs. Du kan bläddra i 
undervisningsprogrammet ämnesvis och i utbildnings-
programmens studieprogram på adressen: courses.
helsinki.fi/sv/oppna-universitet/studier. Rätt till änd-
ringar förbehålls.
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SAMHÄLLSVETENSKAPER, GRUNDSTUDIER:
Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland 
5 sp
Människan i det finländska välfärdssamhället 5 sp
Introduktion till statskunskap med förvaltning 5 sp
Introduktion till socialpsykologin 5 sp
Introduktion till den offentliga rätten 5 sp
Introduktion till socialt arbete 5 sp
Introduktion till socialpolitiken 5 sp
Introduktion till sociologin 5 sp
Introduktion till journalistik, kommunikation och 
mediespråk 5 sp

ÄMNESSTUDIER INOM OLIKA VETENSKAPSOMRÅDEN:

STATSKUNSKAP MED FÖRVALTNING
Förvaltningspolitik – strukturer och processer 5 sp
Jämförande politik och förvaltning – Globala perspek-
tiv 5 sp
Organisation och omvärld 5 sp
Aktuella frågor i politikens organisering 5 sp

SOCIALPSYKOLOGI
Gruppdynamik I: Interaktion i smågrupper 5 sp
Social identitet och interaktion mellan grupper 5 sp
Arbets- och organisationspsykologi I: En introduk-
tion 5 sp
Barnpsykologi i familjekontext 5 sp

RÄTTSVETENSKAP
Kommunalrätt 5 sp
Medie- och offentlighetsjuridik 5 sp
Offentlig rätt fortsättningskurs, del 1 5 sp
Mänskliga rättigheter 5 sp

SOCIALT ARBETE OCH SOCIALPOLITIK
Perspektiv på sociala problem 5 sp
Välfärdsservice i förändring 5 sp

SOCIOLOGI
Studiecirklar i sociologi 5 sp
Genus i samhället I 5 sp
Samhällsvetenskapens klassiker 5 sp

KANDIDATPROGRAMMET I FYSIKALISKA 
VETENSKAPER
GRUNDSTUDIER I FYSIK 25 SP
Växelverkningar och kroppar 5 sp
Växelverkningar och materia 5 sp
Elektromagnetism 5 sp
Strålningsfält och fotoner 5 sp
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt 5 sp

KANDIDATPROGRAMMET I KEMI
Atomer, molekyler och växelverkningar 5 sp
Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt 5 sp

KANDIDATPROGRMMET I PEDAGOGIK: 
ALLMÄN- OCH VUXENPEDAGOGIK
Allmän- och vuxenpedagogik, grundstudierna 25 sp 
Mer information: Helsingfors Arbis (www.hel.fi/arbis)

KANDIDATPROGRAMMET I 
SAMHÄLLSVETENSKAPER
I en globaliserad värld är det viktigt med kunskap om 
människan och samhället för att förstå och kunna på-
verka utvecklingen. Utbildningsprogrammet i sam-
hällsvetenskaper kännetecknas av ett mångveten-
skapligt förhållningssätt till människan och samhället. 
Studenterna får goda kunskaper om samhällets dyna-
miska uppbyggnad och om hur exempelvis maktför-
hållanden, politiska och sociala processer, grupprela-
tioner och ledarskap formar och förändrar det sociala 
samspelet och individens livsvillkor, och om hur etni-
citet och mångfald på olika sätt påverkar dagens sam-
hällen.

STUDIER PÅ SVENSKA
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ORDLISTA
FAKULTET
Vetenskapsområdena vid Helsingfors universitet är 
fördelade mellan 11 fakulteter: Agrikultur- forstve-
tenskapliga fakulteten, Bio- och miljövetenskapliga 
fakulteten, Farmaceutiska fakulteten, Humanistiska 
fakulteten, Juridiska fakulteten, Matematisk-naturve-
tenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten, Peda-
gogiska fakulteten, Statsvetenskapliga fakulteten och 
Teologiska fakulteten och Veterinärmedicinska fakul-
teten. Inom fakulteterna är undervisningen och forsk-
ningen ordnad i utbildningsprogram. Universitetet har 
utöver fakulteter flera fristående institutioner som har 
sina egna specialuppgifter. T.ex. Öppna universitetet, 
Alexanderinstitutet och Naturvetenskapliga museet är 
fristående institutioner. Se också: Utbildningsprogram

NÄTSTUDIER  
Vid Öppna universitetet ordnas många nätkurser som är 
oberoende av tid och plats. En nätkurs består t.ex. av 
webbföreläsningar, litteratur, uppgifter och diskussioner 
med andra studerande på webben. Studiemiljön är lär-
plattformen Moodle. Det finns också några MOOC-kur-
ser som är öppna för alla (Massive Open Online Course).

STUDIEAVSNITT
Studieavsnittet är studiernas grundenhet, dvs. en kurs 
som behandlar ett ämne. Ett studieavsnitt kan t.ex. be-
stå av föreläsningar och tentamen, en skriftlig uppgift, 
grupparbete eller bara en litteraturtentamen. Studieav-
snittets namn berättar om studiernas innehåll och anta-
let studiepoäng anger studiernas omfattning och den 
arbetsmängd som de kräver. Se också: Studiepoäng.

STUDIEINRIKTNING
I vissa utbildningsprogram är studierna fortfarande in-
delade enligt studieinriktningar. T.ex. utbildningspro-
grammet i politik, medier och kommunikation har ut-
över gemensamma studier två studieinriktningar, som 
är politologi och organisationsforskning samt medie-
forskning. 

STUDIEPOÄNG (SP)
Vid studieavsnittets namn anges också antalet stu-
diepoäng (t.ex. 5 sp) som beskriver den arbetsmängd 
som krävs för att genomföra studieavsnittet. En stu-
diepoäng motsvarar i genomsnitt 27 timmars arbete. 

UNDERVISNINGSPROGRAM
Undervisningsprogrammet innehåller information om 
hur, när och var studierna ordnas. I undervisningspro-
grammet finns anvisningar om hur man anmäler sig 
och om avgifter, prestationssätt och kurslitteratur. Un-
dervisningsprogrammen för ämnen och utbildnings-
program finns i Öppna universitetets utbildningsutbud 
på adressen: courses.helsinki.fi/sv/oppna-universitet/
studier

UTBILDNINGSPROGRAM
Fr.o.m. hösten 2017 kan man studera vid Helsingfors 
universitet i 64 olika utbildningsprogram på finska el-
ler på svenska. Av dem är 32 kandidatprogram och 32 
magisterprogram. Läsåret 2017-2018 erbjuder Öppna 
universitetet studier från 22 olika utbildningsprogram 
och programmens studieinriktningar. Du kan bläddra i 
våra studier som ingår i de olika utbildningsprogram-
men på adressen: courses.helsinki.fi/sv/oppna-univer-
sitet/studier. Se också: Studieinriktning, Fakultet, 

ÖPPNA UNIVERSITETET 40 ÅR!
Vi firar 40-årsjubileum i år och festen pågår in på höst-
terminen. Kom med!
www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/ajankohtaista/40-
lahjaa-avoimelta 
#avoin40 #40lahjaa

HYAYOY ÄR DE STUDERANDES 
EGEN FÖRENING
Helsingin Yliopiston Avoimen Yliopiston Opiskelijain 
Yhdistys HYAYOYA är de studerandes nätverk. Målet är 
att skapa samhörighet, ge kamratstöd och dela erfa-
renheter mellan de studerande vid Öppna universite-
tet. Kom med! Mer information: facebook.com/hyayoy 

INFORMATIONSMÖTE 
TORSDAG 17.8.2017 KL. 17
Information – på finska – om studier vid Öppna uni-
versitetet. 
Plats: Porthania, sal PII (Universitetsgatan 3). 
Direktsändning på nätet 
https://connect.funet.fi/hyay_info/  
Välkommen!
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Avoimissa yliopisto-opinnoissa tarvitaan taitoa etsiä, 
omaksua, jäsentää ja soveltaa tietoa kuhunkin tilantee-
seen tarkoituksenmukaisella tavalla. Nämä taidot ke-
hittyvät opiskelun myötä, ja niitä voi myös tietoisesti 
oppia. Huomaa seuraavat mahdollisuudet omien opis-
kelutaitojesi kehittämiseen!

OPISKELUTAITOIHIN LIITTYVIÄ 
OPINTOJA: 
Akateemiset tekstitaidot 2 op
Opiskelijan digitaidot 3 op
Taitava kirjoittaja -verkkokurssit
Tiedonhankinnan peruskurssi
E-kirjailta verkossa
Lisätietoa: https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopis-
to/opinnot/opiskelun-tuki

OPISKELUTAITOILLAT VERKOSSA
Avointen yliopistojen yhteisissä opiskelutaitoillois-
sa asiantuntijat alustavat ja keskustelevat opiskelijoi-
den kanssa teemoista, jotka ovat tuttuja kaikille opis-
kelijoille. Opiskelutaitoillat järjestetään webinaareina 
osoitteessa: connect.funet.fi/hyay_opiskelutaito/  
Ne alkavat klo 17.30.

13.9. Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö
20.9. Tieteellisten tekstien lukeminen
11.10. Tenttiin valmistautuminen ja tenttivastaustek-

niikka
24.10. Kirjalliset tehtävät tutuiksi
9.11. Kun google ei riitä: Miten löydän korkeakoulu-

opinnoissa tarvittavat tiedonlähteet?
23.11. Vinkkejä oikeustieteiden tentteihin – lukemi-

nen ja vastaustekniikka

Kevään 2018 opiskelutaitoillat ilmoitetaan myöhemmin. 
Lisätietoa: www.opiskelutaidot.fi 

Järjestää:  Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Itä-
Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lapin yli-
opiston, Turun yliopiston ja Åbo Akademin avoimet 
yliopistot.

OPISKELUN OLOHUONE
Tervetuloa Opiskelun olohuoneeseen tapaamaan mui-
ta Avoimen yliopiston opiskelijoita, vaihtamaan ko-
kemuksia ja keskustelemaan yhteisistä, opiskeluun 
liittyvistä teemoista! Olohuoneiden ajat ja paikat ilmoi-
tetaan Avoimen yliopiston verkkopalvelussa (www.
helsinki.fi/avoin) ja Facebookissa (www.facebook.
com/hyavoin). Järjestää: Avoin yliopisto ja HYAYOY.

HYAYOY - OPISKELIJOIDEN OMA 
FOORUMI
Helsingin Yliopiston Avoimen Yliopiston Opiskelijain 
Yhdistys on Avoimen yliopiston opiskelijoiden oma 
verkosto. Sen tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä, 
vertaistukea ja kokemusten jakamista opiskelijoiden 
kesken. Tule mukaan! 
Lisätietoa: facebook.com/hyayoy

SYKSYN INFOTILAISUUS 17.8.2017!
Infotilaisuudessa kerrotaan opiskelusta ja sen 
käytännöistä Avoimessa yliopistossa. 
Aika: Torstai 17.8.2017 klo 17.00–18.30
Paikka: Porthania, luentosali PII (Yliopistonkatu 3). 
Suora lähetys verkossa: 
https://connect.funet.fi/hyay_info/  
Tervetuloa!

TUKEA JA TAITOA OPISKELUUN!



32 OPINTO-OHJELMAT JA LISÄTIETOA: WWW.HELSINKI.FI/AVOIN. OPPIMINEN TEKEE HYVÄÄ. 

YHTEYSTIEDOT:
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
PL 9
00014 Helsingin yliopisto
www.helsinki.fi/avoin

AVOIN YLIOPISTO 
40 VUOTTA

Juhlat kestävät pitkälle syksyyn. 
Tule mukaan!

#avoin40 #40lahjaa

OPISKELIJANEUVONTA
Avoimen yliopiston opinnoista kiinnostuneille:
opiskelijaksiavoimeen@helsinki.fi
Avoimessa yliopistossa jo opiskeleville:
siltavuori-student@helsinki.fi


