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Tervetuloa opiskelemaan 
Helsingin yliopiston 

Avoimeen yliopistoon!

Tästä oppaasta löydät seuraavat tiedot:

Mitä missäkin voi opiskella

A-osassa on luettelo oppiaineista ja ope-
tuspaikkakunnista. 

B-osaan on koottu opintojen järjestäjät 
ja kunkin opintotarjonta. Luettelosta löy-
dät yhteystiedot sekä joidenkin kohdalta 
myös ilmoittautumisia koskevia ohjeita. 

Tärkeää tietoa opiskelusta

C-osassa kerrotaan Helsingin yliopiston 
Avoimesta yliopistosta sekä opiskeluun liit-
tyvistä käytännön asioista kuten ilmoittau-
tumisesta, opintomaksuista ja tenttikäytän-
nöistä. C-osasta löydät myös tietoa opin-
toneuvonnasta ja kirjastopalveluista sekä 
sana- ja lyhenneselitykset.

Tutkintovaatimukset

D-osassa ovat oppiaineiden tutkintovaati-
mukset, joissa kuvataan opintojen sisältöä 
ja lähiopintojen suoritustapoja. Monimuo-
to- ja verkko-opintojen suoritustavat ero-
avat lähiopetuksesta. Tietoja monimuoto-
opinnoista saat Avoimen yliopiston Lahden 
toimipisteestä, opintoja järjestävistä oppi-
laitoksista tai Avoimen yliopiston verkkopal-
velusta osoitteesta www.helsinki.fi/avoin. 
Myös verkkokurssien esittelyt ja suoritusta-
vat löytyvät verkkopalvelustamme.

Opintojen aikataulutiedot ja tarkat ilmoittau-
tumisohjeet ovat opintoohjelmissa, jotka-
ovat verkkopalvelussamme www.helsinki.
fi/avoin. Niitä voi myös käydä tulostamass-
sa toimipisteissämme.

Välkommen att studera vid 
Helsingfors universitets 

Öppna universitet!

I den här studiehandboken hittar du följan-
de information: 

Del A innehåller en förteckning över stu-
dieämnen och studieorter. I del B har 
uppgifter om studiearrangörerna och 
deras studieutbud samlats. 

Ur förteckningarna framgår institutens 
kontaktuppgifter.

I del C hittar du information på svens-
ka om att studera vid Öppna universitetet. 
Kursfordringarna hittar du i del D.

Tidscheman för undervisningen och exakta 
uppgifter om anmälningen finns i under-
visningsprogrammen, som finns på vår 
webbtjänst www.helsinki.fi/avoin
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Opintotarjonta oppiaineittain

Tästä osasta löydät Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opintotarjonnan lukuvuodel-
le 2008-2009. Suurin osa opinnoista alkaa syyslukukaudella 2008. Jos opinnot alkavat ke-
vätlukukaudella tai sekä syys- että kevätlukukaudella, on se merkitty erikseen (ks. merk-
kien selitykset). Opintotarjontaan sisältyy sekä yksittäisiä opintojaksoja että laajempia ko-
konaisuuksia.

Kaikki opetus on Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaista. Opintotarjonta on jao-
teltu aloittain sen mukaan, minkä tiedekunnan opinnoista on kyse. Kieliopinnot vastaavat 
Helsingin yliopiston kielikeskuksen antamaa opetusta.

Tarkat opetustiedot (aikataulut, suoritustavat, kirjallisuus jne.) ovat opinto-ohjelmissa, jot-
ka ovat verkkopalvelussamme www.helsinki.fi/avoin tai ne voi hakea ko. opetuksen järjes-
tävästä Avoimen yliopiston toimipisteestä tai yhteistyöoppilaitoksesta.

Opetustietoihin on merkitty opetuspaikkakunta ja opetusta järjestävä yksikkö. Tiedoissa mai-
nitaan erikseen, jos opinnot järjestetään monimuoto- tai verkko-opintoina. Muussa tapauk-
sessa opinnot järjestetään lähiopetuksena. Tarkemmat tiedot opetuksen järjestäjistä yhteys-
tietoineen löytyvät tämän oppaan B-osasta.

Luettelon loppuun on koottu erikseen tiedot verkko-opinnoista (kpl XIII, s. 21) sekä ruotsin-
kielisistä opinnoista (kpl XII, s. 20). Vastaavat tiedot löytyvät myös aloittain ja oppiaineittain 
kappaleista 2-11. Keväällä 2009 alkavien opintojen osalta tiedot ovat alustavia; tarkempia 
tietoja on saatavilla syksyllä 2008.

Käytettyjen merkkien selitykset:
(k09) = opinnot alkavat keväällä 2009
(s08, k09) = opinnot alkavat sekä syksyllä 2008 että keväällä 2009
(v09) = vårterminen 2009
* = opetus järjestetään monimuoto-opintoina (muutokset mahdollisia)
Ei merkintää lukukaudesta: opinnot alkavat syksyllä 2008

OpiSKeluTAiTOiHin liiTTyVäT KurSSiT
Kirjallinen ilmaisu  .................................................................................................................... 47

Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (s08, k09) ........................................ 24

Oivaltava lukeminen ................................................................................................................ 47
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (s08, k09) ........................................ 24

Tenttimisen ABC  ...........................................................................................................................  
47

Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Taitava oppija  ........................................................................................................................... 47
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot (s08, k09) ............................................................................... 21

HELKA ja kirjastojen kokoelmat .............................................................................................. 47
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (s08, k09) ........................................ 24

NELLI ja e-aineistot ................................................................................................................... 47
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (s08, k09) ........................................ 24

Verkkotiedonhaun perusteita .................................................................................................. 47
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (s08, k09) ........................................ 24
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i KieliOpinnOT
Engelsk textförståelse, skrivning och diskussion 3 op ........................................................194

Karjaa Västra Nylands folkhögskola ............................................................................34

Englannin keskustelu ja kirjoittaminen (hum) 2 op ...............................................................60
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (s08 ryhmä 1, k09 ryhmät 2 ja 3) ....26
Järvenpää Järvenpään työväenopisto (k09) ......................................................................30
Kauniainen Työväen Akatemia.............................................................................................33
Lahti Wellamo-opisto .................................................................................................34
Porvoo Porvoon kansalaisopisto (k09) ..........................................................................32
Vantaa Vantaan aikuisopisto ........................................................................................33

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen  
taito (hum., käytt., valt.) 3 op ..................................................................................................60

Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste(s08, k09, ryhmät 1, 2 ja 3) ..............26
Hartola Itä-Hämeen opisto ............................................................................................30
Järvenpää Järvenpään työväenopisto ...............................................................................30
Kauniainen Työväen Akatemia.............................................................................................33
Kotka Kymenlaakson kesäyliopisto (s08, k09) ............................................................31
Lahti Lahden kansanopisto ........................................................................................31
Lahti Wellamo-opisto .................................................................................................34
Mikkeli Mikkelin kesäyliopisto ......................................................................................32
Vantaa Vantaan aikuisopisto (k09) ...............................................................................33

Englannin tekstinymmärtämisen tukikurssi 2 op ...................................................................60
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (Ryhmät 1 ja 2) ................................26
Hartola Itä-Hämeen opisto ............................................................................................30
 Vantaa Vantaan aikuisopisto ........................................................................................33

English Academic and Professional Skills: Reading, 

Writing and Spoken Communication for Students of Arts, 

Behavioural and Social Sciences, verkko-opinnot 3 op .........................................................60
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot (s08, k09) ................................................................................21

Espanjan alkeiskurssi I 3 op .....................................................................................................60
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto (Ryhmät E, F) .................................................29

Espanjan alkeiskurssi II 3 op ....................................................................................................60
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto (Ryhmät C, D) ................................................29

Espanjan peruskurssi 1 3 op .....................................................................................................60
Kauniainen Työväen Akatemia.............................................................................................33
 Vantaa Vantaan aikuisopisto ........................................................................................33

Espanjan peruskurssi 2 3 op .....................................................................................................60
Kauniainen Työväen Akatemia (k09) ...................................................................................33
Vantaa Vantaan aikuisopisto (k09) ...............................................................................33

Espanjan jatkokurssi 1 3 op .....................................................................................................60
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto ........................................................................29
Vantaa Vantaan aikuisopisto ........................................................................................33
Kauniainen Työväen Akatemia.............................................................................................33

Espanjan jatkokurssi 2 3 op .....................................................................................................61
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto ........................................................................29
Kauniainen Työväen Akatemia (k09) ...................................................................................33
Vantaa Vantaan aikuisopisto (k09) .............................................................................. 33
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Espanjan jatkokurssi I 3 op ..................................................................................................... 61
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto , ryhmä B  ..................................................... 29

Espanjan jatkokurssi II 3 op .................................................................................................... 61
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto (Ryhmä B) ..................................................... 29

Espanjan kielioppikurssi I 1 op ............................................................................................... 61
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto ....................................................................... 29

Espanjan kielioppikurssi II 1 op .............................................................................................. 61
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto ....................................................................... 29

Italian alkeiskurssi I, Ryhmä D 3 op ........................................................................................ 61
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto ....................................................................... 29

Italian alkeiskurssi II, Ryhmä C 3 op ....................................................................................... 61
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto ....................................................................... 29

Italian peruskurssi 1 3 op ........................................................................................................ 61
Vantaa Vantaan aikuisopisto ....................................................................................... 33
Järvenpää Järvenpään työväenopisto (k09) ..................................................................... 30

Italian peruskurssi 2 3 op ........................................................................................................ 61
Vantaa Vantaan aikuisopisto (k09) .............................................................................. 33

Italian jatkokurssi 1 3 op ......................................................................................................... 61
Vantaa Vantaan aikuisopisto ....................................................................................... 33

Italian jatkokurssi 2 3 op ......................................................................................................... 61
Vantaa Vantaan aikuisopisto (k09) .............................................................................. 33

Italian jatkokurssi I, Ryhmä B 3 op ......................................................................................... 61
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto (k09) .............................................................. 29

Italian jatkokurssi II, Ryhmä B 3 op ........................................................................................ 61
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto (k09) .............................................................. 29

Portugalin alkeiskurssi 2 3 op ........................................................................................................... 61
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto ....................................................................... 29

Portugalin jatkokurssi I 3 op ................................................................................................... 61
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto ....................................................................... 29

Portugalin jatkokurssi II 3 op .................................................................................................. 61
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto ....................................................................... 29

Ranskan alkeiskurssi I 3 op ..................................................................................................... 61
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto, ryhmä C ....................................................... 29

Ranskan alkeiskurssi II 3 op .................................................................................................... 61
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto, ryhmä C ....................................................... 29

Ranskan peruskurssi 1 3 op ..................................................................................................... 61
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto ....................................................................... 29
Lahti Päijät-Hämeen kesäyliopisto ........................................................................... 32
Tuusula Tuusulan kansalaisopisto ................................................................................. 33
Vantaa Vantaan aikuisopisto ....................................................................................... 33

Ranskan peruskurssi 2 3 op ..................................................................................................... 61
Lahti Päijät-Hämeen kesäyliopisto ........................................................................... 32
Vantaa Vantaan aikuisopisto (k09) .............................................................................. 33
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Ranskan jatkokurssi 1 3 op ..................................................................................................... 61
Vantaa Vantaan aikuisopisto ....................................................................................... 33

Ranskan jatkokurssi 2 3 op ..................................................................................................... 61
Vantaa Vantaan aikuisopisto (k09) .............................................................................. 33

Ranskan jatkokurssi III 3 op .................................................................................................... 61
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto, ryhmä A ....................................................... 29

Ranskan jatkokurssi III 3 op .................................................................................................... 61
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto, ryhmä B ....................................................... 29

Ranskan kielioppikurssi I 3 op ................................................................................................ 61
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto  ...................................................................... 29

Ranskan kielioppikurssi II 3 op ............................................................................................... 61
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto ....................................................................... 29

Ranskan tekstinymmärtäminen (hum.) 3 op.......................................................................... 61
Kauniainen Työväen Akatemia............................................................................................ 33

Ruotsin valmennuskurssi 2 op ................................................................................................ 62
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (s08, k09) ........................................ 24
Hartola Itä-Hämeen opisto ........................................................................................... 30
Vantaa Vantaan aikuisopisto ....................................................................................... 33

Saksan jatkokurssi 1 3 op ........................................................................................................ 62
Vantaa Vantaan aikuisopisto ....................................................................................... 33

Saksan jatkokurssi 2 3 op ........................................................................................................ 62
Vantaa Vantaan aikuisopisto (k09) .............................................................................. 33

Saksan tekstinymmärtäminen 3 op ........................................................................................ 62
Kauniainen Työväen Akatemia............................................................................................ 33

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (hum.) 5 op ..................................... 62
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (s08, k09) ........................................ 24
Kauniainen Työväen Akatemia............................................................................................ 33
Lahti Lahden kansanopisto ....................................................................................... 31
Mikkeli Mikkelin keäyliopisto ....................................................................................... 34

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.) 3 op .................................... 62
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (s08, k09) ........................................ 24
Lahti Lahden kansanopisto ....................................................................................... 31
Lahti Wellamo-opisto ................................................................................................ 34
Vantaa Vantaan aikuisopisto (s08, k09) ....................................................................... 33

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (oik.) 5 op ........................................ 62
Hartola Itä-Hämeen opisto ........................................................................................... 30

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (valt.) 4 op ....................................... 63
Kauniainen Työväen Akatemia............................................................................................ 33
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (s08, k09) ........................................ 24

Venäjän peruskurssi 1 3 op ..................................................................................................... 63
Hartola Itä-Hämeen opisto ........................................................................................... 30
Kauniainen Työväen Akatemia............................................................................................ 33
Porvoo Porvoon kansalaisopisto .................................................................................. 32
Rovaniemi Lapin kesäyliopisto ........................................................................................... 31
Vantaa Vantaan aikuisopisto ....................................................................................... 33
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Venäjän peruskurssi 2 3 op ..................................................................................................... 63
Hartola Itä-Hämeen opisto (k09) .................................................................................. 30
Kauniainen Työväen Akatemia (k09) .................................................................................. 33
Kokkola Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto ..................................................................... 31
Vantaa Vantaan aikuisopisto (k09) .............................................................................. 33

Venäjän jatkokurssi 1 3 op ...................................................................................................... 63
Kauniainen Työväen Akatemia............................................................................................ 33
Kotka Kymenlaakson kesäyliopisto / Kotka .............................................................. 31

Venäjän jatkokurssi 2 3 op ...................................................................................................... 63
Kauniainen Työväen Akatemia (k09) .................................................................................. 33
Kotka Kymenlaakson kesäyliopisto / Kotka (k09) ..................................................... 31

Viron alkeiskurssi 3 op............................................................................................................. 63
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto ....................................................................... 29

ii BiOTieTeelliSeT OpinnOT
Biokemian perusopinnot 25 op............................................................................................... 65

Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Biologi/Cellbiologi 1 op ........................................................................................................... 66
Porvoo Borgå folkakademi .......................................................................................... 28

Biologi/Människans fysiologi 3 op ......................................................................................... 66
Porvoo Borgå folkakademi .......................................................................................... 28

Ekologi och evolutionsbiologi/Beteendeekologins grunder 2 op........................................ 66
Karjaa Västra Nylands folkhögskola ........................................................................... 34

Genetik/Människans genetik 3 op.......................................................................................... 66
Porvoo Borgå folkakademi .......................................................................................... 28
Karjaa Västra Nylands folkhögskola ........................................................................... 34

Hydrobiologian perusopinnot 25 op ...................................................................................... 67
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Perinnöllisyystieteen perusopinnot 25 op ............................................................................. 68
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Perinnöllisyystiede/Geenitekniikka 3 op................................................................................ 68
Lappeenranta Etelä-Karjalan kesäyliopisto - Lappeenrannan yksikkö (k09) ........................ 28
Porvoo Borgå folkakademi .......................................................................................... 28

Yleisbiologian perusopinnot 25 op ........................................................................................ 68
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Ympäristöbiologian perusopinnot 25 op ............................................................................... 69
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot  ............................................................................................... 21

Ympäristöbiologia 3 op ........................................................................................................... 69
Tuusula Tuusulan kansalaisopisto (k09) ........................................................................ 33

Ympäristönsuojelutieteen perusopinnot 25 op..................................................................... 69
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24
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iii FArMASiAn OpinnOT
Farmasia/Lääkkeet ja urheilu 3 op ......................................................................................... 71

Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

iV HuMAniSTiSeT OpinnOT 
Yleisopinnot

Tieteellinen kirjoittaminen (hum.) 3 op ................................................................................. 72
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (k09) ................................................ 24 

Ryhmäviestintä (hum.), Äänenkäyttö ja esiintyminen 2 op ................................................. 72
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (k09) ................................................ 24

Perus- ja aineopinnot

Afrikan-tutkimus/Swahili 1 2 op............................................................................................. 72
Korpilahti Alkio-opisto ...................................................................................................... 28

Afrikan-tutkimus/Swahilin alkeiden jatkokurssi 2 op........................................................... 72
Korpilahti Alkio-opisto ...................................................................................................... 28

Afrikan-tutkimus/Afrikan kulttuurit 5 op .............................................................................. 72
Helsinki Helsingin aikuisopisto ...................................................................................... 29
Korpilahti Alkio-opisto ...................................................................................................... 28
Lappeenranta Etelä-Karjalan kesäyliopisto - Lappeenrannan yksikkö (k09) ........................ 28

Arabian kielen ja islamin tutkimus/Eurooppalaisen islamin kehityskulkuja 2 op .............. 73
Helsinki Helsingin seudun kesäyliopisto ....................................................................... 29

Arabian kielen ja islamin tutkimus/Islamin peruskurssi 10 op ............................................. 73
Jyväskylä Jyväskylän kesäyliopisto (k09) ......................................................................... 30
Korpilahti Alkio-opisto ...................................................................................................... 28

Arabian kielen ja islamin tutkimus/Islamilainen kulttuuri 5 op ............................................ 73
Helsinki Helsingin aikuisopisto (k09) ............................................................................ 29
Korpilahti Alkio-opisto (k09) ............................................................................................. 28
Lahti Wellamo-opisto (k09) ....................................................................................... 34

Arkeologian perusopinnot 25 op............................................................................................ 73
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Johdatus arkeologiaan 7 op  ................................................................................................... 74
Lappeenranta Etelä-Karjalan kesäyliopisto - Lappeenrannan yksikkö  ................................ 28
Lahti Wellamo-opisto  ............................................................................................... 34
Ilmajoki Etelä-Pohjanmaan Opisto  ............................................................................... 28
Korpilahti Alkio-opisto  ..................................................................................................... 28

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopinnot 25 op ......................................................... 74
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteita 3 op ................................................................. 74
Rovaniemi Lapin kesäyliopisto ........................................................................................... 31

Englantilainen filologia 25 op ................................................................................................. 75
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24
Vantaa HY/Avoin yliopisto/Vantaan toimipiste  .......................................................... 27

Estetiikan perusopinnot 25 op ................................................................................................ 76
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24
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Estetiikan perusteet 5 op ........................................................................................................ 77
Keminmaa Keminmaan kansalaisopisto ............................................................................ 30

Estetiikka/Ympäristöestetiikka 5 op ...................................................................................... 77
Rovaniemi Lapin kesäyliopisto ........................................................................................... 31
Keminmaa Keminmaan kansalaisopisto ............................................................................ 30

Eurooppalaisten kulttuurien ja alueiden  
tutkimus/XEY120 Eurooppalaisia kysymyksiä (5 op) ............................................................ 77

Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Filosofi/Inledning till filosofin 3 op ........................................................................................ 77
Karjaa Medborgarinstitutet Raseborg ....................................................................... 32

Filosofian perusopinnot 25 op ................................................................................................ 78
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Filosofian perusopintoja 3-8 op .............................................................................................. 78
Keminmaa Keminmaan kansalaisopisto ............................................................................ 30
Lahti Wellamo-opisto ................................................................................................ 34 
Rovaniemi Lapin kesäyliopisto ........................................................................................... 31
Lappeenranta  Etelä-Karjalan kesäyliopisto ........................................................................... 28 

Filosofia/Johdatus filosofiseen ajatteluun, verkko-opinnot 3 op ........................................ 78
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot  ............................................................................................... 21

Filosofia/Johdatus logiikkaan 5 op ......................................................................................... 79
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot/verkko-opinnot (k09) ............................................................ 21

Historia/Johdantokurssi 5 op .................................................................................................. 80
Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto ................................... 29

Historian perusopinnot 25 op ................................................................................................. 80
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot  ............................................................................................... 21

Historia/Introduktion till historiestudier 5 op ....................................................................... 81
Helsinki Helsingfors stads svenska arbetarinstitut ....................................................... 28

Keski-Aasian tutkimus/Turkki – EU:n kohtalon kysymys? 5 op ............................................ 81
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (k09) ................................................ 24 

Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 25 op...................................................................... 81
Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto ................................... 29
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot  ............................................................................................... 21

Kotimainen kirjallisuus/Suomen kirjallisuuden historia ja tuntemus 10 op ....................... 82
Lahti Wellamo-opisto ................................................................................................ 34

Kotimainen kirjallisuus/Klassikot 8 op ................................................................................... 82
Lappeenranta Etelä-Karjalan kesäyliopisto - Lappeenrannan yksikkö (k09) ........................ 28

Kulttuurienvälinen vuorovaikutus/Kulttuuri ja koulu 5 op .................................................. 82
Vantaa HY/Avoin yliopisto/Vantaan toimipiste  .......................................................... 29

Latinalaisen Amerikan tutkimus/Mayahieroglyfit ja mayojen taide 5 op ........................... 82
Korpilahti Alkio-opisto (k09) ............................................................................................. 28
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Musiikkitieteen perusopinnot 25 op ...................................................................................... 83
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Naistutkimus/Naistutkimuksen johdantokurssi 5 op ............................................................ 84
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot  ............................................................................................... 21

Nordiska språk/Skriva 3 op ..................................................................................................... 84
Maarianhamina Högskolan på Åland/Öppna högskolan .......................................................... 30

Suomen kielen perusopinnot 25 op ....................................................................................... 84
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Taidehistorian perusopinnot 25 op......................................................................................... 86
Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto ................................... 29
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24
Lahti Wellamo-opisto ................................................................................................ 34

Taidehistorian aineopinnot 35 op ........................................................................................... 86
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Taidehistoria/Suomen taiteen historia 12 op......................................................................... 87
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot (k09) ....................................................................................... 21

Uskontotieteen perusopinnot 25 op ...................................................................................... 89
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Uskontotiede/Uskonnot kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa 5 op ........................... 90
Lahti Wellamo-opisto ................................................................................................ 34

Uskontotiede/Maailman uskontoperinteet, verkko-opinnot 6 op....................................... 89
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot (k09) ....................................................................................... 21

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimus/Johdatus XVE-alueen maantuntemukseen 5 op .......... 90
Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto ................................... 29

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimus/Johdatus nykyisen  
Venäjän politiikkaan ja yhteiskuntaan 5 op .......................................................................... 90

Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto (k09) .......................... 29

Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 25 op ..................................................................... 91
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24
Kauniainen Työväen Akatemia............................................................................................ 33

V KäyTTäyTyMiSTieTeelliSeT OpinnOT
Yleisopinnot

Tilastollisen kuvauksen perusteet 2 op .................................................................................. 93
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

perus- ja aineopinnot

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op ............................................................................... 93
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24
Vantaa HY/Avoin yliopisto/Vantaan toimipiste ........................................................... 27
Espoo Espoon kaupungin työväenopisto .................................................................. 28
Helsinki Helsingin Evankelinen Opisto * ...................................................................... 29
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Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto (k09) .......................... 29
Helsinki Helsingin kristillinen opisto * .......................................................................... 29
Korpilahti Alkio-opisto * ................................................................................................... 28
Lahti Wellamo-opisto * ............................................................................................. 34
Loimaa Loimaan evankelinen kansanopisto * ............................................................ 31
Mäntsälä Mäntsälän kansalaisopisto * ........................................................................... 32
Porvoo Porvoon kansalaisopisto * ............................................................................... 32
Pyhäjärvi Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Pyhäjärvi * ............................................ 32
Valkeakoski Valkeakoski-opisto * ........................................................................................ 33
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot (s08, k09) ............................................................................... 21

Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op ................................................................................. 95
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Lasten ja nuorten käyttäytymishäiriöt. Johdantokurssi 

ongelmallisen käyttäytymisen tulkintaan 3 op ..................................................................... 94
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24
Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto ................................... 29
Järvenpää Seurakuntaopisto* ........................................................................................... 32
Vantaa HY/Avoin yliopisto/Vantaan toimipiste* ......................................................... 27

Erityispedagogiikka/ Va Johtajuus opetuksessa (4 op) ......................................................... 95
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Erityispedagogiikka/ Va Tavoitteena työrauha - erilaisuus on rikkautta (3 op) ................. 95
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Kasvatustieteen perusopinnot (luokanopettaja) 25 op ........................................................ 98
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Kasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatus) 25 op ....................................................... 99
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24
Porvoo Porvoon kansalaisopisto .................................................................................. 32

Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op .......................... 101
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (I syyskuun ryhmä) ......................... 24
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (II lokakuun ryhmä) ....................... 24
Vantaa HY/Avoin yliopisto/Vantaan toimipiste  .......................................................... 29
Espoo Espoon kaupungin työväenopisto (s08, k09) * .............................................. 28
Espoo HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (k09) ................................................ 24 
Heinola Suomen Urheiluopisto* ................................................................................... 33 
Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto ................................... 29
Helsinki Helsingin kristillinen opisto * .......................................................................... 29
Järvenpää Seurakuntaopisto  * ......................................................................................... 32
 Järvenpään työväenopisto * ........................................................................... 30
Kauniainen Työväen Akatemia............................................................................................ 33
Kirkkonummi Kirkkonummen kansalaisopisto * ................................................................... 31
Lahti Wellamo-opisto  ............................................................................................... 34
Mäntsälä Mäntsälän kansalaisopisto * ........................................................................... 32
Pieksämäki Partaharjun Opisto * ........................................................................................ 32
Porvoo Porvoon kansalaisopisto * ............................................................................... 32
Pyhäjärvi Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Pyhäjärvi* ............................................. 32
Sipoo Sipoon kansalaisopisto * ................................................................................. 33
Suomussalmi Kianta-Opisto * ................................................................................................ 31
Virrat Virtain kansalaisopisto * .................................................................................. 34
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot (lokakuu) ............................................................................... 21
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Paikkakunnasta
riippumaton  Verkko-opinnot  (nopea ryhmä) ..................................................................... 21

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 55 op ............................ 103
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24
Lahti Wellamo-opisto ................................................................................................ 34

Kognitiotieteen perusopinnot 25 op .................................................................................... 105
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot  ............................................................................................... 21

Kommunikaation kehitys ja häiriöt: Puheopetus - artikulaatiohäiriöt 3 op ....................... 95
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24
Vantaa HY/Avoin yliopisto/Vantaan toimipiste  .......................................................... 27

Logopedian perusopintoja 11 op.......................................................................................... 106
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Logopedian perusteet 2 op ................................................................................................... 107
Rovaniemi Lapin kesäyliopisto ........................................................................................... 31
Seinäjoki Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Seinäjoki .................................................... 28

Logopedia/Puheviestinnän perusteet 2 op .......................................................................... 107
Joensuu Pohjois-Karjalan kesäyliopisto ......................................................................... 32

Mediakasvatuksen perusopinnot 25 op ............................................................................... 110
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), grundstudier 25 op ......................................... 112
Helsinki Helsingfors stads svenska arbetarinstitut ....................................................... 28
Karjaa Lärkkulla - stiftelsens folkakademi och  ......................................................... 31
 Västra Nylands folkhögskola (i samarbete) .................................................... 34

Psykologian perusopinnot 25 op .......................................................................................... 113
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (s08, k09) ............................................
Espoo Espoon kaupungin työväenopisto .................................................................. 28
Lahti Wellamo-opisto  ............................................................................................... 34
Lappeenranta Etelä-Karjalan kesäyliopisto (Lappeenrannan yksikkö) ................................. 28
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot ................................................................................................ 21

Puheviestintä/Esiintyminen ja argumentointi 3 op............................................................. 114
Kerava Keravan opisto ................................................................................................. 31

Puheviestintä/Interpersonaalinen viestintä 3 op ................................................................ 114
Lahti Wellamo-opisto ................................................................................................ 34
Nurmijärvi Kansalaisopisto Jukola ..................................................................................... 30

Tavoitteena työrauha - erilaisuus on rikkautta 3 op ............................................................. 95
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Vi lääKeTieTeelliSeT OpinnOT
Kansanterveystieteen perusopinnot 25 op.......................................................................... 116

Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24
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Vii MAATAlOuS-MeTSäTieTeelliSeT OpinnOT
Elintarvike-ekonomia/Organisaatiokäyttäytyminen 5 op .................................................. 118

Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto ................................... 29

Kotieläintiede/Hevoskurssi 3 op ........................................................................................... 118
Helsinki Helsingin aikuisopisto (k09) ............................................................................ 29
Karjaa Raaseporin kansalaisopisto ............................................................................. 32
Klaukkala Kansalaisopisto Jukola (k09) ........................................................................... 30
Vantaa Vantaan aikuisopisto ....................................................................................... 33

Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden perusopinnot 25 op ............................... 118
Mikkeli HY/Ruralia-instituutti, Mikkelin yksikkö (s08, k09) ........................................ 27

Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden aineopinnot 35 op .................................. 121
Mikkeli ja Helsinki HY/Ruralia-instituutti, Mikkelin yksikkö ......................................................... 27

Näringslära/Näringsfysiologi 3 op ........................................................................................ 124
Porvoo Borgå folkakademi .......................................................................................... 28

Näringslära/delar av grundstudiehelheten 9 op ................................................................. 124
Maarianhamina Högskolan på Åland/Öppna högskolan (k09) ................................................ 30

Osuustoiminnan ja yhteisötalouden perusopinnot 25 op .................................................. 124
Verkko-opinnot  21HY/Ruralia-instituutti, Mikkelin yksikkö ..................................................... 27

Osuustoiminta/Paikallistalouden kestävä kehittäminen 5 op............................................ 126
Verkko-opinnot  21HY/Ruralia-instituutti, Mikkelin yksikkö ..................................................... 27

Puutarhatiede/Puutarhakasvitiede 3 op .............................................................................. 126
Helsinki Helsingin aikuisopisto ...................................................................................... 29

Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op ............................................................................... 127
Helsinki Helsingin aikuisopisto * ................................................................................... 29
Hyvinkää Hyvinkään kansalaisopisto * ........................................................................... 30
Ilmajoki Etelä-Pohjanmaan Opisto * ............................................................................. 28
Kirkkonummi Kirkkonummen kansalaisopisto * ................................................................... 31
Korpilahti Alkio-opisto * ................................................................................................... 28
Tampere Tampereen kesäyliopisto * .............................................................................. 33
Oulu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu * ................................................... 32
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot  ............................................................................................... 21

Ravitsemustiede/Ravitsemuskasvatus 3 op  ........................................................................ 128
Lappeenranta Etelä-Karjalan kesäyliopisto - Lappeenrannan yksikkö (k09) * ..................... 28

Viii MATeMAATTiS-luOnnOnTieTeelliSeT OpinnOT
Astronomi/Universum nu 4 op ............................................................................................. 130

Kruunupyy Kronoby medborgarinstitut (k09) ................................................................... 31
Karjaa Medborgarinstitutet Raseborg ....................................................................... 32
Mariehamn Högskolan på Åland ........................................................................................ 30

Fysiikan perusopinnot 25 op ................................................................................................. 130
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Kemian perusopinnot 25 op.................................................................................................. 131
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24
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Maantieteen alan perusopinnot 25 op................................................................................. 133
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Maantieteen aineenopettajan opinnot 35 op ..................................................................... 134
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Maantieteen aineopintoja 23 op .......................................................................................... 134
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Matematik/Repetition och komplettering av skolmatematiken 8 op ............................... 136
Karjaa Västra Nylands folkhögskola ........................................................................... 34

Matematiikan perusopinnot 25 op ....................................................................................... 136
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op ...................................................................... 137
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste * ...................................................... 24
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot (s08, k09) ............................................................................... 21

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot, nopea ryhmä 25 op .............................................. 137
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Tähtitiede/Johdatus pallotähtitieteen sovelluksiin 5 op .................................................... 138
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (k09) ................................................ 24

Tähtitiede/Maailmankaikkeus nyt 4 op ............................................................................... 138
Helsinki Helsingin aikuisopisto ...................................................................................... 29
Keminmaa Keminmaan kansalaisopisto (k09)  ................................................................. 30
Lahti Wellamo-opisto ................................................................................................ 34
Mäntsälä Mäntsälän kansalaisopisto .............................................................................. 32
Porvoo Porvoon kansalaisopisto .................................................................................. 32

Tähtitiede/Planeetta Maan ilmastonvaihtelut 4 op ............................................................ 138
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24
Jämsä Jämsän työväenopisto (k09) ............................................................................ 30
Tuusula Tuusulan kansalaisopisto ................................................................................. 33

iX OiKeuSTieTeelliSeT OpinnOT
Asiakirjojen laadintakurssi 3 op............................................................................................ 143

Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24
Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto (k09) .......................... 29

Eurooppaoikeus 6 op ............................................................................................................. 140
Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto ................................... 29
Kauniainen Työväen Akatemia (k09) .................................................................................. 33

Hallinto-oikeus 10 op............................................................................................................. 140
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24

Johdatus oikeustieteeseen 2 op ........................................................................................... 139
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................ 24
Vantaa HY/Avoin yliopisto/Vantaan toimipiste (k09) ................................................. 27
Espoo Espoon kaupungin työväenopisto .................................................................. 28
Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto ................................... 29
 Kauniainen Kauniaisten kaupungin kansalaisopisto (k09) ................................................ 30
Kauniainen Työväen Akatemia............................................................................................ 33
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Lahti Wellamo-opisto ................................................................................................34
Lohja Hiiden Opisto/Lohjan osasto ...........................................................................29
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot (s08, k09) ...............................................................................21

Oikeushistoria 5 op ................................................................................................................141
Kauniainen Työväen Akatemia............................................................................................33
Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto ...................................29

Oikeussosiologia 6 op............................................................................................................141
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (k09) ................................................24

Rikosoikeus 11 op 141
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (k09) ................................................24

Rättsvetenskap/Socialrätt 8 op .............................................................................................142
Maarianhamina Högskolan på Åland/Öppna högskolan (k09) ................................................30

Työoikeus 6 op 142
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................24
Hyvinkää Hyvinkään kansalaisopisto ..............................................................................30
Lahti Päijät-Hämeen kesäyliopisto ...........................................................................32

Valtiosääntöoikeus 5 op ........................................................................................................142
Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto (k09) ..........................29
Kauniainen Työväen Akatemia (k09) ..................................................................................33
Lahti Wellamo-opisto (k09) .......................................................................................34

Yksityisoikeuden johdantokurssi 3 op .................................................................................143
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (k09) ................................................24

Ympäristöoikeus/Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus 6 op .......................................................140
Helsinki Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto (k09) ..........................29
Lahti Wellamo-opisto (k09) .......................................................................................34

X TeOlOgiSeT OpinnOT
Yleisen teologian perusopinnot 25 op .................................................................................144

Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................24
Helsinki Helsingin kristillinen opisto .............................................................................29
Kauniainen Kauniaisten kaupungin kansalaisopisto .........................................................30
Lahti Päijät-Hämeen kesäyliopisto ...........................................................................32
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot  ...............................................................................................21

Yleisen teologian aineopinnot 35 op ...................................................................................145
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................24
Pori Länsi-Suomen kesäyliopisto .............................................................................31
Jyväskylä Jyväskylän kesäyliopisto ..................................................................................30
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot  ...............................................................................................21
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Xi VAlTiOTieTeelliSeT OpinnOT
Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op .......................................................................147

Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................24

EU-opintokokonaisuus 25 op ................................................................................................148
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................24

Filosofian perusopinnot 25 op ..............................................................................................149
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................24

Informaatiotutkimuksen perusopinnot 25 op .....................................................................149
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (k09) ................................................24 

Johdatus valtiotieteellisiin oppiaineisiin 10–40 op,  
ks. tiedot Avoimen yliopiston verkkopalvelusta www.helsinki.fi/avoin

Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................24

Johtamisen sivuainekokonaisuus (JOS) 25 op .....................................................................151
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................24

Journalistik/Grundstudier i journalistik 25 op .....................................................................153
Helsinki HU/Öppna universitetet/Helsingfors ...............................................................26

Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 25 op .....................................................................155
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................24
Jyväskylä Jyväskylän kesäyliopisto ..................................................................................30
Kauniainen Työväen Akatemia............................................................................................33
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot  ...............................................................................................21

Kehitysmaatutkimuksen aineopinnot 35 op........................................................................157
Jyväskylä Jyväskylän kesäyliopisto ..................................................................................30

Lapsen oikeudet -opintoja 20 ov ..........................................................................................157
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................24

Socialt arbete/Grundstudier i socialt arbete 25 op .............................................................159
Helsinki HU/Öppna universitetet/Helsingfors ...................................................................

Socialpsykologi/Grundstudier i socialpsykologi 25 op .......................................................159
Helsinki HU/Öppna universitetet/Helsingfors ...............................................................24
 Espoo Esbo stads arbetarinstitut ................................................................................28

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurssi 5 op ....................................................160
Paikkakunnasta
riippumaton Verkko-opinnot  ...............................................................................................21

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian perusopinnot 25 op ....................................................160
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................24

Sosiaalipolitiikan perusopinnot 25 op..................................................................................161
Forssa Hämeen kesäyliopisto, Forssa ..........................................................................30
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste  ........................................................24

Sosiaalipolitiikan aineopinnot 35 op ....................................................................................162
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (s08, k09) ........................................24

Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op
Helsinki HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste (s08, k09) ........................................24
Espoo Espoon kaupungin työväenopisto ..................................................................28
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Lohja Kanneljärven Opisto  .......................................................................................30
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Lahti Wellamo-opisto ................................................................................................34

Yleisopinnot

Julkisoikeus 5 op 192
Lahti Wellamo-opisto ................................................................................................34
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Erityispeda-
gogiikka Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (s08, k09) 25 op
Filosofia Johdatus filosofiseen ajatteluun,   3 op
 Johdatus logiikkaan 5 op (k09)
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Kehitysmaa-
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Kirjallinen ja suullinen 
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Kognitiotiede Cog100 Kognitiotieteen perusopinnot, 25 op
Kotimainen 
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Naistutkimus WNA110 Naistutkimuksen johdantokurssi 5 op
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 Paikallistalouden kestävä kehittäminen 5 op
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Sosiaali- ja kulttuuri-
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Sosiaalipsykologia Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op
Sosiaalipsykologia Johdatus sosiaalipsykologiaan (k09)
Sosiologia Sosiologian perusopinnot,   25 op
Taidehistoria Suomen taiteen historia 12 op (k09)
Tietojenkäsittely-
tiede Ohjelmoinnin perusteet 5 op
 Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op (k09)
Uskontotiede Maailman uskontoperinteet 6 op (k09)
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Viestintä Viestinnän perusopinnot 25 op
 Viestinnän perusopinnot, erityisesti verkkoviestintä 25 op (k09)
 Johdatus viestintään7 op (k09)
Yleinen teologia Yleinen teologia perusopinnot,   25 op
 Yleinen teologia Yleinen teologia aineopinnot,   35 op
Ympäristöbiologia Ympäristöbiologian perusopinnot 25 op
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Opetuksen järjestäjät ja opintotarjonta 
opetuspaikoittain

Tästä osasta löydät avoimen yliopisto-opetuksen järjestäjät ja järjestettävät opinnot luku-
vuonna 2008 - 2009. Opinnot alkavat pääsääntöisesti syyslukukaudella 2009. Jos opinnot al-
kavat kevätlukukaudella tai sekä syys- että kevätlukukaudella, on se merkitty erikseen (ks. 
merkkien selitykset). Tarkat opetustiedot (aikataulut, suoritustavat, kirjallisuus jne.) ovat 
opinto-ohjelmissa, joita voi noutaa opetusta järjestävästä yksiköstä sekä selata verkkopal-
velussamme www.helsinki.fi/avoin.

Suurin osa opinnoista järjestetään lähiopetuksena. Tähdellä (*) merkityt opinnot järjeste-
tään monimuoto-opintoina. Verkko-opinnoista löydät tietoa oppaan A-osasta (s. 24).

Keväällä 2009 alkavan opetuksen osalta tiedot ovat alustavia, tarkempia tietoja on saata-
villa syksyllä 2008. Kevään aukiolotietoihin saattaa tulla muutoksia.

Käytettyjen merkkien selitykset:
(k09) = opinnot alkavat keväällä 2009
(s08, k09) = opinnot alkavat sekä syksyllä 2008 että keväällä 2009
(v09) = vårterminen 2009
*  = opetus järjestetään monimuoto-opintoina (muutokset mahdollisia)
Ei merkintää lukukaudesta: opinnot alkavat syksyllä 2008

1. HELSINGIN YLIOPISTON
AVOIMEN YLIOPISTON
TOIMIPISTEET

AVOIN YLIOPISTO
Helsingin toimipiste
PL 4 (Kluuvikatu 7, Kauppakeskus Kluuvi), 
3. krs
00014 Helsingin yliopisto
p. (09) 191 28320, faksi (09) 191 28323
tenttipalvelu p.  (09) 191 28322
tenttipalvelu@avoin.helsinki.fi
asiakaspalvelu-helsinki@avoin.helsinki.fi
verkkotsto@avoin.helsinki.fi

Asiakaspalvelu avoinna 6.8.2007 alkaen 
ma, ke ja to klo 11-17, ti klo 9-15, pe suljet-
tu. Poikkeuksia mm. juhlapyhien aattoina.

Ilmoittautuminen syksyllä alkavaan lähi-
opetukseen alkaa ma 13.8. klo 11 oppiai-
neittain porrastetusti sekä verkko- että asia-
kaspalvelussa.

Tarkat ilmoittautumisohjeet ovat opinto-oh-
jelmissa, joita saa asiakaspalvelusta ja verk-
kopalvelusta (www.helsinki.fi/avoin). 

Keväällä alkaviin opintoihin ilmoittautumi-
sesta tiedotetaan erikseen syksyn aikana.

Infotilaisuudet syksyllä alkavista opinnoista:
ti 5.8.2008 klo 17.00 (Porthania, Yliopis-
tonkatu 3, sali PI)
ke 6.8.2008 klo 17.00 infotilaisuus ver-
kossa (ks. lisätiedot verkkopalvelusta www.
helsinki.fi/avoin)
to 7.8.2008 klo 17.00 (Porthania, Yliopis-
tonkatu 3, sali PI)

OPINTOTARJONTA

Opiskelua tukevat kurssit
HELKA ja kirjastojen kokoelmat (s08, k09)
Kirjallinen ilmaisu (s08, k09)
NELLI ja e-aineistot (s08, k09)
Oivaltava lukeminen (s08, k09)
Taitava oppija/Verkko-opinnot
Tenttimisen ABC
Verkkotiedonhaun perusteita (s08, k09)

Kieliopinnot
Englannin keskustelu ja kirjoittaminen (hum) 2 op 
(s08, k09)
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen 
ja suullinen taito (hum., käytt., valt.) 3 op (s08, 
k09)
Englannin tekstinymmärtämisen tukikurssi 2 op 
English Academic and Professional Skills: 
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Reading, Writing and Spoken Communication 
for Students of Arts, Behavioural and Social 
Sciences 3 op/Verkko-opinnot
Ruotsin valmennuskurssi 2 op (s08, k09) 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen 
taito (hum.) 5 op  (s08, k09)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen 
taito (käytt.) 3 op  (s08, k09)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen 
taito (valt.) 4 op (s08, k09)

Biotieteelliset opinnot
Biokemian perusopinnot 25 op 
Hydrobiologian perusopinnot 25 op 
Perinnöllisyystieteen perusopinnot 25 op 
Yleisbiologian perusopinnot 25 op 
Ympäristönsuojelutieteen perusopinnot 25 op
Ympäristöbiologian perusopinnot 25 op/Verkko-
opinnot 

Farmasian opinnot
Lääkkeet ja urheilu 3 op 

Humanistiset opinnot 
Arkeologian perusopinnot 25 op
Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopinnot 
25 op 
Englantilainen filologia 25 op 
Estetiikan perusopinnot 25 op 
Filosofian perusopinnot 25 op
Filosofia/Johdatus filosofiseen ajatteluun 3 op/
Verkko-opinnot 
Filosofia/Johdatus logiikkaan 5 op/Verkko-
opinnot  (k09)
Historian perusopinnot 25 op
Historian perusopinnot, 25 op/Verkko-opinnot
Keski-Aasian tutkimus/Turkki – EU:n kohtalon 
kysymys? 5 op (k09) 
Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 25 op/
Verkko-opinnot
Musiikkitieteen perusopinnot 25 op
Naistutkimuksen johdantokurssi 5 op/Verkko-
opinnot
Suomen kielen perusopinnot 25 op 
Taidehistorian perusopinnot 25 op 
Taidehistorian aineopinnot 35 op 
Taidehistoria/ Suomen taiteen historia 12 op/
Verkko-opinnot
Uskontotieteen perusopinnot 25 op
Uskontotiede/Maailman uskontoperinteet (k09)/
Verkko-opinnot 
Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 25 op 
Yleisopinnot/Puheviestintä (hum.), Äänenkäyttö 
ja esiintyminen 2 op (s08, k09)
Yleisopinnot/Tieteellinen kirjoittaminen (hum.) 
3 op (k09)

Käyttäytymistieteelliset opinnot
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op 
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op 
(syyskuussa -08 alkava ryhmä 0809k1) 25 op/
Verkko-opinnot
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op 
(tammikuussa -09 alkava ryhmä 0901k) 25 op/
Verkko-opinnot
Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op 
Erityispedagogiikka/Johtajuus opetuksessa 4 op 
Erityispedagogiikka/Kommunikaation kehitys ja 
häiriöt: Puheopetus – artikulaatiohäiiriöt 3 op 
Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten 
käyttäytymishäiriöt. Johdantokurssi 
ongelmallisen käyttäytymisen tulkintaan 3 op * 
Erityispedagogiikka/Tavoitteena työrauha - 
erilaisuus on rikkautta 3 op 
Kasvatustieteen perusopinnot (luokanopettaja) 
25 op 
Kasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatus) 
25 op 
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 
aineopinnot 55 op 
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja 
aikuiskasvatustiede), I syyskuun ryhmä 25 op 
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja 
aikuiskasvatustiede), II lokakuun ryhmä 25 op
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja 
aikuiskasvatustiede) 25 op (k09)
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja 
aikuiskasvatustiede) lokakuu 25 op/Verkko-
opinnot 
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja 
aikuiskasvatustiede), nopea ryhmä 25 op/ 
verkko-opinnot
Kognitiotieteen perusopinnot 25 op/Verkko-
opinnot
Logopedian perusopintoja 11 op 
Mediakasvatuksen perusopinnot 25 op 
Mediakasvatus/ Verkko-opetuksen suunnittelu ja 
toteutus 3 op
Psykologian perusopinnot 25 op (s08, k09) 
Psykologian perusopinnot, verkko-opinnot 25 
op/Verkko-opinnot
Yleisopinnot/Tilastollisen kuvauksen perusteet 
2 op 

lääketieteellinen tiedekunta
Kansanterveystieteen perusopinnot 25 op 

Maatalous-metsätieteelliset opinnot
Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op/Verkko-
opinnot
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Matemaattis-luonnontieteelliset opin-
not

Fysiikan perusopinnot 25 op 
Kemian perusopinnot 25 op 
Maantieteen aineenopettajan opinnot 35 op 
Maantieteen aineopintoja 23 op 
Maantieteen alan perusopinnot 25 op 
Matematiikan perusopinnot 25 op 
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot, nopea 
ryhmä 25 op
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op/
Verkko-opinnot (s08, k09)
Tähtitiede/Johdatus pallotähtitieteen sovelluksiin 
5 op
Tähtitiede/Planeetta Maan ilmastonvaihtelut 4 op

Oikeustieteelliset opinnot
Asiakirjojen laadintakurssi 3 op
Hallinto-oikeus 10 op
Johdatus oikeustieteeseen 2 op (s08, k09)
Johdatus oikeustieteeseen (syyskuu) 2 op/
Verkko-opinnot
Johdatus oikeustieteeseen (marraskuu) 2 op/
Verkko-opinnot
Oikeussosiologia 6 op
Rikosoikeus 11 op (k09)
Työoikeus 6 op 
Yksityisoikeuden johdantokurssi 3 op

Teologiset opinnot
Yleinen teologia perusopinnot 25 op 
Yleinen teologia aineopinnot 35 op 
Yleinen teologia perusopinnot 25 op/Verkko-
opinnot
Yleinen teologia aineopinnot  35 op/Verkko-
opinnot

Valtiotieteelliset opinnot
Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op 
EU-opintokokonaisuus 25 op 
Filosofian perusopinnot 25 op
Filosofia/Johdatus filosofiseen ajatteluun 3 op/
Verkko-opinnot 
Filosofia/Johdatus logiikkaan 5 op/Verkko-
opinnot  (k09)
Informaatiotutkimuksen perusopinnot 25 op 
(k09)
Johdatus valtiotieteellisiin oppiaineisiin 10–40 op 
Johtamisen sivuainekokonaisuus (JOS) 25 op 
Julkisoikeus 5 op
Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 25 op 
Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 25 op/
Verkko-opinnot
Lapsen oikeudet -opintoja 20 ov (k09) 
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian perusopinnot 
25 op 

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian 
johdantokurssi 5 op/Verkko-opinnot
Sosiaalipolitiikan perusopinnot 25 op 
Sosiaalipolitiikan perusopinnot 25 op/Verkko-
opinnot
Sosiaalipolitiikan aineopinnot 35 op (s08, k09) 
Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op (s08, 
k09) *
Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op/Verkko-
opinnot
Sosiaalipsykologian aineopintoja 20 op 
Sosiaalityön aineopinnot 35 op
Sosiologian perusopinnot 25 op 
Sosiologian perusopinnot, verkko-opinnot 25 
op/Verkko-opinnot
Sosiologian aineopinnot 35 op (s08, k09) 
Yleisopinnot/TVT-ajokortti - tieto- ja 
viestintätekniikan taitoja opiskelun tueksi 2 op 
(s08, k09)
Tilastotieteen johdantokurssi 5 op / 10 op (k09)
Valtio-opin perusopinnot, maailmanpolitiikan 
tutkimuksen linja 25 op 
Valtio-opin perusopinnot, politiikan tutkimuksen 
linja 25 op/Verkko-opinnot
Valtio-opin perusopinnot, politiikan tutkimuksen 
linja 25 op 
Valtio-opin aineopinnot 35 op 
Vanhenemisen tutkimuksen opintokokonaisuus 
25 op 
Viestinnän perusopinnot 25 op (s08, k09)
Viestintä/Visuaalinen viestintä 5 op (k09) 
Viestinnän perusopinnot 25 op/Verkko-opinnot
Viestinnän aineopinnot 35 op 
Viestinnän aineopinnot, erityisesti 
verkkoviestintä 35 op
Viestintä/Journalistinen työ 5 op 
Viestintä/Johtajuus ja asiantuntijaviestintä 5 op 
Yhteiskuntahistorian perusopinnot 25 op
Ympäristöpolitiikka/Ympäristöpolitiikan 
johdantokurssi 6 op

Svenskspråkiga studier
Journalistik
Grundstudier i socialpsykologi 25 op
Grundstudier i socialt arbete 25 op
Ämnestudier i socialt arbete 55 op
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AVOin yliOpiSTO
lahden toimipiste
Kirkkokatu 16, 2 krs. 
15140 Lahti
p. (09) 1911, p. (09) 191 20260 , faksi (09) 
191 20214
asiakaspalvelu-lahti@avoin.helsinki.fi

Asiakaspalvelu avoinna ma-pe klo 9-15.45, ke-
sällä klo 9-15, juhlapyhien aattoina klo 9-14.

Lahdessa järjestettävä avoin yliopisto-ope-
tus toteutetaan yhteistyössä paikallisten ai-
kuiskoulutusorganisaatioiden, kuten Wel-
lamo-opiston, Lahden kansanopiston ja Päi-
jät-Hämeen kesäyliopiston kanssa. Lahden 
toimipiste on osa Lahden yliopistokeskusta 
(www.lahdenyliopistokeskus.fi).

Aikuisopiskelijan korkeakouluopinnot Päi-
jät-Hämeessä -tapahtuma järjestetään Lah-
den Aikuiskoulutuskeskuksessa (Kirkkokatu 
16) keskiviikkona 20.8.2008 klo 16-19. Tilai-
suudessa eitellään alueen korkeakouluopin-
toja, illan aikana on mahdollisuus myös osal-
listua mielenkiintoisille luennoille. 

Opiskelutaitoilta järjestetään keskiviikkona 
24.9.2008 klo 17.30–20 Lahden Aikuiskoulu-
tuskeskuksen pienessä luentosalissa, 1. krs 
(Kirkkokatu 16). Illan aiheena ovat omien 
opintojen suunnittelu, opiskelutaidot ja kir-
jastopalveluiden käyttö. Illta soveltuu hyvin 
ensikertalaisille avoimen yliopisto-opetuk-
sen opiskelijoille.

Tilaisuudet ovat maksuttomia eikä niihin tar-
vitse ilmoittautua etukäteen. Tervetuloa mu-
kaan!

AVOin yliOpiSTO
Vantaan toimipiste
Lummetie 5 (Opistotalo), 01300 Vantaa 
p. (09) 191 40650, faksi (09) 83924136
asiakaspalvelu-vantaa@avoin.helsinki.fi
Asiakaspalvelu avoinna 4.8.2008 alkaen ma
ja ke klo 11-15, ti ja to klo 11-17, pe sul-
jettu.
Poikkeuksia mm. juhlapyhien aattoina.
Ilmoittautuminen Vantaalla syksyllä alka-
vaan lähiopetukseen alkaa ma 18.8. klo 
11.00 sekä verkko- että asiakaspalvelussa.
Tarkat ilmoittautumisohjeet ovat opetusoh-
jelmissa, joita saa verkko- ja asiakaspalve-

luista (www.helsinki.fi/avoin). Keväällä al-
kavan opetuksen ilmoittautumisesta saa tie-
toa syksyn aikana.
Infotilaisuus ke 13.8. klo 17.00 (Opistotalo, 
Lummetie 5). Tervetuloa!

OPINTOTARJONTA
Johdatus oikeustieteeseen 2 op (k09)
Johtajuus ja asiantuntijaviestintä 5 op
Englantilainen filologia 25 op
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede)
perusopinnot 25 op
Kulttuuri ja koulu - opettajan interkulttuurinen 
kompetenssi 5 op
Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op
Sosiaalityön perusopinnot 25 op
Viestinnän perusopinnot 25 op

2. HelSingin yliOpiSTOn
MuuT pAlVelupiSTeeT

rurAliA-inSTiTuuTTi, MiKKeli
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli
p. (015) 20 231, faksi (015) 202 3300

Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden 
perusopinnot 25 op, (s08 ja k09) *
Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden 
aineopinnot 35 op, (s08 ja k09) *
Osuustoiminnan ja yhteisötalouden 
perusopinnot (25 op)/Verkko-opinnot (s08, k09)
Osuustoiminta ja yhteisötalous/Paikallistalouden 
kestävä kehittäminen (5 op)/Verkko-opinnot
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3. yHTeiSTyÖOppilAiTOKSeT

AlKiO-OpiSTO
Tähtiniementie 26
41800 Korpilahti
p. (014) 820 101, faksi (014) 8201 101
www.alkio.fi

Afrikan kulttuurit 5 op
Johdatus arkeologiaan 7 op *
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op *
Islamilainen kulttuuri 5 op (k09)
Islamin peruskurssi 10 op
Mayahieroglyfit ja mayojen taide 5 op (k09)
Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op *
Swahili 1 alkeiskurssi 2 op
Swahili 1 alkeiden jatkokurssi 2 op (k09)

BOrgå FOlKAKADeMi
Runebergsgatan 16–18
06100 Borgå
tfn (019) 5769 500, fax (019) 582 699
www.akan.fi

Cellbiologi 1 sp
Människans fysiologi 3 sp
Människans genetik 3 sp
Näringsfysiologi 3 sp

eSBO ArBeTArinSTiTuT
Mattliden 9 
PB 23304
02070 Esbo stad
tfn (09) 8165 7892  
www.esbo.fi/arbis

Grundstudier i socialpsykologi 25 op

eSpOOn KAupungin 
TyÖVäenOpiSTO
PL 10306 (Itätuulenkuja 8)
02070 Espoon kaupunki
p. (09) 8165 7851, faksi (09) 8165 7858
www.espoo.fi/tyovaenopisto

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja 
aikuiskasvatustiede) 25 op (k09)
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja 
aikuiskasvatustiede) 25 op *
Psykologian perusopinnot 25 op
Johdatus oikeustieteeseen 2 op
Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op
Viestinnän perusopinnot 25 op

eTelä-KArjAlAn KeSäyliOpiSTO
Imatran yksikkö
Koskikatu 1, 55120 Imatra
p. (05) 436 3482, faksi (05) 436 3482
Lappeenrannan yksikkö
Koulukatu 10 B 2. krs, 53100 Lappeenranta
p. (05) 541 2830
wwnet.fi/kesayliopisto/Kesyli/index.html

Johdatus arkeologiaan 7 op (Lappeenrannan 
yksikkö)
Johdatus filosofiaan 3 op
Johdatus filosofian historiaan 5 op (k09)
Psykologian perusopinnot 25 op (Lappeenrannan 
yksikkö)
Johdatus XVE-alueen maantuntemukseen 5 op 
(k09) (Imatran yksikkö)
Perinnöllisyystiede/Geenitekniikka 3 op (k09) 
(Lappeenrannan yksikkö)
ravitsemustiede/Ravitsemuskasvatus 3 op * (k09) 
(Lappeenrannan yksikkö)
Kotimainen kirjallisuus/ Klassikot 8 op (k09) 
(Lappeenrannan yksikkö) 

eTelä-pOHjAnMAAn  
KeSäyliOpiSTO
PL 151
Keskuskatu 32 I, 3. krs 
60101 Seinäjoki 
p. (06) 427 4720, faksi (06) 427 4721 
www.epky.fi

Logopedian perusteet 2 op

eTelä-pOHjAnMAAn OpiSTO
Opistontie 111
60800 Ilmajoki
p. (06) 425 6000, faksi (06) 425 6150
www.epopisto.fi

Johdatus arkeologiaan 7 op  
Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op *
Viestinnän perusopinnot 25 op *

HelSingFOrS STADS SVenSKA 
ArBeTArinSTiTuT
Dagmarsgatan 3
PB 5200
00099 Helsingfors stad
tfn (09) 3104 9494, fax (09) 3104 9499
www.hel.fi/arbis

Introduktion till historiestudier 5 op
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), 
grundstudier 25 op
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HelSingin AiKuiSOpiSTO
Töölöntullinkatu 8
00250 Helsinki
p. (09) 4150 0300, faksi (09) 4150 0333
www.helsinginaikuisopisto.fi

Afrikan kulttuurit 5 op
Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op *
Maailmankaikkeus nyt 4 op
Arabian kielen ja islamin tutkimus /Islamilainen 
kulttuuri 5 op
Kotieläintiede/Hevoskurssi 3 op (k09)
Puutarhatiede/Puutarhakasvitiede 3 op

HelSingin eVAnKelinen OpiSTO
Kirstinkatu 1, 00530 Helsinki
p. (09) 7742 420, faksi (09) 7742 4232
www.heo.fi

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op *
Äidinkielen kirjallinen käyttö 3 op *

HelSingin KAupungin SuOMenKie-
linen TyÖVäenOpiSTO
Opistotalo, Helsinginkatu 26, 00530 Helsin-
ki, käynti Läntisen Alppirinteen puolelta.
Postiosoite PL 5301, 00099 Helsingin kaupunki
p. (09) 3108 8600, faksi (09) 3108 8505 
www.hel.fi/tyovaenopisto

Humanistinen tiedekunta 
Historia/Johdantokurssi 5 op
Kotimainen kirjallisuus perusopinnot 25 op
Taidehistorian perusopinnot 25 op
Johdatus XVE-alueen maantuntemukseen 5 op
Johdatus nykyisen Venäjän politiikkaan ja 
yhteiskuntaan 5 op (k09)

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (k09)
Kasvatustieteet Kasvatustieteiden perusopinnot 
(yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op
Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten 
käyttäytymishäiriöt. Johdantokurssi 
ongelmallisen käyttäytymisen tulkintaan 3 op

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Elintarvike-ekonomia/
Organisaatiokäyttäytyminen 5 op

Oikeustieteellinen tiedekunta
Eurooppaoikeus 6 op
Johdatus oikeustieteeseen 2 op
Oikeushistoria 5 op
Asiakirjojen laadintakurssi 3 op (k09)
Valtiosääntöoikeus 5 op (k09)
Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus 6 op (k09)

Valtiotieteellinen tiedekunta
Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op
Sosiaalityön perusopinnot 25 op
Sosiaalityön perusopinnot 25 op *
Viestinnän perusopinnot 25 op
Yhteisöviestintä 5 op

HelSingin KriSTillinen OpiSTO
Kuukiventie 6
00840 Helsinki
p. (09) 6219 000, faksi (09) 6219 0030
www.hkro.fi

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op *
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja 
aikuiskasvatustiede) 25 op *
Viestinnän perusopinnot 25 op *

HelSingin SeuDun KeSäyliOpiSTO
Liisankatu 16 A 8
00170 Helsinki
p. (09) 6811 020, faksi (09) 6811 0210
www.kesayliopistohki.fi

Eurooppalaisen islamin kehityskulkuja 2 op
Espanjan alkeiskurssi I, Ryhmä E 3 op
Espanjan alkeiskurssi I, Ryhmä F 3 op
Espanjan alkeiskurssi II, ryhmä C 3 op
Espanjan jatkokurssi I, ryhmä B 3 op
Espanjan jatkokurssi II, ryhmä B 3 op
Espanjan alkeiskurssi II, ryhmä D 3 op
Espanjan kielioppikurssi I 1 op
Espanjan kielioppikurssi II 1 op
Italian alkeiskurssi I, Ryhmä D 3 op
Italian alkeiskurssi II, Ryhmä C 3 op
Italian jatkokurssi I, Ryhmä B 3 op (k09)
Italian jatkokurssi II, Ryhmä B 3 op (k09)
Portugalin jatkokurssi I 3 op
Portugalin jatkokurssi II 3 op
Ranskan alkeiskurssi I, ryhmä C
Ranskan jatkokurssi III, Ryhmä A
Ranskan jatkokurssi III, Ryhmä B
Ranskan kielioppikurssi I 1 op
Ranskan kielioppikurssi II 1 op
Viron alkeiskurssi 3 op

HiiDen OpiSTO
Linnaistenkatu 9
08100 Lohja
p. (019) 369 1498, faksi (019) 369 1494
www.hiidenopisto.fi

Johdatus oikeustieteeseen 2 op
Sosiaalipsykologian aineopintoja 20 op (k09) 
Viestinnän perusopinnot 25 op
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HyVinKään KAnSAlAiSOpiSTO
Helenenkatu 21, 05800 Hyvinkää
p. (019) 459 2580, faksi (019) 459 2582
www.hyvinkaankansalaisopisto.fi

Työoikeus 6 op
Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi 6 op
Ravitsemustiede 25 op *

HäMeen KeSäyliOpiSTO
Sibeliuksenkatu 25 B, 13100 Hämeenlinna
p. (03) 647 4070, faksi (03) 647 4077
www.hameenkesayliopisto.fi

Sosiaalipolitiikan perusopinnot 25 op 

HÖgSKOlAn på ålAnD
Neptunigatan 17 (PB 1010)
22111 Mariehamn
tfn (018) 537 711, fax (018) 22160
www.ha.aland.ax/open

Astronomi/Universum nu 4 op
Skriva 3 op
Socialrätt 8 op
Näringslära, delar av grundstudiehelheten 9 op 
(v09)

iTä-HäMeen OpiSTO
Kaikulantie 90
19600 Hartola
p. (03) 874 740, faksi (03) 874 7411
www.ihopisto.net

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen 
ja suullinen taito (hum., käytt., valt.) 3 op
Englannin tekstinymmärtämisen tukikurssi 2 op
Ruotsin valmennuskurssi 2 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen 
taito (oik.) 5 op
Venäjän peruskurssi 1 3 op 
Venäjän peruskurssi 2 3 op (k09)

jyVäSKylän KeSäyliOpiSTO
PL 35, Matarankatu 5
40014 Jyväskylän yliopisto
p. (014) 260 3727, faksi (014) 260 4343
www.cec.jyu.fi/kesayo

Arabian kielen ja islamin tutkimus/Islamin 
peruskurssi 10 op (k09)
kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 25 op
Kehitysmaatutkimuksen aineopinnot 35 op
Yleisen teologian perusopinnot 25 op
Yleisen teologian aineopinnot 35 op

jäMSän TyÖVäenOpiSTO
Keskuskatu 16, 42100 Jämsä
p. 020 638 2308, faksi 020 638 2309

Tähtitiede/Planeetta maan 
ilmastonvaihtelut 4 op (k09)

järVenpään TyÖVäenOpiSTO
Mannilantie 4
04400 Järvenpää
p. (09) 2719 2498, faksi (09) 2719 2762
www.jarvenpaa.fi/tyovaenopisto

Englannin keskustelu ja kirjoittaminen  2 op (k09)
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen 
ja suullinen taito (hum., käytt., valt.) 3 op
Italian peruskurssi 1 3 op (k09)
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja 
aikuiskasvatustiede) 25 op *

KAnneljärVen OpiSTO
Karstuntie 537 
08450 Lohja 
(019) 357 811 vaihde, faksi  (019) 357 8150
www.kannelopisto.fi

Sosiaalipsykologian perusopintoja 17 op 

KAnSAlAiSOpiSTO juKOlA
Klaukkalantie 72
01800 Klaukkala
p. (09) 250 9234, faksi (09) 250 9234
www.kansalaisopistojukola.fi

Interpersonaalinen viestintä 3 op 
Kotieläintiede/Hevoskurssi 3 op (k09)

KAuniAiSTen KAupungin  
KAnSAlAiSOpiSTO/grAnKullA 
STADS MeDBOrgArinSTiTuT
Petra, Pohjoinen suotie 5
02700 Kauniainen
p. (09) 505 6274, faksi (09) 505 6617
www.kauniainen.fi/kansalaisopisto

Johdatus oikeustieteeseen 2 op (k09)
Yleinen teologia perusopinnot 25 op

KeMinMAAn KAnSAlAiSOpiSTO
Rovaniementie 31, 94450 Keminmaa
p. (016) 227 438, faksi (016) 227 435
www.keminmaa.fi/kansalaisopisto

Estetiikan perusteet 5 op
Estetiikka/Ympäristöestetiikka 5 op
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Johdatus filosofiseen ajatteluun 3 op
Johdatus logiikkaan 5 op
Tähtitiede/Maailmankaikkeus nyt 4 op (k09)

KeSKi-pOHjAnMAAn KeSäyliOpiSTO
PL 556
67701 Kokkola

Venäjän peruskurssi 2 3 op

KerAVAn OpiSTO
Keskikatu 3 F
04200 Kerava
p. (09) 2429 412, faksi (09) 2943 210
www.kerava.fi/keravanopisto.asp

Esiintyminen ja argumentointi 3 op
Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op  

KiAnTA-OpiSTO
PL 40 (Kauppakatu 20)
89601 Suomussalmi
p. (08) 6155 5761, faksi (08) 6155 5531
www.suomussalmi.fi/kianta-opisto

Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja 
aikuiskasvatustiede) 25 op *

KirKKOnuMMen KAnSAlAiSOpiSTO
Kirkkotallintie 6 A
02400 Kirkkonummi
p. (09) 2967 2463 tai (09) 2967 2464, faksi 
(09) 2967 2205
www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto

Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja 
aikuiskasvatustiede) 25 op *
Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op *

KrOnOBy MeDBOrgArinSTiTuT
Torgarevägen 4
68500 Kronoby
p. (06) 8231 528
www.kfhs.fi

Astronomi/Universum nu 4 op

KyMenlAAKSOn KeSäyliOpiSTO
Metsontie 41
48220 Kotka
p. (05) 299 6811, faksi (05) 229 6820
www.kymenlaakso.fi/kesayliopisto

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja 
suullinen taito (hum., käytt., valt.) 3 op (s08, k09)
Sosiaalityön perusopinnot 25 op * (Opetus 
Kouvolassa)
Venäjän jatkokurssi 1 3 op
Venäjän jatkokurssi 2 3 op (k09)

lAHDen KAnSAnOpiSTO
Harjukatu 46
15100 Lahti
p. (03) 87810, faksi (03) 878 1234
www.lahdenkansanopisto.fi

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen 
ja suullinen taito (hum., käytt., valt.) 3 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen 
taito (hum.) 5 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen 
taito (käytt.) 3 op
Viestinnän perusopinnot 25 op *

lApin KeSäyliOpiSTO
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi
p. (020) 7985 290, faksi (020) 7985 299
www.lapinkesayliopisto.fi

Ympäristöestetiikka 5 op 
Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteita 3 op
Johdatus filosofiaan 3 op (k09)
Venäjän peruskurssi 1 3 op
Logopedian perusteet 2 op
Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus 6 op
Valtio-opin perusopintoja 13 op 

lOiMAAn eVAnKelinen  
KAnSAnOpiSTO
Opistontie 4
32210 Loimaa
p. (02) 762 7217, faksi (02) 762 7014
www.leko.fi

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op *

länSi-SuOMen KeSäyliOpiSTO
PL 52 (Pohjoisranta 11 F)
28100 Pori
p. (02) 6415 275, faksi (02) 6415 275
www.lskesayliopisto.fi

Yleinen teologia aineopinnot 35 op

lärKKullA-STiFTelSenS  
FOlKAKADeMi
Lärkkullavägen 22, 10300 Karis
p. (019) 2757 200, fax (019) 2757 250
www.larkkulla.net

Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) 
grundstudier 25 sp 
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MeDBOrgArinSTiTuTeT rASeBOrg
Dalgatan 10, 10300 Karis
p. (019) 2786 685
www.karis.fi/mbi

Inledningen till filosofin 3 sp
Universum nu 4 sp

MiKKelin KeSäyliOpiSTO
Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli
p. (015) 210 300, faksi (015) 150 822
www.mikkelinkesayliopisto.fi

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen 
ja suullinen taito (hum., käytt., valt.) 3 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen 
taito (3 op)

MänTSälän KAnSAlAiSOpiSTO
Vanha Porvoontie 19
04600 Mäntsälä
p. 040 3145370, faksi (019) 6890 373
www.mantsalanopisto.fi

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op *
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja 
aikuiskasvatustiede) 25 op *
Maailmankaikkeus nyt 4 op
Sosiaalityön perusopinnot 25 op *

pArTAHArjun OpiSTO
Partaharjuntie 361
76280 Partaharju
p. 020 7769 580, faksi 020 7769 599
www.partaharjunopisto.net

Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja 
aikuiskasvatustiede) 25 op *

pOHjOiS-KArjAlAn KeSäyliOpiSTO
PL 179 (Tulliportinkatu 3)
80101 Joensuu
p. (013) 244 2543, faksi (013) 244 2299
www.pkky.fi/kesayliopisto

Logopedian perusteet 2 op
Logopedia/Fonetiikan perusteet 2 op (s08, k09)
Puheviestinnän perusteet 2 op
Viestinnän perusopinnot 25 op *

pOHjOiS-pOHjAnMAAn  
KeSäyliOpiSTO
PL 2437 (Kauppurienkatu 8 B)
90014 Oulun yliopisto
p. (08) 321 4073, faksi (08) 370 180
www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op * (Oulu)
Erityispedagogiikan perusopinnot  25 op * 
(Pyhäjärvi)
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja 
aikuiskasvatustiede) 25 op * (Pyhäjärvi)
Viestinnän perusopinnot 25 op * (Pyhäjärvi)

pOrVOOn KAnSAlAiSOpiSTO
Mannerheiminkatu 15
06100 Porvoo
p. (019) 520 2576, faksi (019) 520 2588
www.city.porvoo.fi/kansalaisopisto

Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen 
ja suullinen taito (hum., käytt., valt.) 3 op (k09)
Erityispedagogiikan perusopinnot  25 op *
Kasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatus) 
25 op
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja 
aikuiskasvatustiede) 25 op *
Sosiaalityön perusopinnot 25 op *
Tähtitiede/Maailmankaikkeus nyt 4 op
Venäjän peruskurssi 1 3 op

päijäT-HäMeen KeSäyliOpiSTO
Kirkkokatu 16, 15140 Lahti
p. (03) 892 20430, falsi (03) 7831 200
www.p-hkesayo.fi

Ranskan peruskurssi I
Ranskan peruskurssi II
Työoikeus
Yleisen teologian perusopinnot

rAASepOrin KAnSAlAiSOpiSTO
Korkeavuorenkatu 5–7
10300 Karjaa
p. (019) 278 6687
www.raasepori.fi

Kotieläintiede/Hevoskurssi 3 op

SeurAKunTAOpiSTO
Järvenpääntie 640
04400 Järvenpää
p. (09) 271 961, faksi (09) 271 9930
www.seurakuntaopisto.fi

Erityispedagogiikka/Lasten ja nuorten 
käyttäytymishäiriöt. Johdantokurssi 
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ongelmallisen käyttäytymisen tulkintaan 3 op * 
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja 
aikuiskasvatustiede) 25 op *
Äidinkielen kirjallinen käyttö 3 op *

SipOOn KAnSAlAiSOpiSTO/SiBBO 
MeDBOrgArinSTiTuT
Koulukeskus, PL 7
04130 Sipoo
p. (09) 2353 7051, faksi (09) 2353 7049
www.sipoo.fi/smisko

Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja 
aikuiskasvatustiede)  25 op *

SuOMen urHeiluOpiSTO
Urheiluopistontie 373
19120 Vierumäki
p. (03) 842 411, faksi (03) 8424 5755
www.vierumaki.fi

Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja 
aikuiskasvatustiede), * 25 op *

TAMpereen KeSäyliOpiSTO
Yliopistonkatu 60 A
33100 Tampere
p. (03) 223 8433, faksi (03) 214 8444
www.uta.fi/kesayliopisto

Ravitsemustieteen perusopinnot *

TuuSulAn KAnSAlAiSOpiSTO
PL 60 (Koskenmäenpolku 4)
04301 Tuusula
p. (09) 8718 3415, faksi (09) 8718 3418
www.tuusula.fi/kansalaisopisto

Ranskan peruskurssi 1 3 op
Tähtitiede/Planeetta Maan ilmastonvaihtelut 4 op 
Ympäristöbiologia 3 op (k09)

TyÖVäen AKATeMiA
Vanha Turuntie 14
02700 Kauniainen
p. (09) 5404 240, faksi (09) 5404 2444
www.akatemia.org

Englannin keskustelu ja kirjoittaminen (hum) 
2 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen 
ja suullinen taito (hum., käytt., valt.) 3 op
Espanjan peruskurssi 2 3 op (k09)
Espanjan jatkokurssi 2 3 op (k09)
Espanjan jatkokurssi 1 3 op

Espanjan peruskurssi 1 3 op
Ranskan tekstinymmärtäminen (hum.) 3 op
Eurooppaoikeus 6 op (k09)
Johdatus oikeustieteeseen 2 op
Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 25 op
Oikeushistoria 5 op
Kasvatustieteiden  (yleinen ja 
aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op * 
Saksan tekstinymmärtäminen 3 op
Sosiologian perusopinnot 25 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen 
taito (hum.) 5 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen 
taito (valt.) 4 op 
Valtio-opin perusopinnot 25 op, 
maailmanpolitiikan tutkimuksen linja
Valtiosääntöoikeus 5 op (k09)
Venäjän jatkokurssi 1 3 op
Venäjän peruskurssi 1 3 op
Venäjän peruskurssi 2 3 op (k09)
Venäjän jatkokurssi 2 3 op (k09)
Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 25 op

VAlKeAKOSKi-OpiSTO
Kauppilankatu 2
37600 Valkeakoski
p. (03) 5691 7101, faksi (03) 5691 7100
www.valkeakoski.fi

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op *

VAnTAAn AiKuiSOpiSTO
Opistotalo
Lummetie 5
01300 Vantaa
p. (09) 8392 4342, faksi (09) 8392 4136
www.vantaa.fi/aikuisopisto 

Toimisto on avoinna opetusviikkoina ma-to klo 
9-18, pe klo 9-15, muina aikoina ma-pe klo 9-16. 
Opintoihin ilmoittaudutaan 
– verkossa www.vantaa.fi/aikuisopisto ma 

25.8. klo 14 alkaen. Ilmoittautuminen jatkuu 
opintojen alkuun saakka. 

– opiston toimipisteissä Opistotalossa (Lummetie 
5) ja Myyringissä (Liesitori 1) ma 25.8. klo 14-17 

– puhelimitse (09) 8392 4342 ti 26.8. klo 14-17 
(kieliopinnot) ja ke 27.8. klo 14-17 (muut 
opinnot). Tämän jälkeen voi ilmoittautua 
opintosihteerille.

OpinTOTArjOnTA
Hevoskurssi 3 op
 Englannin keskustelu ja kirjoittaminen (hum) 
2 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen 
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Valtiotieteellinen tiedekunta Viestintä Viestinnän perusopinnot  25 
op *

* Lahti Vihannin lukio

Käyttäytymistieteellinen 
tiedekunta

Kasvatustieteet Kasvatustieteiden 
perusopinnot (yleinen ja 
aikuiskasvatustiede) 25 op *

* Virrat Virtain kansalaisopisto

Biotieteellinen tiedekunta Ekologi och 
evolutionsbiologi

Beteendeekologins grunder 
2 op

 Karjaa Västra Nylands folkhögskola

Biotieteellinen tiedekunta Genetik Människans genetik 3 op  Karjaa Västra Nylands folkhögskola

Helsingin yliopisto Matematik Repetition och komplettering 
av skolmatematiken 8 op

 Karjaa Västra Nylands folkhögskola

Kielikeskus Engelska Engelsk textförståelse, 
skrivning och diskussion 3 op

 Karjaa Västra Nylands folkhögskola

Käyttäytymistieteellinen 
tiedekunta

Pedagogik och 
vuxenpedagogik

Pedagogik (allmän 
och vuxenpedagogik), 
grundstudier 25 op

 Karjaa

ja suullinen taito (hum., käytt., valt.) 3 op (k09)
Englannin tekstinymmärtämisen tukikurssi 2 op
Espanjan peruskurssi 1 3 op
Espanjan peruskurssi 2 3 op (k09) 
Espanjan jatkokurssi 1 3 op
Espanjan jatkokurssi 2 3 op (k09)
Italian peruskurssi 1 3 op
Italian peruskurssi 2 3 op (k09)
Italian jatkokurssi 1 3 op
Italian jatkokurssi 2 3 op (k09)
Ranskan peruskurssi 1 3 op
Ranskan peruskurssi 2 3 op  (k09)
Ranskan jatkokurssi 1 3 op
Ranskan jatkokurssi 2 3 op (k09)
Ruotsin valmennuskurssi 2 op
Saksan jatkokurssi 1 3 op
Saksan jatkokurssi 2 3 op (k09)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen 
taito (käytt.) 3 op (s08, k09)
Venäjän peruskurssi 1 3 op
Venäjän peruskurssi 2 3 op (k09)

WellAMO-OpiSTO
Kirkkokatu 16
15140 Lahti
p. (03) 814 4735, faksi (03) 814 4732
www.wellamo-opisto.fi

Kieliopinnot
Englannin keskustelu ja kirjoittaminen (hum) 
2 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen 
ja suullinen taito (hum., käytt., valt.) 3 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen 
taito (käytt.) 3 op

Humanistiset opinnot
Arabian kielen ja islamin tutkimus/Islamilainen 
kulttuuri 5 op (k09)
Arkeologia/Johdatus arkeologiaan 7 op 
Filosofia/Johdatus filosofiaan 3 op
Suomen kirjallisuuden historia ja tuntemus 10 op
Taidehistorian perusopinnot 25 op
Uskonnot kulttuurien välisessä 
vuorovaikutuksessa 5 op

Käyttäytymistieteelliset opinnot
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op *
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 
aineopinnot 55 op
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja 
aikuiskasvatustiede) 25 op *
Interpersonaalinen viestintä 3 op
Psykologian perusopinnot 25 op 

Matemaattis-luonnontieteelliset  
opinnot

Maailmankaikkeus nyt 4 op

Oikeustieteelliset opinnot
Johdatus oikeustieteeseen 2 op
Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus 6 op (k09)
Valtiosääntöoikeus 5 op (k09)

Valtiotieteelliset opinnot
Ympäristöpolitiikan johdantokurssi 6 op
Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi 6 
op (k09)
Julkisoikeus 5 op
Sosiaalityön perusopinnot 25 op *
Viestinnän perusopinnot 25 op *
Yleisopinnot
Äidinkielen kirjallinen käyttö 3 op (k09)

VirTAin KAnSAlAiSOpiSTO
Virtaintie 26
34800 Virrat
p. (03) 485 1264, faksi (03) 485 1612
www.virrat.fi

Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja 
aikuiskasvatustiede) 25 op *

VäSTrA nylAnDS FOlKHÖgSKOlA
Strandpromenaden 1
10300 Karis
tfn (019) 222 600, fax (019) 222 6011
www.vnf.fi

Beteendeekologins grunder 2 op
Människans genetik 3 op
Repetition och komplettering av 
skolmatematiken 8 op
Engelsk textförståelse, skrivning och diskussion 
3 op
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), 
grundstudier 25 op

 4. VerKKO-OpinnOT

Ks. A-osa s. 21
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Opiskelijoille
silmälasit
-20%

ja aurinkolasit
-15%

Opiskelija-alennukset voimassa normaalihintaisista tuotteista, 
pääkaupunkiseudun myymälöissä. Ostoista S-bonusta, myös netistä!

HELSINKI //  VANTAA // KLAUKKALA // NURMIJÄRVI // ESPOO // 
HYVINKÄÄ // JÄRVENPÄÄ // KAUNIAINEN // KERAVA

81
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vh
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Tärkeää tietoa opiskelusta

1. AVOin yliOpiSTO-OpeTuS
Avoin yliopisto on koulutuksellista tasa-ar-
voa edistämään luotu opintojärjestelmä, jo-
ka tarjoaa mahdollisuuden opiskella yliopis-
tollisia opintoja ilman pohjakoulutusvaati-
muksia tai ikärajoja. Avoimessa yliopistos-
sa voi opiskella monista eri syistä, esimer-
kiksi ammattitaidon täydentämiseksi, yleis-
sivistyksen vuoksi tai yliopisto-opintoihin 
tähdäten. Opetus on yliopistojen tutkinto-
vaatimusten mukaista ja sen toteutuksesta 
vastaavat ainelaitosten hyväksymät opetta-
jat. Tutkinnon suorittaminen ei pelkästään 
avoimia yliopisto-opintoja suorittamalla ole 
mahdollista, mutta opinnot voi liittää tut-
kintoon, jos opiskelijalla on tai hän myö-
hemmin saa tutkinto-oikeuden yliopistoon. 

Suurimman osan avoimesta yliopisto-ope-
tuksesta yliopistot järjestävät itse. Osa ope-
tuksesta toteutetaan yhteistyössä erilaisten 
aikuisoppilaitosten kanssa (esim. kansalais- 
ja työväenopistot). Opetuksen laadusta ja 
tasosta vastaavat aina yliopistot riippumat-
ta siitä, mikä organisaatio opetuksen käy-
tännössä järjestää. Lähes kaikki Suomen yli-
opistot järjestävät avointa yliopisto-opetus-
ta ja sitä on tarjolla eri puolilla maata. Laa-
ja yhteistyöoppilaitosten verkosto sekä etä-
opetusmenetelmät antavat yhä useammal-
le mahdollisuuden opiskella. Tietoa kaikes-
ta Suomessa järjestettävästä avoimesta yli-
opisto-opetuksesta saa valtakunnallisesta 
verkkopalvelusta osoitteesta www.avoiny-
liopisto.fi

2. HelSingin yliOpiSTOn 
AVOin yliOpiSTO-OpeTuS
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto on Hel-
singin yliopiston erillislaitos ja se järjestää 
Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten 
mukaista opetusta yhteistyössä ainelaitos-
ten kanssa. Opettajat ja opinto-ohjelmat 
ovat tiedekuntien ja ainelaitosten hyväk-
symiä. Opetusta järjestetään pääkaupunki-
seudun lisäksi eri puolilla maata joko Avoi-
men yliopiston omissa toimipisteissä tai yh-
teistyössä aikuisoppilaitosten kanssa. Helsin-

gin yliopiston avointa yliopisto-opetusta jär-
jestävät lisäksi useat kesäyliopistot eri paik-
kakunnilla.

 

2.1 Opintotarjonta

Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistos-
sa voi opiskella kymmeniä oppiaineita. Tar-
jolla on opintoja yhdeksästä yliopiston tie-
dekunnasta, eniten käyttäytymistieteelli-
siä, humanistisia ja valtiotieteellisiä opinto-
ja. Oppiainevalikoima vaihtelee jonkin ver-
ran vuosittain. Opintotarjonta koostuu opin-
tokokonaisuuksista sekä yksittäisistä opinto-
jaksoista.

Opintokokonaisuudet ovat pääasiassa eri 
oppiaineiden perusopintoja ja joissakin op-
piaineissa on tarjolla myös aineopintoja. 
Varsinaisten yliopiston oppiaineiden lisäksi 
järjestetään yleis- ja kieliopintoja sekä opis-
kelua tukevia kursseja. 

Perusopinnot antavat tieteenalasta perus-
tiedot. Aineopinnoissa syvennetään perus-
opintojen tietoja ja taitoja tekemällä mm. 
laajempia harjoitustöitä.

Opintokokonaisuus koostuu opintojaksois-
ta, joiden laajuus ilmoitetaan opintopistei-
nä (= op). Yksi opintopiste vastaa laajuudel-
taan noin 27 tunnin työpanosta, johon sisäl-
tyy opetuksen seuraamista, kirjallisuuden lu-
kemista, harjoitustöiden tekemistä jne. Pe-
rusopintojen laajuus on pääsääntöisesti 25 
op. Aineopintojen opintopistelaajuus on vä-
hintään 35 op. 

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tut-
kintoa, mutta jos opiskelija siirtyy myöhem-
min yliopiston tutkinto-opiskelijaksi, hän voi 
liittää opintosuoritukset osaksi tutkintoaan. 
Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa on kas-
vatustieteiden kandidaatin ja maisterin tut-
kinnot esimerkkeinä yliopistotutkinnon ra-
kenteesta.

Opiskelumahdollisuuksia on tarjolla läpi 
vuoden. Valtaosa opetuksesta alkaa syyslu-
kukaudella, yleensä syyskuussa, mutta jon-
kin verran opetusta alkaa myös kevätluku-
kaudella tammikuussa. Yksittäisiä opintojak-
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soja alkaa kaikkina kuukausina ja Helsingis-
sä järjestetään runsaasti kesäopetusta.

Yleiset tiedot lukuvuoden 2008–2009 ope-
tustarjonnasta ovat tämän oppaan A- ja B-
osissa. Tarkemmat tiedot opinnoista ope-
tusaikoineen ja -paikkoineen saa opetusta 
järjestävästä yksiköstä (yhteystiedot B-osas-
sa). Kaikki opetustiedot aikatauluineen ovat 
myös Avoimen yliopiston verkkopalvelussa 
osoitteessa www.helsinki.fi/avoin. Verkko-
palvelussa on aina ajan tasalla oleva tieto 
järjestettävistä opinnoista.

Ennakkotiedot seuraavan lukuvuoden ope-
tuksesta ovat verkkopalvelussa huhtikuussa 
ja varmistuneet opetustiedot kesällä. 

2.2 Opetusmuodot

Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa 
on tarjolla sekä lähi- että etäopetusta.

Lähiopetuksessa opiskelijat mm. osallistu-
vat luennoille, tekevät harjoituksia ja käy-
vät tenteissä. Etäopetuksessa opiskelijat suo-
rittavat opintojaan joko monimuoto-opiske-
luna tai verkko-opintoina, joissa internetin 
välityksellä tapahtuvan opiskelun tukena on 
opettaja ja opintoryhmä. Seuraavassa on ku-
vattu lyhyesti eri opetusmuotoja. Avoimen 
yliopiston verkkopalvelun opiskeluoppaas-
ta löydät lisää tietoa eri opiskelumuodois-
ta ja suoritustavoista. Kaikissa opiskelumuo-
doissa opiskeltava kirjallisuus on pääosin sa-

ma, mutta opetuksen ja opiskelun työtavat, 
suoritustapa ja mahdollinen lisämateriaa-
li vaihtelevat.

Lähiopetus

Lähiopetus on useimmille tutuin tapa opis-
kella. Siinä yliopiston opettajat luennoivat 
tai ohjaavat ryhmäharjoituksia paikan pääl-
lä. Opetus järjestetään pääsääntöisesti iltai-
sin. Lähiopetuksen suoritustavoista on ker-
rottu tämän oppaan oppiaineiden tutkinto-
vaatimusosassa (D-osa). Jokaisen opintojak-
son kohdalla on kuvaus opetuksen määräs-
tä ja suoritustavasta (esim. L 24 t + R 12 t + 
tentti), ja siitä näkyy kuinka paljon luento-
opetusta (L) ja ryhmäharjoituksia (R) opin-
tojakso sisältää.

Jos suoritustavoissa on vaihtoehtoja, joista 
opiskelija voi itse valita, siitä kerrotaan opin-
to-ohjelmassa. Opetuksen toteutus- ja suori-
tustavoissa saattaa olla eroja riippuen ope-
tuksen järjestäjästä.

Monimuoto-opetus

Opinnot toteutetaan yhteistyössä eri paik-
kakunnilla sijaitsevien yhteistyöoppilaitos-
ten kanssa. Monimuoto-opinnoissa uutta 
tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään 
monin eri tavoin. Eri oppiaineiden opetuk-
selliset ratkaisut voivat poiketa hyvinkin pal-
jon toisistaan.  Yliopisto-opettajan antama 
opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäope-
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tuksena internetin kautta verkkokokousym-
päristössä. Opintoihin voi kuulua myös yli-
opisto-opettajan pitämää lähiopetusta joko 
oppilaitoksella tai Helsingissä.  Osassa mo-
nimuoto-opetuksen oppiaineita opintoihin 
liittyy kiinteästi paikallisella oppilaitoksella 
järjestettävä opintoryhmätyöskentely, jota 
ohjaa tuutori. Verkkoa käytetään monin eri 
tavoin monimuoto-opintojen tukena, tie-
donvälityksen ja vuorovaikutuksen välinee-
nä. Opinnot suoritetaan oppimistehtävillä ja 
tenteillä. Oppimateriaaleina ovat kirjallisuu-
den lisäksi verkkoaineistot. 

2.3 Avoimen yliopiston 
verkkopalvelu

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston 
verkkopalvelu tarjoaa tietoa, tukea ja pal-
veluja kaikille opiskelusta kiinnostuneille ja 
jo opiskeleville. Ajantasaiset tiedot kaikista 
opinnoista löytyvät opinto-ohjelmista. Pal-
velussa on runsaasti erilaisia verkkomateri-
aaleja. Sivuilla on lisäksi opintoneuvontaa, 
materiaalia opiskelun tueksi ja tietoa opis-
kelukäytännöistä. Palvelun kautta voi hoi-
taa monia asiakaspalveluun liittyviä asioi-
ta. Verkkopalvelun osoite on www.helsin-
ki.fi/avoin

2.4 Kaikkien avointen yliopistojen 
verkkopalvelu Avoinyliopisto.fi

Avointen yliopistojen valtakunnallinen verk-
kopalvelu on 19 yliopiston yhteinen tieto-
palvelu, josta löytyvät ajantasaiset tiedot 
kaikkien yliopistojen avoimesta yliopisto-
opetuksesta. Palvelun osoite on www.avoin-
yliopisto.fi

2.5. Opintojen jatkaminen 
yliopistossa

Avoimessa yliopistossa suoritettujen opin-
tojen perusteella voi hakea opiskelijaksi yli-
opistoon. 

Haettaessa opintoja tulee olla valmiina 
• yhteensä vähintään 85 opintopistettä 
• suoritetut perus- ja aineopinnot pääsään-

töisesti siitä oppiaineesta, mitä haet opis-
kelemaan 

• lisäksi suoritetut perusopinnot toisesta 
oppiaineesta ja 

• tarvittaessa muita opintoja.

Tutkinnonsuoritusoikeutta ei saa automaat-
tisesti vaan sen myöntää yliopiston tiedekun-
ta tai ainelaitos. Tiedekunnat ja ainelaitok-
set päättävät vuosittain avoimen väylän 
kautta otettavien opiskelijoiden määrän ja 
valinnan.

Väylä Helsingin yliopistossa

Voit hakea väylän kautta opiskelemaan seu-
raaviin Helsingin yliopiston tiedekuntiin:

Biotieteellinen tiedekunta
Humanistinen tiedekunta
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta (kas-
vatustieteet ja erityispedagogiikka)
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Matemaattis-luonnontieteellinen tiede-
kunta
Oikeustieteellinen tiedekunta 
Teologinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta 

Väylän kautta ei siis voi hakea farmasian, 
lääketieteelliseen eikä eläinlääketieteelli-
seen tiedekuntaan. 

Opiskeluoikeus myönnetään hakemuksesta 
opintomenestyksen tai valintakokeen pe-
rusteella. Samana vuonna ei yleensä voi ha-
kea sekä avoimen yliopiston opintojen pe-
rusteella että normaalivalinnassa. 

Hakukelpoisuuden ehdot väylän kautta: 
Opiskelijalla on avoimessa yliopistossa 
suoritettuja yliopisto-opintoja vähintään 
85 op (60 ov). 
Matemaattis-luonnontieteellisellä ja oike-
ustieteellisellä tiedekunnalla on poikkea-
vat hakuehdot, ks. s. 41. 
Opintojen tulee koostua ainakin kahden 
oppiaineen opinnoista. Opiskelijalla tulee 
olla suoritettuna haettavasta oppiainees-
ta yleensä perus- ja aineopinnot, toisesta 
aineesta perusopinnot sekä tarvittaessa 
muita opintoja. Poikkeuksena humanis-
tinen tiedekunta, jonne voit hakea suo-
ritettuasi kolmet perusopinnot ja muita 
opintoja; katso tarkemmin tiedekunnan 
verkkosivuilta. 
Haettavan aineen opinnot on oltava suo-
ritettuina vähintään hyvin tiedoin (arvo-
sanalla 3/5). 

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•
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 Hakijoilla ei saa olla voimassaolevaa kor-
keakoulututkinnon suoritusoikeutta. 
Kaikkiin tiedekuntiin ei voi hakea väylän 
kautta, jos on jo suorittanut yliopistotut-
kinnon. 
Kukin tiedekunta ja ainelaitos päättää 
itse väylän kautta otettavista opiskeli-
joista. 
Matemaattis-luonnontieteellisen tiede-
kunnan väylä:
Fysikaalisten tieteiden, kemian, matema-
tiikan, tietojenkäsittelytieteen tai tilas-
totieteen koulutusohjelmaan voi hakea, 
jos on suorittanut Helsingin yliopiston 
opetussuunnitelman mukaan perusopin-
tokokonaisuuden 25 op (15 ov) vähintään 
arvosanalla 3/5 hakemassaan aineessa. 
Maantieteen koulutusohjelmaan voi ha-
kea, jos on suorittanut Helsingin yliopis-
ton opetussuunnitelman mukaan maan-
tieteen perus- ja aineopintoja yhteensä 
48 op vähintään keskiarvolla 3/5. 
Oikeustieteellisen tiedekunnan väylä:
Oikeustieteelliseen tiedekuntaan voi ha-
kea, jos on suorittanut vähintään 60 op 
(30 ov) Helsingin yliopiston oikeustieteel-
lisen tiedekunnan tutkintovaatimusten 
mukaisia opintoja vähintään keskiarvolla 
3/5. 

Lisätietoja avoimen yliopiston väylästä saa 
Avoimen yliopiston opintoasiainsuunnitteli-
joilta ja tiedekuntien opintotoimistoista. 

Tarkat valintakriteerit ja hakuohjeet löytyvät 
tiedekuntien verkkosivuilta. Yliopiston etusi-
vu on osoitteessa www.helsinki.fi/yliopisto

Erilliset opinnot

Helsingin yliopiston opintoihin (lähinnä ai-
neopintoihin) voi hakea myös ns. erillisten 
opintojen suoritusoikeutta. Erillisten opinto-
jen suoritusoikeudella voi opiskella yliopis-
ton ainelaitoksella tiettynä aikana tietyn ra-
jatun opintokokonaisuuden tai -jaksot.

Opiskelu erillisten opintojen suoritusoikeu-
della on maksullista eikä oikeuta opiskelija-
etuihin eikä tutkinnon suorittamiseen. Ope-
tus on yleensä päiväsaikaan.

•

•

•

•

•

•

•
•

2.6 ikäihmisten yliopisto

Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistos-
sa toimii myös Ikäihmisten yliopisto, jon-
ka tavoitteena on välittää ikäihmisille ajan-
kohtaista tutkimustietoa. Samalla tarjotaan 
mahdollisuuksia omaehtoiseen yliopistolli-
seen opiskeluun, jossa ei tähdätä muodol-
lisiin suorituksiin. Tarjolla on monitieteisiä 
luentosarjoja, seminaareja sekä ääniteluen-
tosarjoihin ja ohjattuun keskusteluun poh-
jautuvaa etäopetusta.

Tiedustelut:  
p.  (09) 191 28069, (09) 191 28056

Ikäihmisten yliopisto verkossa:
www.helsinki.fi/avoin/ikis

3. OpiSKeluKäyTännÖT
Opiskeluun Avoimessa yliopistossa liittyy 
paljon erilaisia käytännön kysymyksiä: mis-
tä saa tietoa opinnoista, miten ilmoittaudu-
taan tenttiin tai mitä opiskelu maksaa? Opis-
kelu vaatii paljon omatoimisuutta, varsinais-
ten opintojen lisäksi myös opiskeluun liitty-
vien käytännön asioiden hoidossa. Käytän-
nöt vaihtelevat jonkin verran eri toimipis-
teissä, yhteistyöoppilaitoksissa sekä opetus-
muodoissa, joten yksityiskohtaiset tiedot on 
syytä tarkistaa aina opetuksen järjestäjältä.

3.1 ilmoittautuminen opintoihin

Ennen ilmoittautumista

Opiskelu Avoimessa yliopistossa vaatii pitkä-
jänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. On tär-
keää, että perehdyt jo ennen opintoihin il-
moittautumista verkkopalvelussa (www.hel-
sinki.fi/avoin) oleviin tutkintovaatimuksiin ja 
opetuksen aikatauluihin. Tutkintovaatimuk-
sista näet, millaista kirjallisuutta opintoihin 
sisältyy ja millaista kielitaitoa kirjallisuuden 
lukeminen edellyttää. Oman ajankäytön ar-
viointi on tärkeä osa opiskelua, joten mie-
ti, miten järjestät itsellesi aikaa opiskeluun 
muiden tehtäviesi ohessa. Avoimen yliopis-
ton opinnot on yleensä suunniteltu siten, 
että 25 opintopisteen opinnot voi suorittaa 
yhdessä lukuvuodessa. Yksi opintopiste tar-
koittaa keskimäärin 27 tunnin työmäärää. 
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Jos aiot osallistua eri oppiaineiden opintoi-
hin, tarkista etteivät opetusajat mene pääl-
lekkäin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiskäytännöt vaihtelevat eri 
opetuksen järjestäjillä sekä eri opetusmuo-
doissa. Oppaan B-osasta löytyy tietoa joiden-
kin opetuksen järjestäjien syyslukukauden il-
moittautumisista. Muista opetusta järjestä-
vistä yksiköistä voi tiedustella asiaa puheli-
mitse. Yksityiskohtaista ja ajantasaista tietoa 
ilmoittautumisista löydät verkkopalvelusta 
www.helsinki.fi/avoin. Tietoa on myös usei-
den muiden opetusta järjestävien yhteistyö-
oppilaitosten verkkosivuilla. Kevätlukukau-
della alkaviin opintoihin ilmoittautumises-
ta tiedotetaan myöhemmin syksyllä. Ilmoit-
tautuminen Avoimen yliopiston Helsingin ja 
Vantaan toimipisteiden järjestämään ope-
tukseen on sitova.  

Avoimen yliopiston Helsingin ja Vantaan toi-
mipisteiden järjestämään opetukseen voit il-
moittautua suoraan verkkopalvelusta löyty-
vien opinto-ohjelmien kautta. Kokonaisuu-
teen ilmoittaudutaan ”Ilmoittautuminen 
opintokokonaisuuteen” linkin avulla ja mi-
käli suoritat vain yksittäisen opintojakson 
ilmoittaudu ”Ilmoittautuminen opintojak-
solle” linkin avulla. Ilmoittautumisen yhte-
ydessä täytetään opintotietolomake ja mak-
setaan opintomaksu. Ilmoittautumisia ote-
taan vastaan myös puhelimitse ja asiakas-
palvelussa käyntiosoitteessa Kluuvikatu 7., 
3. krs.

Opiskelijoita valitaan opintoihin yleensä 
tietty määrä ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Joissakin oppiaineissa järjestetään alkukuu-
lustelu eli tentti, jonka perusteella opiskeli-
jamäärää tarvittaessa karsitaan. Jos opetuk-
seen ei ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita, 
opetus joudutaan perumaan.

Opiskelijoiden henkilötietojen käsittely

Avoimeen yliopistoon ilmoittautuneiden 
opiskelijoiden henkilötiedot tallennetaan 
Avoimen yliopiston asiakasrekisteriin, josta 
ne siirretään Helsingin yliopiston Oodi-opin-
tohallintojärjestelmään. Lisätietoja ao. rekis-
teristä (mm. siitä, mihin tarkoitukseen tie-
toja kerätään ja säännönmukaisesti luovu-

tetaan) on rekisteriselosteessa, joka löytyy 
osoitteesta www.helsinki.fi/avoin/rekisteri-
seloste.shtml. Omien tietojen tarkistaminen 
ja mahdollinen korjaaminen onnistuu par-
haiten ottamalla yhteyttä Avoimen yliopis-
ton toimipisteeseen. Ks. myös opintosuori-
tusten rekisteröinti ja todistukset s. 49.

3.2 Opintomaksut

Kokonaisuuden tai yksittäisen opintojakson 
opintomaksu oikeuttaa osallistumaan opin-
to-ohjelman mukaisiin opintoihin sekä tent-
teihin (joissakin opinnoissa uusintatentit voi-
vat kuitenkin olla lisämaksullisia). 

Tarkat opintomaksutiedot on kerrottu opin-
to-ohjelmassa. Opinto-ohjelmat löytyvät 
Avoimen yliopiston verkkopalvelusta: http://
www.helsinki.fi/avoin/opetus/tarjonta.htm.

Opintomaksut Avoimen yliopiston  
itse järjestämissä opinnoissa

Avoimen yliopiston itse järjestämiä opinto-
ja ovat kaikki Helsingin ja Vantaan toimipis-
teiden opinnot sekä Avoimen yliopiston itse 
järjestämät verkko-opinnot. 

Itse järjestetyissä opinnoissa opintokokonai-
suudet kuten perusopinnot maksavat 229 - 
279 euroa. Yksittäiset opintojaksot maksa-
vat 81–99 euroa.

Opetusmateriaaleista, atk:n käytöstä, opin-
toretkistä tms. voi aiheutua lisämaksuja. Jos 
opintokokonaisuus sisältää valinnaisia opin-
tojaksoja, kokonaisuuden maksu kattaa vain 
ne jaksot, jotka sisältyvät kokonaisuuden mi-
nimiopintopistemäärään. Yli menevistä jak-
soista peritään lisämaksu.

Helsingin yliopiston päätoiminen henkilö-
kunta ja Helsingin yliopiston läsnä olevat 
perustutkinto-opiskelijat saavat alennus-
ta useimmista itse järjestettyjen opintojen 
opintomaksuista.

Ne Avoimen yliopiston itse järjestämien 
opintojen opiskelijat, joiden opinto-oike-
us on voimassa, voivat ilman eri maksua il-
moittautua opiskelemansa saman opintoko-
konaisuuden seuraavan lukukauden opinto-
jaksoille kaksi viikkoa ennen opintojakson 
opetuksen alkua, jos ko. ryhmässä on tilaa. 
Ilmoittautuminen on joko Helsingin tai Van-
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taan asiakaspalvelussa, tai verkko-opintojen 
osalta verkkotoimistossa.

Opintomaksut yhteistyöoppilaitoksissa

Yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävässä 
opetuksessa opintomaksu koostuu Avoi-
men yliopiston palveluista maksettavasta 
yliopistomaksusta ja yhteistyöoppilaitoksen 
maksusta.

Opintojen kokonaishinta on kerrottu opin-
to-ohjelmassa. Opinto-ohjelmat löytyvät 
Avoimen yliopiston verkkopalvelusta: http://
www.helsinki.fi/avoin/opetus/tarjonta.htm.

Opintomaksuja koskevat  
lait ja asetukset 

Avoimen yliopiston opintomaksut perustu-
vat opetusministeriön asetukseen yliopis-
tojen suoritteista perittävistä maksuista 
(737/2007).  Maksuissa noudatetaan valtion 
maksuperustelakia (150/1992) ja sen muutos-
ta (961/1998; sisältää maksua koskevan muu-
toksen haun) sekä valtion maksuperustease-
tusta (211/1992) ja sen muutoksia (818/1995, 
1254/2001). Opintomaksut ovat julkisoikeu-
dellisina saatavina suoraan ulosottokelpoisia 
ilman erillisiä toimenpiteitä (Laki verojen ja 
maksujen täytäntöönpanosta 706/2007).

3.3 perumisehdot

Perumiskäytännöt vaihtelevat eri opetuksen 
järjestäjillä. Helsingin ja Vantaan toimipistei-
den järjestämässä lähiopetuksessa noudate-
taan seuraavia perumisehtoja:

Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoita siitä 
mahdollisimman pian Avoimen yliopiston 
asiakaspalveluun puhelimitse tai käymällä 
paikan päällä.
– Jos perut opintosi viimeistään 14 vuo-

rokautta ennen niiden alkamista, tai et 
pysty aloittamaan opintoja sairauden 
(esitettävä lääkärin tai sairaanhoitajan 
todistus) takia, veloitamme käsittelyku-
luina 20 % opintomaksusta; kuitenkin 
enintään 40 euroa. Mahdollisen rahan-
palautuksen maksamme ilmoittamallesi 
tilille noin kuukauden kuluessa.

– Jos perut opintosi alle 14 vuorokautta 
ennen niiden alkamista, veloitamme 
koko opintomaksun.

– Jos kuitenkin ilmoittautuessasi opinto-
jen alkuun on ollut 14 vuorokautta tai 
vähemmän, olet oikeutettu opintomak-
sun osittaiseen hyvitykseen (ks. yllä) pe-
ruessasi osallistumisesi 7 vuorokauden 
kuluessa ilmoittautumisesta, kuitenkin 
viimeistään opintojen alkua edeltävänä 
arkipäivänä.

– Jos joudumme perumaan opetuksen il-
moittautuneiden vähäisen määrän tai 
muun vastaavan syyn vuoksi, hyvitäm-
me opintomaksusta 100 %. Mahdollisen 
rahanpalautuksen maksamme ilmoitta-
mallesi tilille noin kuukauden kuluessa.

3.4 Tenttikäytännöt 

Kuulustelu ja tentti tarkoittavat samaa asi-
aa, tavallisesti kirjallista ja esseemuotoista 
tenttiä. Tentin tehtävä on oppimisen varmis-
taminen ja tarkistaminen. Tenttejä järjeste-
tään luennoista ja kirjallisuudesta. Joissain 
tenteissä suoritetaan yhtä aikaa sekä luen-
to- että kirjallisuusosiot.

Kirjatentteihin luettavat kirjat selviävät 
opinto-ohjelmasta ja tämän oppaan tutkin-
tovaatimusosasta. Kirjat tentitään yhdel-
lä kertaa, ellei toisin ole mainittu. Joissain 
opintojaksoissa voit valita tentittävät kir-
jat annetuista vaihtoehdoista mielenkiinto-
si mukaan. Kirjat (myös valitsemasi)  tulee 
mainita tenttiin ilmoittauduttaessa.

Luentotenteissä tentitään luennoilla käsitel-
lyt asiat ja mahdollisesti jaettu valmis oppi-
materiaali.

Sekä luento- että kirjatentistä järjestetään 
yleensä kaksi uusintamahdollisuutta, joiden 
ajankohdat ilmoitetaan opinto-ohjelmassa. 
Voit vapaasti valita aikatauluusi parhaiten 
sopivan tenttiajankohdan. Sinun kannattaa 
kuitenkin osallistua ensimmäiseen tai toi-
seen tenttiin, jotta tarvittaessa voit uusia 
tentin tai korottaa arvosanaa.

Tentit ovat kirjallisia, ellei opinto-ohjelmassa 
toisin mainita. Tentissä opiskelija vastaa itse-
näisesti tenttitilaisuudessa annettaviin kysy-
myksiin. Joissakin tapauksissa tenttitilaisuu-
dessa on lupa käyttää kirjallisuutta tai muu-
ta materiaalia apuna. Poikkeusjärjestelyistä 
ilmoitetaan kuitenkin aina erikseen opinto-
ohjelmassa tai luennolla. Tentissä voi vastata 
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joko suomen tai ruotsin kielellä. Mikäli halu-
at tenttikysymykset ruotsin kielellä, mainit-
se toive erityissopimuskohdassa ilmoittautu-
essasi tenttiin.

Mahdollisuutta vastata muilla kielillä voi tie-
dustella hyvissä ajoin ennen tenttiin ilmoit-
tautumista (maksullinen).

Tenttiin ilmoittautuminen

Tenttiin pitää yleensä ilmoittautua etukä-
teen, jotta opettaja voi laatia oikeat kysy-
mykset ja niitä on riittävästi saatavilla. Il-
moittautumiskäytännöissä on eroja eri ope-
tuksen järjestäjillä. Myös monimuoto- ja 
verkko-opinnoissa on omat käytäntönsä.

Helsingin ja Vantaan toimipisteiden järjes-
tämässä lähiopetuksessa noudatetaan seu-
raavaa käytäntöä:

Kirjatentteihin, uusintatentteihin tai luento-
ja korvaaviin tentteihin on ilmoittauduttava 
viimeistään 10 kalenteripäivää ennen tenttiä 
(kuulustelupäivää ei lasketa mukaan). 

Uusintatentteihin ja ilman erillistä maksua 
suoritettaviin tentteihin ilmoittaudutaan jo-
ko verkkopalvelussa (www.helsinki.fi/avoin) 
tai palauttamalla tenttiinilmoittautumislo-
make tai tenttikuori siihen Avoimen yliopis-
ton toimipisteeseen, jossa opiskelet. Voit 
myös postittaa tai lähettää lomakkeen fak-
silla. Jos postitat tentti-ilmoittautumisesi, 
ota huomioon myös postinkulkuun kuluva 
aika. Täytä lomake/kuori huolellisesti. Siinä 
on ilmoitettava mm. tenttiin sisältyvä kirjal-
lisuus, opettajan nimi ja tentin ajankohta. 
Muista ilmoittautua ajoissa, myöhästyneitä 
ilmoittautumisia ei oteta huomioon. 

Ilmoittautuminen yksittäisinä kirjatenttei-
nä suoritettaviin opintojaksoihin (maksulli-
set tentit) tapahtuu opinto-ohjelmassa ole-
van linkin kautta tai asiakaspalvelussa. Tent-
timaksu tulee maksaa annettuun eräpäivään 
mennessä ja kuitti on oltava mukana ten-
tissä.

Muiden lähiopetuksen järjestäjien ilmoittau-
tumiskäytännöistä saat tietoa opetuksen jär-
jestäjältä. Monimuoto- ja verkko-opintojen 
tenttikäytännöistä löydät tarkemmat tiedot 
opiskeluohjeista tai -oppaasta, jotka saat 
opintojen alkaessa.

Tenttitilaisuus

Jos tenttipaikkaa ja -aikaa ei ole mainittu 
opinto-ohjelmassa, saat tiedon opetuksen 
järjestäjältä. Tule ajoissa paikalle, sillä tent-
tiin ei voi osallistua, jos myöhästyy enem-
män kuin 30 minuuttia. Tenttitilaisuudessa 
sinulla tulee olla mukana henkilötodistus se-
kä opintokortti tai opintojen maksukuitti.

Tentissä omalle paikalle saa ottaa mukaansa 
vain kirjoitusvälineet ja lompakon.

Matkapuhelimet on ehdottomasti suljettava 
ja ne on jätettävä kassiin tai takin taskuun. 
Laskimista, sana- tai lakikirjoista yms. anne-
taan ohjeet opinto-ohjelmassa tai luennoil-
la. Tilaisuuden alussa jaetaan tenttikuoret tai 
kysymyspaperit. Kysymykset saa katsoa, kun 
tentinvalvoja antaa siihen luvan. Muista kir-
joittaa nimesi ja henkilötunnuksesi selvästi jo-
kaiseen vastauspaperiin. Henkilötunnus tarvi-
taan suoritusten rekisteröintiin, sitä ei laite-
ta näkyviin julkisiin tenttituloslistoihin. Ten-
tin lopussa kysymys- ja vastauspaperit palau-
tetaan tentin valvojalle. Samassa yhteydessä 
valvojalle näytetään myös Avoimen yliopiston 
opintokortti tai maksukuitti sekä henkilölli-
syystodistus. Tentistä saa poistua aikaisintaan 
30 minuutin kuluttua sen alkamisesta.

Tutustu myös verkkopalvelun Opiskeluop-
paaseen, josta löytyy tietoa mm. tenttiin 
vastaamisesta.

Tenttitulokset

Tenttitulokset saadaan yleensä 2-4 viikon 
kuluttua tenttipäivästä.  Tenttikysymyspa-
perissa on useimmiten maininta siitä, mil-
loin tulokset ovat saatavissa. Tenttitulosten 
ilmoittamista koskevista käytännöistä saat 
tietoa Avoimen yliopiston toimipisteistä ja 
verkkopalvelusta. 

Jos opiskelet yhteistyöoppilaitoksessa, tie-
dustele tenttituloksia sieltä.

3.5 Suoritusten rekisteröinti ja 
todistukset

Arvosanan määräytyminen

Eri opintojaksojen arvostelun kriteerit mää-
rittelee opintojakson opettaja. Jaksot arvos-
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tellaan joko asteikolla hyväksytty/hylätty tai 
numeroasteikolla 0–5 (0 = hylätty, 1 = välttä-
vä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 
= erinomainen). Opintokokonaisuuden arvo-
sana lasketaan opintojaksojen perusteella. 
Laskutapa vaihtelee oppiaineittain. Useim-
miten kokonaisarvosana on keskiarvo opin-
tojaksojen arvosanoista opintopistemäärän 
mukaan painotettuna.

Rekisteröinti ja todistukset

Avoimen yliopiston opintosuoritukset kir-
jataan Helsingin yliopiston opintosuoritus-
rekisteriin (eli Oodi-opintohallintojärjestel-
mään). Tenttitulokset merkitään suoritusre-
kisteriin mahdollisimman pian niiden saa-
pumisen jälkeen. Loppuun suoritetut opin-
tokokonaisuudet rekisteröidään samalla, 
kun niistä kirjoitetaan todistus. Opintosuo-
ritusrekisteristä voit saada otteen, josta nä-
et suorittamasi opintojaksot ja opintokoko-
naisuudet.

Ote on maksullinen ja voit joko noutaa sen 
Avoimen yliopiston toimipisteestä (2,50 e) 
tai tilata puhelinpalvelunumerosta 0600-
11577 (1,83 e/min + pvm). Ote toimitetaan 
opintosuoritusrekisterissä olevaan osoittee-
seen.

Loppuun suoritetusta opintokokonaisuu-
desta voi pyynnöstä saada erillisen todis-
tuksen.

Todistus pyydetään opintoja järjestävän yk-
sikön asiakaspalvelusta. Todistuksen voi pyy-
tää myös Avoimen yliopiston verkkopalve-
lusta löytyvällä todistuspyyntölomakkeella. 
Opintokokonaisuustodistus on maksuton ja 
se postitetaan opiskelijalle kotiin. Toimitus-
aika voi olla useita viikkoja riippuen siitä, 
kuinka nopeasti todistukseen saadaan alle-
kirjoitus yliopiston ainelaitokselta.

Aiempien opintojen hyväksilukeminen

Jos opiskelija on suorittanut aikaisemmin sa-
man tai samansisältöisen opintojakson, joka 
kuuluu parhaillaan opiskeltavaan kokonai-
suuteen, hän voi hakea korvaavuutta. Peri-
aatteena kuitenkin on, että samaa suoritus-
ta ei voi käyttää kuin yhteen opintokoko-
naisuuteen. Samaa jaksoa ei yleensä suorite-
ta sellaisenaan uudestaan, vaan korvaavas-

ta suorituksesta päättää opettaja. Korvaa-
vuuslomakkeita saa opetuksen järjestäjiltä 
ja verkkopalvelusta, ja lomake palautetaan 
opetusta järjestävään yksikköön.

Yliopistossa suoritetut opintokokonaisuu-
det eivät periaatteessa vanhene. Opintojen 
jatkaminen ylempään suoritukseen tai kes-
keytyneiden opintojen aloittaminen uudes-
taan voi kuitenkin edellyttää täydennyksiä 
tai lisäsuorituksia. Niitä vaaditaan yleensä, 
jos opinnot ovat yli 10 vuotta vanhoja.

Tällaisissa tapauksissa on syytä ottaa selvää 
oppiainekohtaisista vanhenemismääräyk-
sistä ja mahdollisesti muuttuneista tutkin-
tovaatimuksista oppiaineen suunnittelijal-
ta. Lisätietoja saat Avoimen yliopiston opin-
toasiainsuunnittelijoilta tai kyseisen tiede-
kunnan opintoneuvonnasta ja tiedekuntien 
verkkosivuilta.

4. OpiSKelun TuKi jA OHjAuS  

Opiskelun aikana saat tukea ja apua mo-
nenlaisiin opiskelua koskeviin kysymyksiin. 
Kaikissa asioissa voit ottaa yhteyttä henki-
lökuntaan, ensisijaisesti siihen toimipistee-
seen tai yhteistyöoppilaitokseen, joka ope-
tuksen järjestää.

Avoimen yliopiston henkilökunta auttaa si-
nua mielellään. Neuvoa voit kysyä puheli-
mitse, paikan päällä, sähköpostitse tai verk-
kopalvelun kautta. 

4.1 Asiakaspalvelu Helsingin, 
Vantaan ja lahden toimipisteissä

Avoimen yliopiston asiakaspalvelusta saat 
tietoa opintotarjonnasta, opintomaksuista 
sekä opintoihin ilmoittautumisesta. Asia-
kaspalvelu neuvoo sinua opiskelun käy-
tännön asioissa. 

p. (09) 191 28320
asiakaspalvelu-helsinki@avoin.helsinki.fi
p.(09)191 40650
asiakaspalvelu-vantaa@avoin.helsinki.fi

Avoimen yliopiston Lahden toimipisteestä 
saa tietoa Avoimen yliopiston opintotarjon-
nasta, maksuista ja avoimen yliopisto-ope-
tuksen käytännöistä. Voit myös varata hen-
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kilökohtaisen opintoneuvonta-ajan.
p. (09) 191 20260
asiakaspalvelu-lahti@avoin.helsinki.fi

4.2 Opintojen ohjaus

Opintoasiainsuunnittelijoilta saat tietoa 
opiskelusta avoimessa yliopistossa, oppiai-
neista ja opetusmuodoista. Heidän kans-
saan voit tulla keskustelemaan jo opintoja 
suunnitellessasi. 

Opintoasiainsuunnittelijat auttavat sinua 
opintojesi suunnittelussa ja neuvovat, mi-
ten voit kehittää omia opiskelutaitojasi. 
Heiltä saat apua myös kun mietit, miten jat-
kaisit opintojasi. Voit ottaa yhteyttä puheli-
mitse, sähköpostitse tai voit tulla käymään. 
Tavoitat heidät parhaiten varaamalla ajan 
etukäteen.
p. (09) 191 28321
opintoneuvonta@avoin.helsinki.fi

• Tuutorit

Avoimessa yliopistossa on tuutoreita, jot-
ka antavat oppiaineen opiskeluun ja sisäl-
töihin sekä opiskelutaitoihin liittyvää ohja-
usta. Tuutori on opintojensa loppuvaihees-
sa oleva opiskelija tai jo tutkinnon suorit-
tanut. Tuutorit pitävät orientaatiotilaisuuk-
sia ja järjestävät oman oppiaineensa opin-
topiirejä. 

Voit varata ajan ja tulla keskustelemaan tuu-
torin kanssa opiskelustasi tai oppiaineen si-
sällöllisistä kysymyksistä. Tuutorille voit vara-
ta ajan Avoimen yliopiston opintoasiainsuun-
nittelijoilta sähköpostilla opintoneuvonta@
avoin.helsinki.fi tai p. 191 28321. Tuutorin ta-
paat sovittuna aikana Helsingin toimipistees-
sä, osoitteessa Kluuvikatu 7, 3 krs.

Monimuoto-opetuksessa jokaisella opin-
toryhmällä on oma paikallinen tuutori. Eri 
paikkakunnilla toimivat opintoryhmät osal-
listuvat tuutorinsa johdolla etäopetukseen 
internetin kautta ja keskustelevat opintojen 
teemoista ja sisällöistä.

• Opettajat

Avoimessa yliopistossa on joissakin oppiai-
neissa päätoimisia lehtoreita, joilla on vii-
koittaiset vastaanottoajat. Lehtoreiden 
kanssa voit keskustella oppiaineen sisällöl-

lisistä kysymyksistä ja kysyä esim. tenttivas-
tauksista tai oppimistehtävistä. Lehtoreiden 
yhteystiedot löytyvät oppiaineen opinto-oh-
jelmasta ja verkkopalvelusta.

Tuntiopettajat ovat tavattavissa opetuksen 
yhteydessä. He ilmoittavat tuolloin, miten 
heidät voi tavoittaa muina aikoina.

Tukea opiskeluusi myös 
verkkopalvelusta  

Avoimen yliopiston verkkopalvelun Opiskelun 
tuki – osiossa kerrotaan avoimessa yliopistos-
sa opiskelusta, siitä mitä ja miten voit opiskel-
la, opiskelutaidoista ja niiden kehittämisestä 
sekä opintojen jatkomahdollisuuksista.

5. OpiSKeluTAiDOT jA niiDen 
KeHiTTäMinen 

- Miten voin kehittyä oppijana?
- Voinko tehdä opiskelustani mielekkääm-

pää ja antoisampaa?
- Kuinka löydän itselleni parhaiten sopivan 

tavan lukea ja opiskella? 

Opiskelutaidot ovat avain menestykselliseen 
ja antoisaan opiskeluun. Kun haluat kehit-
tää opiskelutaitojasi, tule Avoimen yliopis-
ton järjestämille opiskelutaidollisille kursseil-
le tai osallistu erilaisiin teematapahtumiin. 

Kursseilla käsitellään keskeisimpiä taitoja 
kuten tieteellisen tekstin lukemista ja kir-
joittamista sekä tenttiin valmistautumista. 
Teematapahtumissa ja työpajoissa paneu-
dutaan esimerkiksi opintojen suunnitte-
luun ja henkilökohtaisen opintosuunnitel-
man tekemiseen. 

Opiskelutaitoihin liittyviä kursseja ovat: 
- Kirjallinen ilmaisu
- Oivaltava lukeminen
- Taitava oppija (verkkokurssi)
- Tenttimisen abc 

Opiskelijakirjasto järjestää kirjastonkäytön 
ja tiedonhaun lyhytkoulutusta: 
- Helka ja kirjastojen kokoelmat 
- Verkkotiedonhaun perusteet
- Nelli- ja e-aineistot

Lisätiedot ja ilmoittautuminen verkkopalve-
lussa, kohdassa Opinnot, Koulutusaloittain, 
Opiskelutaitoihin liittyvät kurssit. 
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Lukeminen on taitolaji 

Lukeminen on tärkeä taito opinnoissa: se 
ei ole vain pelkkää mekaanista taitoa vaan 
ennen kaikkea taitoa ymmärtää, painaa asi-
oita mieleen sekä hahmottaa asiayhteyksiä 
ja laajoja kokonaisuuksia. Taitava lukija te-
kee muistiinpanoja, esittää kysymyksiä, ker-
too asioita omin sanoin ja kertaa lukemaan-
sa. Taitava lukija pystyy valitsemaan lukuta-
pansa tarkoituksenmukaisesti ja osaa aset-
taa tavoitteita ohjaamaan lukemista. Kirjo-
ja ei tarvitse opetella ulkoa, vaan silmäilyn, 
muistiinpanojen ja vihjesanojen avulla voi 
rakentaa asioista kokonaisuuksia oppimisen 
tueksi. Tällöin lukutuokioista saa mukavia 
oppimiskokemuksia.

Avoimessa yliopistossa lukemisen taitoa voi 
kehittää Oivaltava lukeminen -kurssilla tai 
perehtymällä opiskelumateriaaliin verkko-
palvelussa.

Kirjoittamistakin voi oppia

Kirjoittamisen taito on tärkeä opiskelutai-
to. Yliopisto-opiskelussa tehdään paljon eri-
laisia kirjallisia töitä: tenttejä, seminaaritöi-
tä, esseitä, oppimistehtäviä ja referaatteja. 
Kirjoittajana kehittyy kun perehtyy omiin 
kirjoitustottumuksiinsa, hankkii palautetta, 
harjoittelee ja kirjoittaa paljon.

Muistiinpanot ovat oppimisen apuväline. 
Selkeät, jäsennellyt muistiinpanot autta-
vat palauttamaan mieleen pitkänkin luen-
tosarjan tärkeimmät kohdat. Myös kirjalli-
suudesta tehdyt muistiinpanot ovat avuk-
si tenttiin kertaamisessa. Oppimispäiväkir-
ja on usein opintojen suoritusmuoto, mut-
ta sen voi tehdä myös tietystä aihepiiristä it-
selleen oman oppimisen tueksi ja muistikir-
jaksi. Oppimispäiväkirjaan kirjoitetaan aihe-
piiristä mieleen heränneitä omia kysymyk-
siä ja pohdintoja, jotka auttavat hahmotta-
maan asioita omien näkökulmien ja perus-
telujen kautta.

Opinnoissa tarvittavan kirjoittamistaidon tu-
eksi on Helsingin yliopiston Avoimessa yli-
opistossa Kirjallinen ilmaisu -kurssi ja aihees-
ta löytyy opiskelumateriaalia myös verkko-
palvelusta.

Taitoa tiedonhakuun 

Opiskeluun kuuluu olennaisena osana tie-
donhaku sekä kirjaston ja erilaisten verkko-
materiaalien hyödyntäminen. On tärkeää 
miettiä millaista tietoa tarvitset ja miten pys-
tyt sitä tehokkaasti löytämään ja hyödyntä-
mään. Tiedonhakutaitoa on myös osata kriit-
tisesti käyttää ja arvioida eri tietolähteitä.

Kirjastoissa on itsepalvelupäätteitä, joilta 
pääset etsimään tarvitsemaasi aineistoa kir-
jaston tietokannoista. Opiskelijakirjasto jär-
jestää kirjastonkäytön ja tiedonhaun kurs-
seja.

Tieto- ja viestintätekniikan taidot

Tieto- ja viestintätekniikka (tvt) on nykyään 
olennainen osa opiskelutaitoja: tietokoneen 
avulla laaditaan esseitä, seminaaritöitä, etsi-
tään tietoa ja kirjallisuutta sekä opiskellaan 
kokonaisia opintojaksoja etäopintoina. Avoi-
men yliopiston opintotarjonnassa on myös 
tvt-ajokortti (2 op), joka tarjoaa tieto- ja vies-
tintätekniikan taitoja opiskelusi tueksi

Kielitaito

Viimeistään aineopintojen yhteydessä jou-
dut perehtymään vieraskieliseen (yleensä 
englanninkieliseen) kirjallisuuteen. Kielitai-
to on tarpeen, jotta voit käyttää opinnois-
sasi hyödyksi vieraskielisiä artikkeleita, tut-
kimusraportteja ja muuta materiaalia. Kie-
litaitoa voi kehittää Avoimen yliopiston jär-
jestämillä erilaisilla kielikursseilla. Avoimen 
yliopiston verkkopalvelussa on englannin ja 
ruotsin kielitestit, joiden tulokset auttavat 
sopivan tasoisen kielikurssin valinnassa.

5.1. Opintojen suunnittelu ja HOpS

- Miten onnistuisin opinnoissa?
- Miten saan sovitettua työn ja opiskelun?
- Osaanko lukea ja tenttiä ”yliopistollisesti”?

Tee itsellesi henkilökohtainen opintosuunni-
telma kun aloitat opintosi, se auttaa sinua 
saavuttamaan tavoitteesi. Opiskelusuunni-
telman tekeminen auttaa saamaan realisti-
sen kuvan siitä, kuinka paljon aikaa tarvitset 
opiskeluun, ja kuinka opiskelu vaikuttaa esi-
merkiksi viikoittaiseen ajankäyttöösi. Ajan-
käytön suunnittelussa muista ottaa huomi-
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oon varsinaisen opetuksen lisäksi oppimate-
riaalin hankkimiseen, siihen tutustumiseen, 
tenttikirjallisuuden lukemiseen ja erilaisten 
kirjallisten töiden tekemiseen kuluva aika. 

Selkeä opiskelusuunnitelma edistää opiskelun 
ja muun arjen yhteensovittamista. Henkilö-
kohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin te-
kemiseen saat tarvittaessa apua opintoasiain-
suunnittelijoilta. HOPSin tekemisestä löytyy 
lisätietoa verkkopalvelusta kohdasta Opis-
kelun tuki, Taitavaksi opiskelijaksi. 

6. KirjASTOpAlVeluT
Tiedonhakutaidot ovat keskeisiä yliopisto-
opiskelussa. Tiedon löytymisen keinot on 
tunnettava hyvin, jotta opinnot sujuvat. Jos-
kus tenttikirjoja löytyy lähikirjastostakin; tu-
tustu sen kokoelmiin ja aineistoihin. Kirjojen 
lainaus kirjastosta, kirjojen varaaminen, lu-
kusalit, tiedonhaku ja kaukolainaus ovat kir-
jastojen yleisimmät palvelut. Kaukolainapal-
velu on yleensä maksullista.

Yliopistopaikkakunnilla sijaitsevat yliopis-
tojen ja korkeakoulujen kirjastot ovat myös 
julkisia, kaikille avoimia kirjastoja. Yliopisto-
kirjastojen kokoelmiin kuuluu mm. yliopis-
ton tutkintovaatimuksiin sisältyvä kurssikir-
jallisuus. Kaikki Suomen korkeakoulukirjas-
tot kattava LINDA-tietokanta on hyödyllinen 
varsinkin kaukopalvelua käytettäessä. Suo-
men tieteelliset kirjastot löytyvät verkosta 
osoitteesta www.lib.helsinki.fi/tilke. Kirjas-
toilla on käytössä myös yhteinen verkkopal-
velu www.kirjastot.fi.

Elektronisen tiedonhallinnan lisääntyessä 
myös tiedon etsintätavat muuttuvat. Tiedon-
haun kannalta internet mahdollistaa help-
pokäyttöiset yhteydet kirjastojen tietokan-
toihin. Avoimen yliopiston verkkopalvelun 
opiskeluoppaan kautta saat tietoa eri kirjas-
toista ja yhteyden moniin tietokantoihin.

Helsingin yliopiston opiskelijakirjasto
Avoinna 1.9. alkaen ma–pe klo 9–20, la klo 
10–16; kesällä ma–pe klo 9–18, la suljettu.
Sisäänkäynti: Vuorikatu 7
Palvelupuhelin (09) 191 23920 (ma–pe klo 
10–18; neuvonta ja uusinnat).
www.helsinki.fi/opiskelijakirjasto

Opiskelijakirjasto on avoin kaikille. Sinne 
hankitaan Helsingin yliopiston tutkinto-
vaatimusten mukainen kurssikirjallisuus, jo-
ten sieltä löytyvät myös Avoimen yliopiston 
opintoihin kuuluvat kurssikirjat. Lisäksi kir-
jastossa on runsaasti muuta tietokirjallisuut-
ta samoilta aloilta sekä kaunokirjallisuutta, 
hakuteoksia ja sanakirjoja. Ensimmäisen lai-
naajakortin saa maksutta.

Pääosassa Helsingin yliopiston kirjastoja on 
käytössä atk-kirjastojärjestelmä HELKA, joka 
kattaa melko suuren osan kirjastojen koko-
elmista. Myös opiskelijakirjasto kuuluu HEL-
KAan ja kaikki kurssikirjat on luetteloitu sii-
hen. Kirjastossa on asiakkaiden käytössä 
HELKA-päätteitä ja HELKAan saa yhteyden 
myös internetin kautta. Avoimen yliopiston 
Helsingin toimipisteestä ja verkkopalvelusta 
(www.helsinki.fi/avoin) saa tietoa opiskelija-
kirjaston tutustumiskäynneistä, Helka-kurs-
seista ja verkkotiedonhaun peruskursseista.

Lahden tiedekirjasto 
Vapaudenkatu 23
15140 Lahti
p. (03) 812 5420 (lainat, varaukset, työ-
asemien varaukset)  
p. (03) 812 5425 (tietopalvelu) 
faksi (03) 812 5423
tiedekirjasto@lahti.fi
www.lahdentiedekirjasto.fi 
Avoinna: ma, ti, to, pe klo 11-19
ke klo 13-19, la klo 10-15

Kesäaikana ja juhlapyhien aattoina poikke-
avat aukioloajat.

Tiedekirjasto on avoin kaikille. Kirjastoon 
hankitaan Lahdessa järjestettävän yliopisto-
opetuksen sekä avoimen yliopiston opintoi-
hin kuuluvat kurssikirjat. Sen lisäksi kirjas-
tossa on runsaasti muuta tietokirjallisuut-
ta ja sinne tulee 140 lehtivuosikertaa. Kir-
jaston aineisto löytyy Lakki-tietokannasta: 
http://lakki.linneanet.fi. Ensimmäisen lai-
naajakortin saa maksutta.

Kirjastossa on opiskelukäyttöön tarkoitettu-
ja työasemia, joissa on internetin lisäksi opis-
kelussa tarvittavia ohjelmia. Kirjaston pai-
kallisasiakkaat voivat kirjaston työasemil-
la käyttää Helsingin yliopiston hankkimia 
elektronisia aineistoja (n. 10 000 verkkoleh-
teä ja 150 tietokantaa).
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7. OpinTOSOSiAAliSeT eDuT

Opintotuki

Avoimessa yliopistossa opiskelu katsotaan 
sivutoimiseksi opiskeluksi, joten pelkästään 
avoimessa yliopistossa tapahtuvaan opiske-
luun ei saa valtion opintotukea. Tarkempaa 
tietoa opintotuesta saat KELAN paikallistoi-
mistoista. Erilaisista tukimuodoista, esimer-
kiksi aikuiskoulutustuesta, saat parhaiten 
tietoa paikallisten työvoimatoimistojen tie-
topalvelusta sekä verkko-osoitteesta www.
mol.fi

Opiskelijaedut

Avoimen yliopiston opiskelijat eivät voi liit-
tyä jäseniksi Suomen ylioppilaskuntien liit-
toon SYL:iin, koska opiskelua ei katsota ko-
kopäivätoimiseksi. Tämän vuoksi myöskään 
erilaiset opiskelija-alennukset (esim. VR:n ja 
Matkahuollon) eivät koske avoimen yliopis-
ton opiskelijoita. 

Työttömyysturva

Työttömän opiskelijan oikeus työttömyys-
päivärahaan määräytyy pääsääntöisesti sen 
mukaan, katsotaanko opiskelu pää- vai sivu-
toimiseksi. Sivutoiminen opiskelu ei yleensä 
ole esteenä työttömyyspäivärahan saamisel-
le. Työttömyyspäivärahaa koskevat asiat rat-
kaistaan kuitenkin aina paikallisessa työvoi-
matoimistossa ja -toimikunnassa ja ratkai-
sun perustana on työttömän henkilön ko-
konaistilanteen arviointi. Työttömän henki-
lön kannattaa jo ennen opintoihin ilmoit-
tautumista selvittää omasta työvoimatoi-
mistostaan opintojen vaikutus työttömyys-
päivärahaan.

Opintovapaa

Työsuhteessa olevat avoimen yliopiston opis-
kelijat voivat joissain tapauksissa saada opin-
tovapaata opintojensa suorittamiseen. Kou-
lutusrahasto myöntää tietyin edellytyksin ai-
kuiskoulutustukea. Lisätietoja saat Koulutus-
rahastosta (www.koulutusrahasto.fi) ja pai-
kallisista työvoimatoimistoista.

8. SAnA- jA 
lyHenneSeliTyKSiä
 
Ainelaitos: yliopistojen ainelaitoksilla jär-
jestetään oman alan perus- ja jatkotutkin-
toihin tähtäävää opetusta. Ainelaitokset 
vastaavat myös avoimen yliopisto-opetuk-
sen sisällöistä.
Aineopinnot: aineopinnoissa syvennetään 
perusopintojen antamaa sisältötietoa, teo-
rioita ja tutkimusmenetelmiä. Aineopinnot 
ovat laajuudeltaan 35–55 op tiedekunnasta 
ja oppiaineesta riippuen. 
essee: tietystä aihekokonaisuudesta laadit-
tu jäsennelty kirjoitelma. Perinteistä tentti-
vastausta kutsutaan esseevastaukseksi.
Hy: Helsingin yliopisto.
itsenäinen työskentely: opintojakson 
luonteesta riippuen kyse voi olla esim. kirjal-
lisuuden tai luentomuistiinpanojen lukemi-
sesta, harjoitusten tekemisestä tai esseiden 
kirjoittamisesta. Kaikkiin opintojaksoihin si-
sältyy itsenäistä työskentelyä, vaikka sitä ei 
olisi erikseen mainittu. Itsenäiseen työsken-
telyyn varattavan ajan voi päätellä opinto-
pistelaajuuden ja ohjelmassa mainitun ope-
tustuntimäärän perusteella.
Kuulustelu, luentokuulustelu: yleensä 
kirjallinen tentti, johon opiskelija vastaa 
luentojen ja/tai harjoitusten pohjalta, jos-
kus myös kirjallisuuden pohjalta. Useimmi-
ten tenttikysymyksiin vaaditaan esseemuo-
toinen vastaus.
Kirjallisuuskuulustelu: kirjallinen tentti, 
johon opiskelija vastaa opintojaksoon kuu-
luvan kirjallisuuden pohjalta. Useimmiten 
tenttikysymyksiin vaaditaan esseemuotoi-
nen vastaus.
Kollokvio: seminaaria vapaamuotoisempi, 
johonkin tieteelliseen teemaan liittyvä kes-
kusteluryhmä, jossa voidaan tehdä myös kir-
jallisia töitä.
loppukoe: yleensä kirjallinen tentti, johon 
opiskelija vastaa opetuksen ja/tai kirjallisuu-
den pohjalta.
lukuvuosi: Helsingin yliopiston lukuvuosi 
alkaa 1.8. ja päättyy 31.7.
lähiopetus: yliopiston opettajat luennoivat 
ja ohjaavat ryhmätyöskentelyä. Lisäksi opin-
toihin yleensä sisältyy itsenäistä työskente-
lyä, kuten  kirjallisuuden lukemista, harjoi-
tuskursseja, oppimistehtävien tekemistä ja 
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tentti. Usein kurssiin kuuluu myös verkko-
työskentelyä.
Monimuoto-opinnot: opiskelumuoto, jos-
sa opetus on pääasiassa etäopetusta  (luen-
toja internetin kautta, oppimistehtävät, ten-
tit) ja jossa olennaisena osana on paikallisen 
tuutorin ohjaama opintoryhmätyöskentely; 
hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja vies-
tintäteknologiaa; myös monimuoto-opetus, 
monimuoto-opiskelu.
Op: opintopiste
Opinto-ohjelma: sisältää tiedot opinto-
kokonaisuuden tai yksittäisen kurssin sisäl-
löstä, suoritustavoista ja opetuksen järjes-
tämisestä. Ajan tasalla olevat opinto-ohjel-
mat löytyvät Avoimen yliopiston verkkopal-
velusta.
Opintojakso: opintojen suorittamisen pe-
rusyksikkö, joka tarkoittaa yhtä asiakoko-
naisuutta käsittelevää kurssia. Opintojak-
so voi koostua ryhmätyöskentelystä, luen-
noista tentteineen tai pelkästä kirjatentis-
tä. Myös opintojaksojen suoritustavat vaih-
televat. Opintojakson nimi kertoo sen sisäl-
löstä, opintopistemäärä kuvaa laajuutta, nu-
mero- tai kirjainkoodi voi kertoa, mihin vai-
heeseen opintoja se sijoittuu tai mihin kou-
lutusohjelmaan se kuuluu.
Opintokokonaisuus: opintojaksoista muo-
dostuva kokonaisuus, jonka suorittamises-
ta annetaan kokonaisarvosana. Opintoko-
konaisuus voi rakentua yhden tieteenalan 
opintojaksoista tai useammalta tieteenalal-
ta tietyn aihepiirin ympärille (=monitietei-
nen opintokokonaisuus). Laajuus ilmoite-
taan opintopisteinä (esim. 25 op).
Opintopiiri, opintoryhmä: opiskelija osal-
listuu aktiivisesti pienryhmän työskentelyyn, 
usein tuutorin tai opettajan ohjaamana.
Opintopiste (op): ilmaisee opiskeltavan 
opintojakson työmäärän. Yksi opintopis-
te vastaa keskimäärin 27 tunnin työpanos-
ta, mutta käytännössä yhden opintopisteen 
suorittamisen vaatima työmäärä voi vaihdel-
la paljonkin, esim. opiskelijan valmiuksista 
riippuen.
Opintoviikko (ov): ennen lukuvuotta 
2005-2006 opintojen vaatima työmäärä il-
maistiin opintoviikkoina. Yksi opintoviikko 
vastaa keskimäärin 40 tunnin työpanosta. 
Oppimistehtävä: itsenäisesti tehtävä opin-
tosuoritus, yleisimmin esseemuotoinen kir-
joitelma.

Op: opintopiste
Ov: opintoviikko
perusopinnot: Oppiaineen opinnot, joissa 
keskitytään oppiaineen ja tieteellisen tutki-
muksen perusteisiin. Perusopinnot ovat laa-
juudeltaan 25 op.
praktikum: opintojakso, jossa opiskelijalta 
vaaditaan aktiivista osallistumista, esim. esi-
telmän laatimista, keskusteluun tai vierailu-
käynneille osallistumista.
Seminaari: opintojakson työskentelytapa, 
jossa kukin opetusryhmään kuuluva valmis-
telee tiettyyn aihepiiriin liittyvän kirjallisen 
työn. Työt käsitellään yhteisissä kokoontu-
misissa.
Tiedekunta: koostuu yhden tai useamman 
opetus- ja tutkimusalan laitoksista, hallin-
nollisista yksiköistä sekä laitoksille yhteisis-
tä palveluyksiköistä. Tiedekunnat on nimet-
ty yliopistokohtaisesti, joten eri yliopistojen 
tiedekuntien nimet eivät täysin vastaa toi-
siaan. Tiedekunnan nimi viittaa siihen tie-
teenalaan, minkä tutkimusta ja opetusta tie-
dekunnan laitoksissa toteutetaan. Laitosten 
sijoittuminen eri tiedekuntiin on sopimuk-
senvaraista. Samanniminen laitos saattaa eri 
yliopistoissa kuulua eri tiedekuntiin.
Tutkintovaatimukset: opinnot, jotka tut-
kinnon tai tietyn opintokokonaisuuden 
suorittamiseksi tarvitaan. Tiedekunnan eri 
koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 
on koottu tiedekunnan opinto-oppaaseen. 
Opinto-oppaita voi käydä lukemassa esim. 
yliopiston opiskelijakirjastossa ja ne löytyvät 
myös yliopiston verkkosivuilta. Avoimen yli-
opiston opintojen tutkintovaatimukset löy-
tyvät tämän oppaan D-osasta sekä opinto-
ohjelmista.
Tuutori: antaa oppiaineen sisältöön ja opis-
kelutaitoihin liittyvää ohjausta sekä yksit-
täisille opiskelijoille että ryhmille esim. vas-
taanotoilla tai opintoryhmissä; opintojen 
loppuvaiheessa oleva tai tutkinnon jo suo-
rittanut henkilö.
Tvt -opinnot: Tieto- ja viestintätekniikan 
opinnot
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9. inFOrMATiOn på SVenSKA

9.1 Den öppna 
universitetsundervisningen vid 
Helsingfors universitet

Den öppna universitetsundervisningen ger 
vuxna en möjlighet att bedriva akademis-
ka studier oavsett ålder och grundutbild-
ning. Den öppna universitetsundervisning-
en följer Helsingfors universitets kursford-
ringar och fakulteterna godkänner studie-
programmen och lärarna. 

Vid öppna universitet kan man avlägga stu-
diehelheter och enskilda kurser men inte 
några examina. Studierna kan senare räk-
nas till godo då man söker in till universite-
tet. Målet för öppna universitetsstudier kan 
också vara yrkeskompetens eller allmänbil-
dande vuxenstudier.

Studieämnena vid öppna universitetet är in-
delade i grund- och ämnesstudier.  Främst 
erbjuds grundstudier, t.ex. studiehelheten 
25 studiepoäng i pedagogik (allmän och 
vuxenpedagogik). Man kan tentera alla öpp-
na universitetets kurser på antingen svens-
ka eller finska. 

En studiehelhet består av studieavsnitt vars 
längd anges i studiepoäng (sp). Med en stu-
diepoäng avses arbetstiden för studierna 
(föreläsningar, kurslitteratur, övningsuppgif-
ter) som tar ca 27 timmar i anspråk. Under-
visningens och studiernas utformning fram-
går av kursfordringarna. Undervisningen ges 
på kvällstid och under veckoslut.

Öppna Universitetet vid Helsingfors univer-
sitet är en fristående institution inom uni-
versitetet. Den arrangerar studier själv och 
i samarbete med olika vuxenutbildningsin-
stitut. 

9.2 Öppna universitetet på internet

Informationen om alla kurser som arrange-
ras vid Helsingfors universitets Öppna uni-
versitet finns samlad i en databas. Webb-
adressen är: www.helsinki.fi /avoin 

Där finns också allmän information, stöd och 
service, mestadels på finska.

Svenskspråkig information: www.avoin.hel-
sinki.fi/svenska

All öppen universitetsundervisning i Finland 
är samlad på en gemensam adress:
www.avoinyliopisto.fi

Det svenskspråkiga kursutbudet finns på 
webbadressen: 
www.avoin.helsinki.fi/svenska/undervisning.
htm

9.3 Anmälan 

Innan du anmäler dig, bekanta dig med
• kursbeskrivningen
• tidsschemat
• anmälningsinstruktionerna

Av kursbeskrivningen framgår hur man ge-
nomför kursen, antalet föreläsningstimmar 
samt eventuell litteratur som skall tenteras. 
Då man planerar sina studier är det skäl att 
beakta även den tid som går åt till självstu-
dier. 

• Anmälan till kurser vid institut

Till öppna universitetskurser anmäler man 
sig vid ifrågavarande instituts informations-
möten eller på förhand angivna anmälnings-
dagar. Kursavgifterna är olika vid varje insti-
tut. I samband med anmälningen får stude-
randen ett informationspaket (studiehand-
bok, information över kurserna). Studeran-
den skall anmäla sig i början av varje läsår, 
även om studiehelheten fortsätter från fö-
regående läsår.

• Anmälan till kurser vid Helsingfors univer-
sitet

Anmälan till kurserna som hålls vid Öppna 
universitetets enheter i Helsingfors och Van-
da är bindande. Se anmälningsuppgifter i 
kursprogrammen, som finns på webbtjäns-
ten: www.helsinki.fi/avoin

9.4 Studieavgifter

Studieavgifterna bestäms enligt studier-
nas längd och form.  Studieavgiften gäller 
så länge utbildningsprogrammet man an-
mält sig till pågår. Studieavgifterna varierar 
mellan olika arrangörer. Om studieavgif-
ter vid instituten se kursprogrammet i frå-
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ga på webbtjänsten. Om studieavgifter för 
kurser som arrangeras vid Helsingfors uni-
versitet, se: 
www.avoin.helsinki.fi/palvelut/maksut.htm

9.5 Annulleringsvillkor

Annulleringsvillkoren varierar hos olika ar-
rangörer. Annullering av anmälan till kurser 
som arrangeras vid Helsingfors universitet:
• Om du inte kan inleda dina studier bör 

du meddela kansliet så fort som möjligt
• Om du annullerar din anmälan senast 

14 dygn före kursens början eller om du 
inte har möjlighet att delta i studierna 
på grund av sjukdom (läkarintyg bör 
uppvisas), kräver Öppna universitetet 20 
% av studieavgiften som expeditionsav-
gift, dock högst 40 euro. Eventuella åter-
betalningar betalas inom en månad in på 
det konto du uppgett.

• Om du annullerar din anmälan senare 
än 14 dygn före kursens början, kräver 
Öppna universitetet dig på hela studie-
avgiften.  

• Om det vid din anmälan till studierna 
är 14 dygn eller kortare tid till kursens 
början, har du rätt till en partiell återbe-
talning av studieavgiften (se ovan) om 
du annullerar dina studier senast 7 dygn 
efter din anmälan, dock senast föregå-
ende vardag innan kursens början.

• Om vi måste annullera undervisningen 
t.ex. på grund av för få anmälningar er-
sätter vi 100 % av studieavgiften. Avgif-
ten återbetalas inom en månad till det 
konto du uppgett.

9.6 Tentamina

För att säkerställa att inlärning skett tente-
ras föreläsningar och litteratur.  Tentamina 
sker vanligtvis skriftligt och i essäform. För-
teckning över böcker för litteraturtentami-
na finns i kursprogrammen och i D-delen av 
denna studiehandbok. I föreläsningstenta-
mina tenteras ärenden som behandlats på 
föreläsningarna samt studiematerial som 
utdelats. I samtliga tentamina tenteras bå-
de föreläsningar och litteratur. Vanligtvis ar-
rangeras två omtagningstillfällen för varje 
tentamen. Om man vill tentera en finsksprå-
kig kurs på svenska, bör man höra sig för om 

möjligheterna före anmälningen. 

Tentamenspraxis på kurser vid Helsing-
fors universitet:

Anmälning till tentamen

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

Tentamenskuvert fås från Öppna universite-
tets kansli. Fyll omsorgsfullt i kuvertet och 
returnera det till kansliet antingen person-
ligen eller per post. Du kan även faxa kuver-
tet till numret (09) 191 28323.

Till tentamen kan du även anmäla dig via 
vår webbtjänst (www.helsinki.fi/avoin) se-
nast 10 dygn före tentamen. Försenade an-
mälningar observeras ej!

Tentamenspraxis på kurser vid insti-
tut:

Information om tentamensförfarandet fås 
på respektive institut.

Tentamenstillfället 

Information om tentamensplatserna hittas i 
kursprogrammen på vår webbtjänst (www.
helsinki.fi/avoin/palvelut/tenttipaikat.asp).

• Till tentamenstillfället bör man infinna 
sig senast 30 minuter efter att tillfället 
påbörjats. Man får avlägsna sig från ten-
tamenstillfället tidigast 30 minuter efter 
att tillfället inletts.

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

• Frågorna får läsas först när tentamensö-
vervakaren ger lov till det.

• Tentamensövervakaren delar ut svars-
pappren. Skriv ditt namn och din person-
beteckning tydligt på varje svarspapper. 
Personbeteckningen behövs då studie-
prestationerna registreras, den syns inte 
i samband med offentliga resultatlistor.

• Returnera frågorna och svarspappren ef-
ter tentamen. Visa även upp ett bildför-
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sett identitetsbevis samt ditt studiekort 
eller ett kvitto över betald studieavgift 
(även grundexamensstuderandena!). 
Skriv ditt namn på tentamensövervaka-
rens namnlista.

Tentamensresultat

På frågepappret står det vanligtvis när ten-
tamensresultaten publiceras. Tentamensre-
sultaten finns till påseende på Öppna uni-
versitetets webbtjänst i en månads tid. Med 
anledning av datasekretessen måste man re-
gistrera sig till webbtjänsten. Registreringen 
är avgiftsfri. Om du inte vill att dina tenta-
mensresultat syns på webbtjänsten skall du 
meddela det till vår tentamenstjänst.

9.7 Bedömning och registrering av 
studieprestationer

Studieavsnittens lärare bestämmer kriteri-
erna för bedömning. Studieavsnitten be-
döms enligt skalan godkänd/underkänd el-
ler enligt sifferskalan 0-5: 0= underkänd, 1= 
försvarlig, 2= nöjaktig, 3= god, 4= berömlig 
och 5= utmärkt.  Studiehelhetens vitsord be-
stäms enligt avsnittens vitsord. 

Läraren skickar studerandenas tentamensre-
sultat till det institut där tentamen anordna-
des (undervisning vid institut) eller till Öpp-
na universitet (undervisning vid Helsingfors 
universitet). Institutet sköter om att tenta-
mensresultaten skickas till Öppna universi-
tetets byrå där alla studerandenas presta-
tioner matas in i universitetets studerande-
register. 

Studieprestationerna registreras i Helsing-
fors universitets studieregister vanligen in-
om en månad efter att tentamensresultaten 
publicerats. Du kan få ett utdrag över dina 
studieprestationer. Utdraget är avgiftsbelagt 
(2,50 €) och det kan avhämtas antingen på 
kansliet eller beställas från servicenumret 
0600-115 77 (1,83 €/min + lna). Över en slut-
förd studiehelhet får du på begäran ett se-
parat intyg. Intyget är avgiftsfritt och pos-
tas hem till den studerande.

9.8 rådgivning

Studerandena kan få vägledning i frågor 
som gäller studiernas innehåll, studiepla-
nering och utvecklandet av studiefärdig-
het av utbildningsplanerare Benita Skog-
berg, tfn (09) 191 28006, benita.skogberg@
helsinki.fi

9.9 Studentbiblioteket 

Öppna universitetets studeranden kan an-
vända sig av Helsingfors universitets stu-
dentbibliotek (Berggatan 7, www.helsinki.
fi/opiskelijakirjasto)

Öppettider:
• 1.6. – 31.8.  mån–fre kl. 9–18
• Från och med 1.9. mån–fre kl. 9–20 och 

lör kl. 10–16

9.10 Förklaringar och förkortningar

Studieavsnitt: en enskild kurs som behand-
lar ett visst ämnesområde och kan omfatta 
flera olika avsnitt (t.ex. föreläsningar och lit-
teraturtentamen)
Studiehelhet: en helhet som består av 
studieavsnitt, t.ex. grundstudier, ämnesstu-
dier
Studiepoäng: anger arbetstiden för studi-
erna, en studievecka består av genomsnitt-
ligen en 27 timmars arbetsinsats
Allmänna studier: kurser som stöder studi-
erna, t.ex. språk- eller metodstudier
Tentamen: en skriftlig tentamen som an-
ordnas efter ett studieavsnitt, ofta i essä-
form
sp = studiepoäng (se ovan)
F = föreläsningsundervisning
G = gruppundervisning/övningar
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Tutkintovaatimukset

Tähän osaan on koottu Avoimessa yliopistossa opetettavien oppiaineiden tutkintovaatimuk-
set. Opetus noudattaa Helsingin yliopiston tutkintovaatimuksia. Tutkintovaatimuksilla tar-
koitetaan tässä yhteydessä opintojen sisältöä, sillä pelkästään avoimessa yliopistossa opis-
kelemalla ei voi suorittaa yliopistotutkintoa. 

Tutkintovaatimuksista käyvät ilmi opintojen sisällöt ja tavoitteet, opintokokonaisuuksiin 
kuuluvat opintojaksot, suoritustavat ja opintoihin sisältyvä kirjallisuus. Suoritustapoja ovat 
esim. luento-opetus, harjoitukset ja tentti. Kirjallisuus on tärkeä osa yliopisto-opintoja, ja 
teokset luetaan tenttiin tai niitä voidaan käyttää myös kirjallisten töiden lähdemateriaa-
lina. Opintojen laajuus on ilmaistu opintopisteinä (op). Yksi opintopiste vastaa n. 27 tun-
nin työpanosta.

Tässä oppaassa on esitelty pääsääntöisesti lähiopetuksen suoritustapoja. Monimuoto- ja verk-
ko-opintojen suoritustavat poikkeavat niistä. Monimuoto-opintojen tutkintovaatimukset sel-
viävät opiskelijoille jaettavasta opintomateriaalista ja verkkopalvelusta osoitteesta www.hel-
sinki.fi/avoin. Tietoa monimuoto-opiskelusta saa myös Avoimen yliopiston Lahden toimipis-
teestä ja opetusta järjestävistä oppilaitoksista. Tietoa verkko-opinnoista, mm. kurssiesittelyt, 
löyy verkkopalvelustamme www.helsinki.fi/avoin > Opetus > Verkko-opinnot.

Merkkien selitykset: 

L = luento-opetus, R = ryhmätyöskentely, F = föreläsningar

KIELIOPINNOT ........................................................................................................................ 59
ENGLANTI  .............................................................................................................................60
Englannin tekstinymmärtämisen tukikurssi  .......................................................................60
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito  ................................60
Englannin keskustelu ja kirjoittaminen 60
ESPANJA  ................................................................................................................................60
Espanjan alkeiskurssi I ja 2  ...................................................................................................60
Espanjan peruskurssit  ...........................................................................................................60
Espanjan jatkokurssit  ...........................................................................................................61
Espanjan kielioppikurssi 1 ja 2  .............................................................................................61
ITALIA .....................................................................................................................................61
Italian alkeiskurssit  ...............................................................................................................61
Italian peruskurssit   ..............................................................................................................61
Italian jatkokurssit  ................................................................................................................61
PORTUGALI ............................................................................................................................61
Portugalin alkeiskurssi 2   .....................................................................................................61
Portugalin jatkokurssi 1  .......................................................................................................61
Ranskan alkeiskurssit  ...........................................................................................................61
Ranskan peruskurssit  ............................................................................................................61
Ranskan jatkokurssit  ............................................................................................................61
Ranskan tekstinymmärtäminen  ...........................................................................................61
Ranskan jatkokurssi 3 A ja B  ................................................................................................61
Ranskan kielioppikurssi 1 ja 2  ..............................................................................................61
RUOTSI ...................................................................................................................................62
Ruotsin valmennuskurssi  ......................................................................................................62
SAKSA ....................................................................................................................................62
Saksan jatkokurssit  ...............................................................................................................62
Saksan tekstinymmärtäminen  .............................................................................................62
Toinen kotimainen kieli  .......................................................................................................62



55

D

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito  ......................................................62
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito  ......................................................62
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito  ......................................................62
Toisen kotimaisen kielen kirjalli nen ja suullinen taito  ......................................................63
VENÄJÄ ..................................................................................................................................63
Venäjän peruskurssit  ............................................................................................................63
Venäjän jatkokurssit  ............................................................................................................63
VIRO .......................................................................................................................................63
Viron alkeiskurssi (3 op) ........................................................................................................63

BIOTIETEELLISET OPINNOT .................................................................................................... 65
Biokemia ................................................................................................................................. 65
Biologi  .................................................................................................................................... 66
Ekologi och evolutionsbiologi  .............................................................................................. 66
Genetik  .................................................................................................................................. 66
Hydrobiologia ........................................................................................................................ 67
Perinnöllisyystiede ................................................................................................................. 68
Yleisbiologia ........................................................................................................................... 68
Ympäristöbiologia ................................................................................................................. 69
Ympäristönsuojelutiede ........................................................................................................ 69

FARMASIAN OPINNOT ........................................................................................................... 71
Lääkkeet ja urheilu (3 op) .....................................................................................................71

HUMANISTISET OPINNOT ...................................................................................................... 72
Yleisopinnot ........................................................................................................................... 72
Afrikan tutkimus .................................................................................................................... 72
Arabian kielen ja islamin tutkimus ....................................................................................... 73
Arkeologia .............................................................................................................................. 73
Elokuva- ja  televisiotutkimus ............................................................................................... 74
Elämänkatsomustieto ............................................................................................................ 75
Englantilainen filologia ......................................................................................................... 75
Estetiikka ................................................................................................................................ 76
Eurooppalaisten kulttuurien ja alueiden tutkimus ............................................................. 77
Filosofi .................................................................................................................................... 77
Filosofia .................................................................................................................................. 78
Historia.................................................................................................................................... 80
Keski-Aasian tutkimus ........................................................................................................... 81
Kotimainen kirjallisuus .......................................................................................................... 81
Kulttuurienvälinen vuorovaikutus ........................................................................................ 82
Latinalaisen Amerikan tutkimus ........................................................................................... 82
Musiikkitiede .......................................................................................................................... 83
Nordiska språk  ....................................................................................................................... 84
Suomen kieli ........................................................................................................................... 84
Taidehistoria ........................................................................................................................... 86
Uskontotiede .......................................................................................................................... 89
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimus ........................................................................................ 90
Yleinen kirjallisuustiede ........................................................................................................ 91

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISET OPINNOT ............................................................................... 93
Yleisopinnot ........................................................................................................................... 93
Erityispedagogiikka ............................................................................................................... 93
Lasten ja nuorten käyttäytymishäiriöt -johdantokurssi ................................................ 94
Va Johtajuus opetuksessa  ....................................................................................................95
Va Tavoitteena työrauha - erilaisuus on rikkautta  .............................................................95
Kommunikaation kehitys ja häiriöt. Puheopetus – artikulaatiohäiriöt (3 op) .................. 95



D

56

Kasvatustiede ..........................................................................................................................98
Kasvatustieteen perusopinnot, (luokanopettaja)  .............................................................. 98
Kasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatus)  ............................................................... 99
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede)  .................................. 101
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot  .................................... 103
Kognitiotiede ........................................................................................................................105
Logopedia ..............................................................................................................................106
Logopedi  ...............................................................................................................................108
Mediakasvatus .......................................................................................................................110
Pedagogik  .............................................................................................................................112
Psykologia ..............................................................................................................................113
Puheviestintä .........................................................................................................................114

LÄÄKETIETEELLISET OPINNOT..............................................................................................116
Kansanterveystiede ...............................................................................................................116

MAATALOUS-METSÄTIETEELLISETOPINNOT .......................................................................118
Elintarvike-ekonomia ............................................................................................................118
Kotieläintiede ........................................................................................................................118
Luonnonmukainen maa- ja elintarviketalous .....................................................................118
Näringslära ............................................................................................................................124
Osuustoiminta ja yhteisötalous ............................................................................................124
Puutarhatiede .......................................................................................................................126
Ravitsemustiede ....................................................................................................................127

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT .............................................................130
Astronomi  .............................................................................................................................130
Fysiikka ..................................................................................................................................130
Kemia .....................................................................................................................................131
Maantiede .............................................................................................................................133
Maantieteen aineenopettajan opinnot  ............................................................................ 134
Matematiikka ........................................................................................................................136
Matematik .............................................................................................................................136
Meteorologia ........................................................................................................................137
Tietojenkäsittelytiede ...........................................................................................................137
Tähtitiede ..............................................................................................................................138

OIKEUSTIETEELLISET OPINNOT ............................................................................................139
Johdatus oikeustieteeseen  ..................................................................................................139
Oikeustieteen kandidaatin tutkinnon aineopintoja ..........................................................139
Lakikirjatentit  ..................................................................................................................... 139
Säädökset  ............................................................................................................................ 139
Eurooppaoikeus  ................................................................................................................. 140
Hallinto-oikeus  ................................................................................................................... 140
Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus (6 op)  ............................................................................... 140
Oikeushistoria  ..................................................................................................................... 141
Rikosoikeus  ......................................................................................................................... 141
Työoikeus  ............................................................................................................................ 142
Valtiosääntöoikeus  ............................................................................................................. 142
Asiakirjojen laadintakurssi  ................................................................................................. 143
Yksityisoikeuden johdantokurssi  ....................................................................................... 143

TEOLOGISET OPINNOT ..........................................................................................................144
Yleinen teologia ....................................................................................................................144



57

D

VALTIOTIETEELLISET OPINNOT .............................................................................................147
Elämänkatsomustieto  ..........................................................................................................147
Eu-opintokokonaisuus ..........................................................................................................148
Filosofia  ................................................................................................................................149
Informaatiotutkimus  ............................................................................................................149
Johtamisen sivuainekokonaisuus  ........................................................................................151
Journalistik  ...........................................................................................................................153
Kehitysmaatutkimus .............................................................................................................155
Lapsen oikeudet ....................................................................................................................157
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia ........................................................................................160
Sosiaalipolitiikka ...................................................................................................................161
Sosiaalipsykologia .................................................................................................................163
Sosiaalityö ..............................................................................................................................166
Sosiologia  .............................................................................................................................171
Valtio-oppi .............................................................................................................................174
Vanhenemisen tutkimus  ......................................................................................................178
Viestintä .................................................................................................................................179
Yhteiskuntahistoria  ..............................................................................................................191
Ympäristöpolitiikka  .............................................................................................................192
Yhteisiä opintoja ...................................................................................................................192

SVENSKSPRåKIGA STUDIER .................................................................................................194
Engelsk textförståelse, skrivning och diskussion  .............................................................. 194
Näringslära  ......................................................................................................................... 194
Logopedi  ............................................................................................................................. 195
Pedagogik  ........................................................................................................................... 197
Biologi  ................................................................................................................................. 198
Ekologi och evolutionsbiologi  ........................................................................................... 198
Genetik  ............................................................................................................................... 199
Filosofi  ................................................................................................................................. 199
Historia  ................................................................................................................................ 199
Nordiska språk  .................................................................................................................... 199
Astronomi  ........................................................................................................................... 199
Matematik ........................................................................................................................... 200
Rättsvetenskap  .....................................................................................................................200
Journalistik  ......................................................................................................................... 200
Socialpsykologi och psykologi ............................................................................................ 202
Socialt arbete ....................................................................................................................... 204



58

Du som studerar får

50 % studierabatt
på Västra Nyland, Hufvudstadsbladet, 

Borgåbladet och Östra Nyland.

För att få studierabatten ska du studera, bo i eget hushåll och vara högst 29 år 
gammal. Vi begränsar rättigheten till studierabatt till sex år. Ange läroanstalt, 

numret på ditt studentkort samt födelsedatum när du tecknar din prenumeration. 
Utnyttja studierabatten fast någon annan betalar din prenumeration!

Nu kan du prenumerera skilt på Volt!
Som studerande får du 35 % rabatt på Volt.



59

D

Seuraavat kurssit voidaan sisällyttää yliopistotutkintoon, joko pakollisina tai valinnaisina 
kieliopintoina.

Kielikurssien lähtötason ja tavoitetason sekä kielitaidon tason kuvaamiseen käytetään ny-
kyään yleisesti Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoa (A1-C2), jonka kuvaimien 
avulla voit itsekin arvioida osaamistasi kielitaidon eri osa-alueilla. Esimerkiksi Dialangin avul-
la voit testata usean vieraan kielen tekstin ja kuullun ymmärtämisen, kirjoittamisen, raken-
teiden ja sanaston hallintaasi. 

Kielten tukisivuilla (www.avoin.helsinki.fi/opetus/omataito.htm) on esitelty useita muitakin 
vaihtoehtoja kielitaidon omatoimiseen testaamiseen. Itsearviointi auttaa löytämään sopi-
vimman kurssin ja tarjoaa hyvän lähtökohdan kieliopintojen aloittamiselle. 

Kieliopinnot

Viitekehyksen taitotasot, sivu 48 teoksesta Eurooppalainen viitekehys: Kielten oppimisen, 
opettamisen ja arvioinnin yhteinen viitekehys. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö, 
Council of Europe 2003.

A1 Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden 
Tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettien tarpeiden tyydyttäminen. Pystyy esit-
täytymään ja esittelemään muita. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin 
ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tun-
tevat ja mitä heillä on. Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekump-
pani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.

A2 Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän 
tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, pai-
kallistieto, työ. Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka 
edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. Pystyy kuvai-
lemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.

B1 Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi 
työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy useimmista tilanteista matkustaessaan koh-
dekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista 
tai itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unel-
mia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja 
suunnitelmia.

B2 Ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista 
teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaa-
nia, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa ilman että 
se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja. Pystyy tuottamaan selkeää, yksityis-
kohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankoh-
taisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

C1 Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä. Pystyy 
esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten 
löytämisessä. Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opin-
toihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin. Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita kä-
sittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaa jäsentää 
tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidesanoja.

C2 Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Osaa yhdis-
tellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä esitetyistä 
perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen. Pystyy ilmaisemaan aja-
tuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti. Pystyy erottamaan merkitysvivah-
teet mutkikkaissakin tilanteissa.
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englAnTi 

englannin tekstinymmärtämisen 
tukikurssi (2 op) 
Lähtötaso: A2-B1 Eurooppalaisen viitekehyk-
sen taitotasoasteikolla. 

Kurssilla luetaan lyhyehköjä englanninkieli-
siä akateemisia tekstejä, kerrataan teksteis-
sä esiintyviä vaikeita kielioppirakenteita ja 
tutustutaan lukustrategioihin. Tavoitteena 
on, että kurssin jälkeen opiskelijalla on val-
miudet osallistua tutkintovaatimuksiin kuu-
luvalle tekstinymmärtämistä sisältävälle eng-
lannin kurssille. Kurssin suorittamiseen kuu-
luu säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen 
opetukseen. 

Suoritustapa: Ryhmätyöskentely 28 t, itse-
näistä työskentelyä 26 t + opettajan anta-
mat tehtävät 

Oppimateriaali: Olsonen, p. & Monni, S.: English 
Reading Comprehension, Preparatory Course tai 
opettajan oma materiaali.

englannin tekstinymmärtäminen, 
kirjoittaminen ja suullinen taito 
(3 op) 
(english Academic and professional Skills: 
reading, Writing and Spoken Communica-
tion for Students of Arts, Behavioural and 
Social Sciences) 

Lähtötaso: Lukion englannin kielen pitkä 
oppimäärä/B2 Eurooppalaisen viitekehyk-
sen taitotasoasteikolla. 

The aim of this course is for students to 
achieve a high level of academic and pro-
fessional English by focusing on reading, 
writing and speaking skills. In addition, stu-
dents should gain the confidence and abili-
ty to communicate using English related to 
their own field of study. The course will in-
clude reading comprehension tasks, writing 
tasks based on reading academic texts, in-
dividual short presentations and discussion. 
Full attendance required. 

Suoritustapa: Ryhmätyöskentely 42 t, itse-
näistä työskentelyä 39 t + tentti 

Oppimateriaali: Olsonen, p., Tolsa-Mänttäri, i., 

Monni, S. & lehtonen, T. Englannin tekstinym-
märtäminen, opiskelijan opas. 5. uudistettu painos, 
tai opettajan materiaali. 

Jakso järjestetään myös verkko-opintoina. 
Kirjallisuus kuten yllä, suoritustavoista saa 
tietoa verkkopalvelusta www.helsinki.fi/
avoin. 

englannin keskustelu ja 
kirjoittaminen (2 op) 
(english Academic and professional Skills: 
Discussion and Writing for Students of Arts, 
2 sp) 

Lähtötaso: Lukion englannin kielen pitkä 
oppimäärä/B2 Eurooppalaisen viitekehyk-
sen taitotasoasteikolla. Tekstinymmärtämis-
tä sisältävää englannin kurssia suositellaan 
suoritettavaksi ennen tätä kurssia. 

The aim of this course is for students to 
achieve a high level of academic and profes-
sional English by focusing on speaking and 
writing skills. In addition, students should 
gain the confidence and ability to commu-
nicate using English related to their field of 
study. The main focus of this course is on 
speaking and writing based on reading aca-
demic texts. The language of instruction is 
English. Completion of the course is depen-
dent on active participation, completion of 
assignments and fulfilment of the attendan-
ce requirements. 

Suoritustapa: Ryhmätyöskentely 28 t, itse-
näistä työskentelyä 26 t 

Oppimateriaali: Oshima-Hague: Writing Academic 
English (4. painos) tai opettajan materiaali 

eSpAnjA 

espanjan  
alkeiskurssi i ja 2 (3 op)
Helsingin seudun kesäyliopiston kurssien tut-
kintovaatimukset saa opintojen järjestäjältä. 

espanjan peruskurssit (6 op) 
Suoritustapa: Ryhmätyöskentely 96 t + tent-
ti 

Oppimateriaali: Kuokkanen-Kekki & palmujoki: 
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Español Uno (uudistettu painos) 

espanjan jatkokurssit (6 op) 
Lähtötaso: A 1 eurooppalaisen viitekehyk-
sen taitotasoasteikolla 

Suoritustapa: Ryhmätyöskentely 96 t + tent-
ti 

Oppimateriaali: Kuokkanen-Kekki & palmujoki: 
Español dos (uudistettu painos) 

espanjan  
kielioppikurssi 1 ja 2 (3 op)
Helsingin seudun kesäyliopiston kurssien 
tutkintovaatimukset saa opintojen järjes-
täjältä. 

iTAliA

italian alkeiskurssit (3 op)
Helsingin seudun kesäyliopiston kurssien 
tutkintovaatimukset saa opintojen järjes-
täjältä. 

italian peruskurssit (6 op) 
Suoritustapa: Ryhmätyöskentely 92 t + tent-
ti 

Oppimateriaali: enneli poli: Ciao! 

italian jatkokurssit (6 op) 
Lähtötaso: A 1 eurooppalaisen viitekehyk-
sen taitotasoasteikolla 

Suoritustapa: 92 t + tentti 

Oppimateriaali: enneli poli: Ciao Ancora! 

pOrTugAli

portugalin alkeiskurssi 2 (3 op) 
Helsingin seudun kesäyliopiston kurssien tut-
kintovaatimukset saa opintojen järjestäjältä. 

portugalin jatkokurssi 1 (3 op) 
Helsingin seudun kesäyliopiston kurssien tut-
kintovaatimukset saa opintojen järjestäjältä. 

rAnSKA 

ranskan alkeiskurssit (3 op)
Helsingin seudun kesäyliopiston kurssien 
tutkintovaatimukset saa opintojen järjes-
täjältä. 

ranskan peruskurssit (6 op) 
Suoritustapa: Ryhmätyöskentely 96 t + tentti 

Oppimateriaali: nivanka, Sutinen. Chez Marianne 1 

ranskan jatkokurssit (6 op) 
Lähtötaso: A1 eurooppalaisen viitekehyk-
sen taitotasolla 

Suoritustapa: Ryhmätyöskentely 96 t + tentti 

Oppimateriaali: Hakulinen, Sutinen: Chez Mari-
anne 2 

ranskan tekstinymmärtäminen 
(3 op) 
Lähtötaso: B1 eurooppalaisen viitekehyksen 
taitotasoasteikolla 

Kurssi muodostaa yhdessä suullisen tai-
don kurssin kanssa tiedekuntien tutkinto-
vaatimusten mukaisen vieraan kielen tai-
don opintojakson. Tavoitteena on oppia ym-
märtämään ranskankielisiä oman alan teks-
tejä ja käyttämään lukemista helpottavia 
apuvälineitä. 

Suoritustapa: Ryhmätyöskentely 40 t + tent-
ti 

Oppimateriaali: opettajan materiaali 

ranskan jatkokurssi 3 A ja B (4 op)
Helsingin seudun kesäyliopiston kurssien tut-
kintovaatimukset saa opintojen järjestäjältä. 

ranskan kielioppikurssi 1 ja 2 (4 op)
Helsingin seudun kesäyliopiston kurssien tut-
kintovaatimukset saa opintojen järjestäjältä. 
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ruOTSi

ruotsin valmennuskurssi (2 op) 
Noin 3 vuotta opiskelleille ja lukion oppi-
määrän heikosti hallitseville opiskelijoille, 
joiden on aiheellista täydentää ruotsin kie-
len taitoaan ennen toisen kotimaisen kielen 
kirjallisen ja suullisen taidon kurssia. 

Kurssin suorittamiseen kuuluu säännöllinen 
läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen ope-
tukseen. 

Suoritustapa: Ryhmätyöskentely 28 t + tentti 

Oppimateriaali: Kanal grammatik och praktik 
tai opettajan materiaali 

SAKSA

Saksan jatkokurssit (6 op) 
Suoritustapa: Ryhmätyöskentely 96 t + tent-
ti 

Oppimateriaali: Fahrplan 2 

Saksan tekstin- 
ymmärtäminen (2 op) 
Lähtötaso: B1, vähintään lukion lyhyen sak-
san hyvä hallinta 

Kurssi vastaa eri tiedekuntien tutkintovaa-
timuksiin kuuluvaa vieraan kielen tekstin-
ymmärtämisen opintojaksoa. Kurssilla pyri-
tään sellaisen saksankielisen tekstin ymmär-
tämisen taitoon, että opiskelija pystyy lu-
kemaan oman tieteenalansa saksankielistä 
kirjallisuutta. Kurssilla käsitellään eriaihei-
sia tekstejä ja pyritään niiden sisältöjen, lau-
serakenteiden ja sananmuodostuksen ym-
märtämiseen. 

Suoritustapa: Ryhmätyöskentely 44 t + tent-
ti 

Oppimateriaali: opettajan materiaali. 

TOinen KOTiMAinen Kieli 
Lähtötaso: Kurssille osallistuminen edellyt-
tää hyvää lukion ruotsin hallintaa. Ylioppi-
lastutkinnon cum lauden tai sitä alemman 

arvosanan kirjoittaneelle tai taitotasolle A2 
sijoittuvalle opiskelijalle suositellaan osallis-
tumista valmennuskurssille ennen tiedekun-
takurssin aloittamista. 

Toisen kotimaisen kielen kirjalli-
nen ja suullinen taito (5 op) 
Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen 
ruotsin kielen taito, että hän pystyy ymmär-
tämään humanististen alojen puhuttua ja 
kirjoitettua ruotsin kieltä, keskustelemaan 
oman alaansa liittyvistä kysymyksistä ja laa-
timaan sekä kirjallisen että suullisen esityk-
sen ruotsiksi. 

Suoritustapa: Ryhmätyöskentely 70 t + kir-
jallinen ja suullinen tentti 

Oppimateriaali: Kurssilla jaettava monistemateri-
aali. Tukimateriaaliksi kurssilla suositellaan kieliop-
pikirjaa, esim. Fiilin, u – Hakala, K. Därför tai sa-
mojen tekijöiden hieman vaativampi kieliopin har-
joituskirja Fullträff. 

Toisen kotimaisen kielen kirjalli-
nen ja suullinen taito (5 op) 
Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen 
ruotsin kielen taito, että hän pystyy ymmär-
tämään oikeustieteellisten alojen puhuttua 
ja kirjoitettua ruotsin kieltä, keskustelemaan 
oman alaansa liittyvistä kysymyksistä ja laa-
timaan sekä kirjallisen että suullisen esityk-
sen ruotsiksi. 

Suoritustapa: Ryhmätyöskentely 70 t + kir-
jallinen ja suullinen tentti 

Oppimateriaali: Kurssilla jaettava monistemateriaa-
li. Tukimateriaaliksi kurssilla suositellaan kielioppi-
kirjaa, esim. Fiilin, u – Hakala, K. Därför tai samo-
jen tekijöiden hieman vaativampi kieliopin harjoi-
tuskirja Fullträff. 

Toisen kotimaisen kielen kirjalli-
nen ja suullinen taito (4 op) 
Tavoitteena on antaa opiskelijoille sellainen 
ruotsin kielen taito, että hän pystyy ymmär-
tämään valtiotieteellisten alojen puhuttua 
ja kirjoitettua ruotsin kieltä, keskustelemaan 
omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä ja laa-
timaan sekä kirjallisen että suullisen esityk-
sen ruotsiksi. 
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Suoritustapa: Ryhmätyöskentely 56 t + kir-
jallinen ja suullinen tentti 

Oppimateriaali: Kurssilla jaettava monistusmateri-
aali. Tukimateriaaliksi kurssilla suositellaan kieliop-
pikirjaa, esim. Fiilin, u – Hakala, K. Därför tai sa-
mojen tekijöiden hieman vaativampi kieliopin har-
joituskirja Fullträff. 

Toisen kotimaisen kielen kirjalli-
nen ja suullinen taito (3 op) 
Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen 
ruotsin kielen taito, että hän pystyy ymmär-
tämään käyttäytymistieteellisten alojen pu-
huttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä, keskus-
telemaan omaan alaansa liittyvistä kysymyk-
sistä ja laatimaan sekä kirjallisen että suulli-
sen esityksen ruotsiksi. 

Suoritustapa: Ryhmätyöskentely 42 t + kir-
jallinen ja suullinen tentti 

Oppimateriaali: Kurssilla jaettava monistusmateri-
aali. Tukimateriaaliksi kurssilla suositellaan kieliop-
pikirjaa, esim. Fiilin, u – Hakala, K. Därför tai sa-
mojen tekijöiden hieman vaativampi kieliopin har-
joituskirja Fullträff. 

Venäjä

Venäjän peruskurssit (6 op) 
Suoritustapa: Ryhmätyöskentely 96 t + tent-
ti 

Oppimateriaali: ilmoitetaan opetusohjelmassa 

Venäjän jatkokurssit (6 op) 
Lähtötaso: A 1 eurooppalaisen viitekehyk-
sen taitotasoasteikolla 

Suoritustapa: Ryhmätyöskentely 96 t + tent-
ti 

Oppimateriaali: ilmoitetaan opetusohjelmassa

VirO

Viron alkeiskurssi (3 op)
Helsingin seudun kesäyliopiston kurssien tut-
kintovaatimukset saa opintojen järjestäjältä. 
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Biotieteelliset opinnot

Biomolekyylit (5 op) 
Kurssin tavoite on perehdyttää opiskelija 
keskeisten biomolekyylien rakenteisiin ja 
ominaisuuksiin, biomolekyylien vuorovai-
kutuksia sääteleviin tekijöihin ja tärkeimpiin 
biokemiallisiin tutkimusmenetelmiin. Kurs-
silla käsitellään mm. vesi biologisena liuot-
timena, biomolekyylien ei-kovalenttiset vuo-
rovaikutukset, biomolekyylien prebioottinen 
evoluutio, aminohapot, proteiinien laskostu-
minen ja kolmiulotteinen rakenne, proteii-
ni-ligandi-vuorovaikutus ja katalyysi, prote-
iinien eristäminen ja biokemiallinen analyy-
si, kalvolipidit ja biologisten kalvojen raken-
ne, kalvoproteiinit, sokerit ja hiilihydraatit, 
nukleotidit ja nukleotidikofaktorit, RNA:n ja 
dNA:n rakenne, DNA:n sekvensointi, monis-
taminen ja hybridisaatioon perustuvat ana-
lyyttiset menetelmät. 

Suoritustapa: Luennot 24 t + tentti 

Kirjallisuus: nelson ja Cox, Lehninger Principles of 
Biochemistry, uusin painos (soveltuvat kappaleet). 

Biokemian harjoitustyöt (3 op) 
Kurssin tavoitteena on perehtyä tärkeim-
pien biologisten molekyylien ominaisuuk-
siin ja oppia turvallisen laboratoriotyösken-
telyn perusteet. Tavoitteena on tutustuttaa 
opiskelija yleisimpiin biokemiallisiin labo-
ratoriotekniikoihin. Kurssi koostuu yhdek-
sästä assistentin ohjauksella suoritettavas-
ta harjoitustyöstä. 

Suoritustapa: Ryhmätyöskentely 50 t + har-
joitustyöt + hyväksytysti suoritettu koe 

geenitekniikka (3 op) 
Tavoitteena on antaa yleiskuva yleisimmis-
tä geeniteknisistä menetelmistä. Käsitellään 
mm entsyymit geenitekniikan työvälinei-
nä, vektorit, geenien kloonaus- ja subkloo-
naustekniikat, geenien identifiointi ja eris-
tys, kloonattujen geenien ekspressioanalyysi, 
DNA:n sekvensointi, PCR, geeninsiirrot pro- 
ja eukaryootteihin, ohjattu mutageneesi, 
geenitekniikan sovellutukset tutkimukses-
sa ja teollisuudessa ja geenietiikka. 

BiOKeMiA
Biokemia on tieteenala, joka tutkii eliöiden 
toiminnan ja rakenteiden kemiallista taus-
taa. Luonteenomaista biokemialle on bio-
logisten prosessien yksityiskohtainen tarkas-
telu molekyylitasolla. Tieteenalan keskeisiä 
kysymyksiä ovat mm. miten heikoista mole-
kyylivuorovaikutuksista syntyy mutkikkaita 
biologisia rakenteita ja fysiologisia toimin-
toja, miten solut ja eliöt käyttävät vapaata 
energiaa elossasäilymiseen ja lisääntymiseen 
ja mitkä ovat ihmisen ja eläinten sairauksi-
en biokemialliset mekanismit. Biokemiallis-
ta tietoa hyödynnetään laajasti bioteknolo-
giassa ja lääketieteessä. 

BiOKeMiAn peruSOpinnOT (25 Op)
Biotieteiden perusteet I (5 op) 
Biotieteiden perusteet II (5 op) 
Biomolekyylit (5 op) 
Biokemian harjoitustyöt (3 op) 
Geenitekniikka (3 op) 
Entsyymit ja aineenvaihdunta (5 op)

Biotieteiden perusteet i (5 op) 
Opintojaksolla käsitellään biokemiaa, solu-
biologiaa, genetiikkaa ja mikrobiologiaa. 
Opintojakso sisältää osat I-III. 

Suoritustapa: Luennot 56 t + tentti 

Kirjallisuus: Oheislukemistona Campbell, n. A., 
reece, j. B., 2008. Biology. 8. p. 

Biotieteiden perusteet ii (5 op) 
Opintojaksossa käsitellään mm. kehitysbio-
logiaa, perusasioita eläin- ja kasvifysiologi-
asta sekä genetiikan perusteita ja sovelluk-
sia. Opintojakso sisältää osat IV-VII.

Edeltävät opinnot: Biotieteiden perusteet I 

Suoritustapa: Luennot 52 t + tentti 

Kirjallisuus: Oheislukemistona Campbell, n. A., 
reece, j. B., 2008. Biology. 8. p.  
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Suoritustapa: Luennot 24 t + tentti + essee 

entsyymit ja aineenvaihdunta 
(5 op)
Kurssin tavoite on perehdyttää opiskelija 
entsyymien toimintaan ja merkitykseen me-
tabolian säätelyssä ja tärkeimpiin anabolisiin 
ja katabolisiin aineenvaihduntareitteihin. 
Kurssilla perehdytään entsyymien ominai-
suuksiin, luokitteluun ja säätelyyn ja entsyy-
mikinetiikkaan, bioenergetiikkaan, aineen-
vaihdunnan yleispiirteisiin, energiametabo-
liaan, tärkeimpiin biosynteeseihin ja aineen-
vaihdunnan integraatioon ja hormonaali-
seen säätelyyn sekä aineenvaihduntasaira-
uksien biokemiaan

Suoritustapa: Luennot 24 t + pakolliset las-
kuharjoitukset + tentti

Kirjallisuus: nelson ja Cox, Lehninger Principles of 
Biochemistry, uusin painos (soveltuvat kappaleet). 

BiOlOgi 

Cellbiologi (1 sp) 
Kursen omfattar cellbiologidelen i Bioveten-
skapernas grunder 1. Under kursen behand-
las cellbiologins grunder med hjälp av valda 
delar från boken Campbell, Biology. 

Arbetsformer: F 21 t + tentamen 

Litteratur: Campbell, n.A., reece, j.B., 2008 Bio-
logy. 8. p  

Människans fysiologi (3 sp) 
Kursens mål är att gå igenom en av tent-
böckerna som används vid biovetenskapli-
ga fakulteten. Undervisningen sker i form av 
studiecirkel, med självständigt arbete samt 
6 träffar + tentamen. 

Arbetsformer: F 18 t + tentamen 

Litteratur: Haug, e., Sand, O. & Sjaastad, 0. 1995: 
Människans fysiologi (1 eller nyare upplaga) 

eKOlOgi OCH 
eVOluTiOnSBiOlOgi 

Beteendeekologins  
grunder (2 sp) 
En introduktion till beteendeekologi, hur be-
teendet har utvecklats och hur miljön påver-
kar djurens beteende. Allmänna frågeställ-
ningar belyses med verkliga exempel från 
pågående forskning. Teman som behandlas 
mera ingående är konkurrens och optime-
ring, gruppliv, fortplantningsbeteende och 
beteendeekologiska tillämpningar inom na-
turskyddet. 

Arbetsformer: F 24 t + uppgifter 

Litteratur: egna anteckningar, som bredvidläsning: 
Campbell, n.A. & reece, j.B. 2005: Biology. 7 
uppl. The Benjamin/Cummings Publishing Co. 

geneTiK 

Människans genetik (3 sp) 
Föreläsningarna behandlar genetiken för 
både normala egenskaper och ärftliga sjuk-
domar hos människan. Olika ärftlighetsmo-
deller belyses med sjukdomsexempel som 
ger en helhetsbild av sjukdomarnas symp-
tom ända fram till den molekylära bakgrun-
den. Särskild uppmärksamhet fästs även vid 
fosterdiagnostik och cancergenetik. 

Arbetsformer: 24 t + tentamen 

Litteratur: Turnpenny, p & ellard, S: Emery’s Ele-
ments of Medical Genetics (nyaste upplagan 2004), 
Churchill Livingstone. 
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HyDrOBiOlOgiA
Hydrobiologian opetus suuntautuu murto-
vesien ja merivesien ekosysteemien tarkaste-
luun. Opetuksen tarkoituksena on perehdyt-
tää opiskelijat vesiekosysteemien holistiseen 
tarkasteluun, vesiekosysteemin rakenteen ja 
toiminnan säätelyyn sekä ihmisen vaikutuk-
seen säätelypaineiden tuottajana.

HyDrOBiOlOgiAn 
peruSOpinnOT (25 Op)
Biotieteiden perusteet I (5 op) 
Ympäristömuutokset vesiekosysteemeissä 
(4 op)
Merien rantavyöhykkeen ekologia (3 op)
Levien ekologia ja systematiikka (2 op)
Ekologian perusteet  (4 op)
Hydrobiologian valinnainen kirjallisuus (3 
op)
Murto- ja merivesien ekologia (4 op)

Biotieteiden perusteet i (5 op) 
Ks. kuvaus kohdasta Biokemian perusopin-
not 

Merien rantavyöhykkeen 
ekologia (3 op)
Luentosarjan tavoitteena on tutustua erilai-
siin rantavyöhykkeen biotooppeihin, ekosys-
teemeihin ja niiden eliöstöön Itämeressä ja 
valtamerissä. 

Suoritustapa: Luennot 24 t + tentti

ekologian perusteet (4 op)
Johdattaa populaatioekologian, kasvi- ja 
ekosysteemiekologian, vesien ekologian 
sekä mikrobiekologian perusteisiin.

Suoritustapa: Luennot 24 t + tentti, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus

Kirjallisuus: Campbell, n.A., reece, j.B., 2008 Bio-
logy.  8. p.

levien ekologia ja 
systematiikka (2 op)
Luentosarjan tavoitteena on tutustua eri le-
väryhmiin, niiden ekologiaan, systematiik-
kaan ja lisääntymiseen.

Suoritustapa: Luennot 20 t + tentti

ympäristömuutokset 
vesiekosysteemeissä (4 op)
Kurssilla perehdytään vesiä kuormittaviin ja 
muuttaviin tekijöihin sekä niiden hallintaan. 
Vesiensuojelun tavoitteet, vesien tilan seu-
ranta ja kunnostus. 

Suoritustapa: Luennot 24 t + harjoitustyöt 
+ tentti

Murto- ja merivesien ekologia 
(4 op)
Murto- ja merivesiekosysteemien perustei-
siin tutustuminen, mm. veden kemialliset ja 
fysikaaliset ominaisuudet, prosessit ja vuo-
rovaikutukset biologisiin toimintoihin sekä 
Itämeren ja valtamerten eliöyhteisöjen ra-
kenteen ja toiminnan perusteet.

Suoritustapa: Luennot ja harjoitustyöt

Hydrobiologian valinnainen 
kirjallisuus (3 op)
Suoritustapa: Kirjallisuustentti

nybakken & Bertness: Marine biology, an ecolo-
gical approach, 579 sivua, 6. painos 
tai 
Moss, B.: Ecology of Fresh Waters, 557 sivua, 3. 
painos
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perinnÖlliSyySTieDe
Perinnöllisyystiede eli genetiikka jaetaan 
useisiin osa-alueisiin tutkimuskohteiden ja 
-menetelmien perusteella. Ensisijaisena tut-
kimuskohteena voivat olla geenin toiminta 
ja rakenne, solu, yksilö, populaatio tai bio-
loginen laji kokonaisuudessaan. Tutkimuk-
sen tärkeimpiä osa-alueita ovat molekyyli-
genetiikka, solubiologia ja sytogenetiikka, 
yleis- ja yksilönkehitysgenetiikka, populaa-
tiogenetiikka, evolutiikka sekä genomiikka 
ja geneettinen bioinformatiikka. Perinnöl-
lisyystieteellä on sovellusalueita esimerkik-
si ihmisen biologisessa tutkimuksessa, lää-
ketieteessä, viljelykasvien, kotieläinten, tur-
kiseläinten ja kalojen jalostuksessa sekä hyö-
dyllisten ja haitallisten mikrobien saattami-
sessa ihmisten valvontaan.

perinnÖlliSyySTieTeen 
peruSOpinnOT (25 Op) 
Biotieteiden perusteet I (5 op) 
Biotieteiden perusteet II (5 op) 
Geenitekniikka (3 op) 
Molekyyligenetiikka (5 op)
Kirjallisuuskuulustelu (5 op)
Ihmisgenetiikka (3 op)

Biotieteiden perusteet i (5 op) 
Ks. kuvaus kohdasta Biokemian perusopin-
not 

Biotieteiden perusteet ii (5 op) 
Ks. kuvaus kohdasta Biokemian perusopin-
not 

geenitekniikka (3 op) 
Ks. kuvaus kohdasta Biokemian perusopin-
not 

Molekyyligenetiikka (5 op) 
Opiskelija saavuttaa ajanmukaisen tietämyk-
sen geneettisen informaation tallennuksen 
ja ilmentymisen molekyylitason perustasta. 
Luennoilla perehdytään erityisesti DNA:n ra-
kenteen, replikaation, korjauksen ja trans-
kription mekanismeihin sekä geeniekspressi-
on säätelyyn prokaryoottisilla ja eukaryoot-
tisilla organismeilla, ml. kehitysgenetiikkaan 

liittyviä aspekteja. 

Edeltävät opinnot: Biotieteiden perusteet 
I ja II

Suoritustapa: Luennot 36 t + luentotentti

Kirjallisuuskuulustelu (5 op) 
Suoritustapa: Kirjatentti

Kirjallisuus: Klug, W.S. and Cummings, M.r.: 
Concepts of Genetics (uusin painos)

ihmisgenetiikka (3 op) 
Luennolla käsitellään sekä normaalien omi-
naisuuksien että periytyvien tautien gene-
tiikkaa ihmisellä. Eri periytymismalleja va-
lotetaan tautiesimerkeillä, joissa annetaan 
kokonaiskuva tautien oireista aina molekyy-
litaustaan. Erityistä huomiota kiinnitetään 
myös sikiödiagnostiikkaan ja syövän gene-
tiikkaan.

Suoritustapa: Luennot 24 t + luentotentti

yleiSBiOlOgiA
Yleisbiologian perusopinnot antavat perus-
tiedot biologian eri osa-alueista esim. mole-
kyyli- ja solubiologiasta, genetiikasta, mik-
robiologiasta, biokemiasta, eläin- ja kasvi-
tieteestä sekä ekologiasta ja evoluutiobio-
logiasta. 

yleiSBiOlOgiAn peruSOpinnOT 
(25 Op) 
Biotieteiden perusteet I (5 op) 
Biotieteiden perusteet II (5 op) 
Geenitekniikka (3 op)
Evoluutio ja systematiikka (4 op) 
Ekologian perusteet (4 op) 
Ympäristömuutokset vesiekosysteemeissä 
(4 op)

Biotieteiden perusteet i (5 op) 
Ks. kuvaus kohdasta Biokemian perusopin-
not 

Biotieteiden perusteet ii (5 op) 
Ks. kuvaus kohdasta Biokemian perusopin-
not 
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geenitekniikka (3 op)
Ks. kuvaus kohdasta Biokemian perusopin-
not 

evoluutio ja systematiikka (4 op) 
Antaa opiskelijalle yleiskäsitys maapallon 
eliökunnasta ja sen evoluutiosta sekä evolu-
tiikan ja systematiikan perusteista. Tavoittee-
na on pikemmin opiskelijan ymmärryksen 
kuin tiedon määrän kasvattaminen. Luento-
sarja kytkeytyy sekä lajintuntemuskursseihin 
että johdatus kasvi- ja eläintieteeseen kurs-
seihin mutta myös ekologian opetukseen. 
Käsitellään eliökunnan historia, eliökunnan 
rakenteen yleispiirteet, fylogeneettisen sys-
tematiikan perusteet, luonnonvalinnan pe-
riaate, muuntelu, lajiutuminen, lajikäsite, 
eliöiden sopeutuminen ympäristöön, adap-
tiivisten ominaisuuksien evoluutio, adaptii-
vinen radiaatio. 

Suoritustapa: Luennot 40 t + tentti 

Kirjallisuus: Oheislukemistona Campbell, n.A., 
reece, j.B., 2008 Biology. 8. p 

ekologian perusteet (4 op) 
Ks. kuvaus kohdasta Hydrobiologian perus-
opinnot 

ympäristömuutokset 
vesiekosysteemeissä (4 op) 
Ks. kuvaus kohdasta Hydrobiologian perus-
opinnot 

yMpäriSTÖBiOlOgiA

ympäristöbiologia (3 op) 
Johdantoluentosarja ympäristöongelmiin. 
Kurssilla käydään läpi ihmisen aiheuttami-
en ympäristömuutosten (ilmastonmuutos, 
happamoituminen, rehevöityminen, elinym-
päristöjen muuttuminen) taustatekijät sekä 
näiden muutosten vaikutuksia ekosystee-
meihin ja niiden osatekijöihin. Kurssilla esi-
tellään esimerkkitutkimuksia ja niissä sovel-
lettuja tutkimusmenetelmiä ja näkökulmia 
sekä ympäristöongelmien ja niiden ratkaisu-
jen yhteiskunnallisia kytkentöjä. 

Suoritustapa: Luennot 24 t + tentti 

Ympäristöbiologian perusopinnot järjeste-
tään verkko-opintoina. Perusopintoihin kuu-
luvista opintojaksoista, suoritustavoista ja 
kirjallisuudesta saa tietoa verkkopalvelusta 
www.helsinki.fi/avoin. 

yMpäriSTÖnSuOjeluTieDe
Ympäristönsuojelutiede on tiedeperus-
taltaan poikkitieteellinen ala, joka tutkii 
ympäristönsuojelun eli ympäristöongelmi-
en ennaltaehkäisyn, poistamisen tai lievit-
tämisen perusteita. Luonnontieteitä tarvi-
taan, kun perehdytään luonnossa tapahtu-
viin muutoksiin. Ympäristöongelmien syiden 
selvittämiseen tarvitaan myös humanistista 
ja yhteiskuntatieteellistä osaamista. Ratkai-
sukeinoja etsittäessä tarvitaan lisäksi teknis-
ten tieteiden luomaa ymmärrystä. Erilaisten 
arvojen ja näkemysten ristiriitoja voidaan 
selvittää filosofian avulla. 

yMpäriSTÖnSuOjeluTieTeen 
peruSOpinnOT (25 Op) 
Ympäristönsuojelun perusteet (5 op) 
Ympäristöpolitiikan johdantokurssi (6 op) 
Ympäristötieteiden peruskirjallisuus (5 op) 
Ympäristökysymysten poikkitieteellisyys (3 
op) 
Ilmansuojelun perusteet, luennot (3 op)
Ilmansuojelun perusteet, kirjallisuus (3 op) 

ympäristönsuojelun perusteet 
(5 op) 
Luennoilla kuvataan ensin teollisen maail-
man kehittymistä nykyisen kaltaiseksi sys-
teemiksi ja annetaan yleiskuva ihmisen ai-
heuttamasta luonnon muuttumisesta. Sen 
jälkeen luonnehditaan ympäristöongelmien 
teknistä ja yhteiskunnallista luonnetta sekä 
pohditaan niiden ratkaisumahdollisuuksia. 

Suoritustapa: Luennot 40 t + tentti 

Kirjallisuus: Vähintään yksi seuraavista: Berninger, 
K., p. Tapio ja r. Willamo. Ympäristönsuojelun 
perusteet. Gaudeamus. 1996. 389 s. 1., 2. tai 3. pai-
nos; tai Gustafsson, J. (toim.) Maailmanlaajuiset 
ympäristöongelmat. uhkakuvista yhteistyö-
hön. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen 
julkaisuja A:31. Neljäs uudistettu painos. 1999; tai 
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Hakala, H. ja j. Välimäki: Ympäristön tila ja suo-
jelu Suomessa. Suomen Ympäristökeskus. Gaude-
amus. 2003. 

ympäristöpolitiikan 
johdantokurssi (6 op) 
Johdantokurssilla saadaan yleisnäkemys ym-
päristöongelmien yhteiskunnallisesta luon-
teesta, tutustaan ympäristöpolitiikan mää-
rittelyyn ja tulkintoihin, historialliseen kehi-
tykseen, aikalaiskeskustelun keskeisiin tee-
moihin, globalisaatioon ja tulevaisuuden nä-
kymiin. 

Suoritustapa: Luennot 22 t + välitehtävä + 
essee 

Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennoilla. 

ympäristötieteiden 
peruskirjallisuus (5 op) 
Tarkoituksena on tutustua tuoreen ja ajan-
kohtaisen kirjallisuuden avulla ympäristö-
suojelun ja ympäristötieteen perusteisiin. 

Suoritustapa: 4 esseetä 

Kirjallisuus: ecosystems and Human Well-being: 
Our Human planet. Summary for Decision Ma-
kers. Island Pr. Washington 2005; Savolainen, I. et 
al. (toim.): ilmasto – haaste teknologialle. Tekes, 
Helsinki 2003; Väyrynen, Kari: Ympäristöfilosofi-
an historia. Niin&näin -lehden kirjasarja, Tampere 
2006. Sivut 11-32; 168-366 ja vielä yksi n. 25-30 si-
vuinen vapaavalintainen luku kirjan muista osis-
ta; lyytimäki, j.: Unohdetut ympäristöongelmat. 
Gaudeamus, Helsinki 2006. 

ympäristökysymysten 
poikkitieteellisyys (3 op) 
Kurssilla pohditaan poikkitieteellisen ym-
päristönsuojelutieteen perusteita, keskei-
siä käsitteitä ja niiden suhteita, erilaisia ta-
poja jäsentää ympäristönsuojelun kenttää 
sekä ympäristönsuojelutiedettä tieteenala-
na. Myös eräisiin poikkitieteellisyyttä painot-
taviin tieteellisiin lähestymistapoihin pereh-
dytään lyhyesti. 

Suoritustapa: Luennot 33 t + kirjallinen työ 

ilmansuojelun perusteet, 
luennot (3 op) 
Tutustutaan ilmansuojelun peruskysymyk-
siin ja pyritään antamaan kokonaiskuva il-
mastonmuutokseen vaikuttavista tekijöistä 
ja alaan liittyvästä tutkimuksesta. 

Suoritustapa: Luennot 30 t + ennakkoteh-
tävä + harjoitustehtävät kurssin aikana + 
tentti 

ilmansuojelun perusteet, 
kirjallisuus (3 op) 
Ilmansuojelun ja siihen liittyvien ilmiöiden 
perusteet, erityisesti ilmansaasteiden vaiku-
tukset luonnossa. 

Suoritustapa: Kirjatentti 

Kirjallisuus: laukkanen Timo 2005. Ilmansuoje-
lun perusteet. Oppikirja ilman pilaantumisesta ja 
sen ehkäisemisestä; Carter, Timothy (toim.) 2007. 
Suomen kyky sopeutua ilmastonmuutokseen: 
FinADApT.
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Farmasian opinnot

FArMASiA

lääkkeet ja urheilu (3 op)
Opintojakson tavoitteena on antaa perustie-
dot urheilijoiden käyttämien lääke- ja lisä-
ravinnevalmisteiden vaikutusmekanismeis-
ta, vaikutuksesta, käytön yleisyydestä sekä 
urheilijoiden ja terveydenhuollon ammatti-
laisten asenteista dopingia kohtaan.

Urheilijat käyttävät erilaisia lääkeaineita, roh-
dos- ja luontaistuotteita sekä lisäravinteita, 
hoitaakseen/ennalta ehkäistäkseen vammo-
ja ja sairauksia. Kyseisiä valmisteita käyte-
tään myös parantamaan suorituskykyä ja/
tai muokkaamaan ulkomuotoa.

Suoritustapa: Luennot 21 t ja seminaarityös-
kentely 6 t, opintojaksolla tehtävien semi-
naaritöiden hyväksytty suorittaminen sekä 
lopputentti

Kirjallisuus: lääkkeet ja lisäravinteet urheilus-
sa. Suorituskyvyn ja kehon koostumukseen 
vaikuttavat aineet.  toim Alaranta, Antti, Hul-
mi Juha, Mikkonen Joonas, Rossi Jari, Mero Ant-
ti. Nurtimed 2007

Matkalla maailmalla
El Hilali, Maria: Arabia–suomi-sanakirja. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1163. 
2008, XVIII + 952 s. Sid. 58 €

Lundström, Marie-Sofie: Travelling in a Palimpsest.
Finnish nineteenth-century painters’ encounters with 
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yleiSOpinnOT

yy11 Tieteellinen kirjoittaminen 
(3 op) 
Kurssi valmentaa tieteellisen esityksen (esim. 
tutkielman, raportin tai julkaisun) kirjoitta-
miseen. Kurssilla perehdytään tieteelliseen 
ajatteluun ja tieteelliseen kirjoitusprosessiin 
sekä tarkastellaan omaa kirjoitusprosessia ja 
pohditaan omaa kirjoittajakuvaa. Kurssin ai-
kana tehdään pieniä kirjoitustehtäviä sekä 
kirjoitetaan tieteellinen essee. Kurssin hy-
väksytty suorittaminen edellyttää aktiivista 
osallistumista luennoille, kotitehtävien teke-
mistä ja esseen kirjoittamista. Esseetä proses-
soidaan koko kurssin ajan. 

Suoritustapa: Luentoja 28 t + tehtävät + essee 

Kirjallisuus: Hirsjärvi, S., remes, p., Sajavaara, p.: 
Tutki ja kirjoita; lonka, i., lonka, K., Karvonen, 
p., leino, p.: Taitava kirjoittaja. Opiskelijan opas. 
Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutus-
keskus; itkonen, T.: Uusi kieliopas s. 1 – 93.; räik-
kälä, A.: Symmetriaa. Kielikello 1/1996 s. 24 – 30.; 
Viertiö, A.: Mitä kaikkea voimme rinnastaa? Kieli-
kello 3/1997 s. 27 – 29. 

yy12 ryhmäviestintä, äänen-
käyttö ja esiintyminen (2 op)
Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle val-
miuksia havainnoida, harjoittaa ja huoltaa 
omaa ääntään, jotta äänen ilmaisukyky lisään-
tyisi, ja jotta ääni kestäisi rasitusta erilaisissa 
puhetilanteissa. Lisäksi äänenkäyttöä tarkas-
tellaan osana vuorovaikutteista, monipuolis-
ta esiintymistä. Kurssilla havainnoidaan omaa 
ääntä ja tehdään rentoutus-, hengitys- ja ää-
niharjoituksia, joista koostuu kokonainen ää-
nenkäytön harjoitussarja. Tämän lisäksi kurs-
silla harjoitellaan esiintymistä. Harjoitusten 
pohjalta käydään äänenkäytön ja esiintymi-
sen havainnointiin liittyvää opetuskeskuste-
lua. Luentoa on tietoisku-tyyppisesti harjoi-
tusten lomassa. Kurssin lähiopetuksessa on 
läsnäolopakko. 

Suoritustapa: Luentoja 7 t + Ryhmätyösken-
tely 7 t + kirjalliset tehtävät 

Kirjallisuus: Kurssimateriaalia löytyy osoitteesta: 
www.kielijelppi.fi/puheviestintä.
Lisäksi opettajan luennoilla jakama materiaali. 

AFriKAn TuTKiMuS

Aaf140 Afrikan kulttuurit (5 op)
Kurssilla opiskelija oppii tarkastelemaan Af-
rikkaan liittyviä kulttuurisia kysymyksiä eri 
näkökulmista. Kurssilla tutustutaan afrikka-
laiseen kulttuuriperintöön ja nykykulttuu-
reihin. 

Suoritustapa: Luentoja 27-28 t + kirjallisia 
tehtäviä tai + tentti + essee 

Suoritustapa vaihtelee opistoittain. 

Kirjallisuus: Luentokurssin kirjallisuus sovitaan opet-
tajan kanssa

Aaf120 Swahili 1,  
alkeiskurssi (2 op)
Kurssilla tutustutaan swahilin kielen raken-
teisiin ja kielialueen kulttuuriin, historiaan ja 
nykypäivään nimenomaan kielikysymysten 
kautta. Opitaan käyttämään yksinkertaista 
suullista ja kirjallista swahilia. Tutustutaan 
erityisesti substantiivien konkordijärjestel-
mään, substantiiviluokkiin 1-6 ja perusaika-
muotoihin. Kurssiin sisältyy kotitehtäviä.

Suoritustapa: Luentoja 30 t + tentti

Kirjallisuus: Aunio l., Mambo vipi? (2007)

Aaf120 Swahili 1, alkeiden 
jatkokurssi (2 op)
Kurssilla laajennetaan alkeiskurssin tietoja.  
Syvennetään alkeiskurssilla käytyjä kieliop-
piasioita ja tutustutaan mm. verbimuotoihin 
ja paikallissijoihin. Laajennetaan kielialueen 
kulttuurituntemusta ja tehdään syventävä 
katsaus bantukielten historiaan. Kurssiin si-
sältyy kotitehtäviä.

Suoritustapa: Luentoja 30 + tentti

Kirjallisuus: Aunio l., Mambo vipi? (2007)

Humanistiset opinnot
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ArABiAn Kielen jA iSlAMin 
TuTKiMuS

Asa120 islamin  
peruskurssi (10 op) 
Kurssin tavoitteena on antaa perusta islamin 
ymmärtämiselle. Kurssilla käsitellään islamin 
syntyvaiheita, profeetta Muhammadia, isla-
min pyhää kirjaa Koraania sekä muuta us-
konnollista kirjallisuutta, islamin opinkappa-
leita, islamin uskoville asettamia vaatimuk-
sia ja islamin eri suuntauksia. 

Suoritustapa: a) Luentoja 30 t + luentotentti 
+ kirjatentti + essee b) kirjatentti 
Suoritustapa vaihtelee opistoittain. 

Kirjallisuus: Luentokurssin kirjallisuus opettajan ilmoit-
tamin osin. Kirjatentissä tentitään: a) Koraanin histo-
rian ja sisällön tuntemus: Koraani (pääpiirteissään 
käännöksenä); Hämeen-Anttila: Johdatus Koraaniin 
ja The Cambridge Companion to the Quran (5 op) 
ja b) islam ja Muhammadin toiminta; Cook: Mu-
hammad; Waines: Introduction to Islam; Hämeen-
Anttila: Islamin käsikirja s. 88-188 (5 op). 

Asa130 islamilainen  
kulttuuri (5 op) 
Tavoitteena on islamilaisen maailman histo-
rian sekä arabialais-islamilaisen kulttuurihis-
torian pääpiirteiden tuntemus. Opintojakson 
suoritettuaan opiskelija ymmärtää islamilai-
sen kulttuurin monimuotoisuutta. Opintojak-
sossa käsitellään arabialais-islamilaista kult-
tuuria sen alkuvaiheista nykypäivään. Opinto-
jaksossa luodaan yleiskatsaus tähän kulttuu-
riin siten että käsiteltävinä asioina ovat niin 
yksilöön liittyvät asiat, kuten kasvatus ja avio-
liitto, kuin myös yhteiskuntaan liittyvät asiat, 
kuten taide ja opillinen sivistys. 

Suoritustapa: a) Luentoja 28 t + tentti b) kir-
jatentti 

Kirjallisuus: Luentokurssilla opettajan ilmoittama kir-
jallisuus. Kirjatenttinä kurssin suorittavat tenttivät 
Palva & Perho (toim.): islamilainen kulttuuri. 

eurooppalaisen islamin 
kehityskulkuja (2 op)
Helsingin seudun kesäyliopiston kurssien tut-
kintovaatimukset saa opintojen järjestäjältä. 

ArKeOlOgiA
Arkeologia on ihmisen historiaa tutkiva tie-
de, joka käyttää lähteenään rakennusten, 
hautojen ja erilaisten esineiden jäännök-
siä. Pääpaino arkeologisessa tutkimukses-
sa on esihistoriallisessa ja varhaishistorial-
lisessa ajassa, joilta ei ole olemassa kirjallis-
ta lähdeaineistoa tai sitä on niukalti. Arkeo-
logian opinnot antavat valmiuksia ymmär-
tää arkeologista termistöä ja arkeologias-
sa käytettäviä tutkimusmenetelmiä ja mui-
naisjäännöshallintoa. Opinnoissa perehdy-
tään erityisesti Suomen esihistoriaan (kivi-, 
pronssi- ja rautakausi) ja keskeisimpiin mui-
naisjäännöksiin. 

Perusopinnot antavat yleiskuvan arkeolo-
giasta tieteenalana, sen tärkeimmistä tut-
kimusmenetelmistä sekä Suomen ja muun 
maailman arkeologiasta.

ArKeOlOgiAn  
peruSOpinnOT (25 Op) 
Kar110 Johdatus arkeologiaan (7 op)
Kar120 Arkeologisten kenttätyömenetelmi-
en perusteet (4 op) 
Kar130 Suomen arkeologian perusteet (7 op) 
Kar140 Yleisen arkeologian perusteet (7 op) 

Kar110 johdatus  
arkeologiaan (7 op) 
Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija ar-
keologian perusteisiin, historiaan, teoriaan, 
metodiikkaan, etiikkaan ja hallinnon käy-
täntöihin.

Opintojaksossa luodaan yleiskäsitys arkeolo-
giasta tieteenä sekä tutustutaan sen keskei-
siin teoreettisiin suuntauksiin ja tutkimusme-
netelmiin. Luennoilla tutustutaan sekä kent-
tätyömetodeihin sekä esineistön tutkimuk-
seen ja kulttuurin ja yhteisöjen hahmotta-
mista käsitteleviin metodeihin.

Suoritustapa: a) Luentoja 28 t + oheiskirjal-
lisuus + tentti tai b) kirjatentti 

Kirjallisuus: Luentokurssiin liittyvä kirjallisuus (4 op): 
Muinaismuistolaki (1 op), saatavana osoitteessa 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295; 
renfrew, C. & Bahn, p.: Archaeology, Theories and 
Practice: luvut 7-11 sekä luvut 13-14 (2 op); Carpe-
lan, C.: Zur zeitgenössischen archäologischen For-
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schung in Finnland (1 op; suomenkielinen käsikir-
joitus saatavana internetissä). 

Kirjatenttinä suoritettaessa tentitään (7 op): Mui-
naismuistolaki (1 op) saatavana osoitteessa 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295; 
renfrew,C. & Bahn, p.: Archaeology, Theories and 
Practice (5 op); Carpelan, C.: Zur zeitgenössischen 
archäologischen Forschung in Finnland (1 op; suo-
menkielinen käsikirjoitus saatavana internetissä) 

Kar120 Arkeologisten kenttätyö-
menetelmien perusteet (4 op) 
Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa 
opiskelija arkeologian keskeisiin kenttätyö-
menetelmiin, kaivaukseen ja inventointiin 
sekä muihin kenttätöissä käytettyihin me-
todeihin. Luentokurssiin liittyy käytännön-
harjoituksia ja ryhmätöitä. Kurssin hyväksyt-
tyyn suorittamiseen vaaditaan osallistumista 
luennoille ja harjoitustöiden tekemistä. Lu-
ennoilla läsnäolopakko (80 %). 

Suoritustapa: Luennot + oheiskirjallisuus + 
käytännön harjoituksia 

Kirjallisuus: Luentokurssiin liittyy oheiskirjallisuut-
ta, joka ilmoitetaan kurssin alussa. 

Kar130 Suomen arkeologian 
perusteet (7 op) 
Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija Suo-
men esihistoriallisiin aikakausiin ja historial-
liseen aikaan materiaaleineen (kiinteät mui-
naisjäännökset, esineistö). Opintojaksossa 
käsitellään kulttuurinkehityksen vaiheet ja 
yleispiirteet Suomessa kivikaudelta varhai-
selle uudelle ajalle ja luodaan yleiskuva Suo-
men arkeologisesta tutkimuksesta.

Suoritustapa: Luentoja 36 t + tentti 

Kirjallisuus: Suomen arkeologian perusteet -ar-
tikkelikokoelma, joka on kopioitavissa Avoimen yli-
opiston asiakaspalvelussa. 

Kar140 yleisen arkeologian 
perusteet (7 op) 
Opintojaksossa käsitellään kulttuurinkehi-
tyksen yleislinjat ja esihistoriallisten yhteisö-
jen kehitys paleoliittiselta kivikaudelta var-
haisiin valtioihin eri puolilla maailmaa, pai-
nottuen kuitenkin esihistorialliseen Euroop-
paan ja sen keskeisiin kulttuuri-ilmiöihin. 

Suoritustapa: Luentoja 24 t + essee + tentti 

Kirjallisuus: Opettajan määräämin osin: C. Scarre 
(ed.), The Human past: World prehistory and 
the Development of Human Societies 

Kar110 johdatus  
arkeologiaan (7 op)
Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija arkeolo-
gian perusteisiin, historiaan, teoriaan, meto-
diikkaan, etiikkaan ja hallinnon käytäntöihin.  
Opintojaksossa luodaan yleiskäsitys arkeolo-
giasta tieteenä sekä tutustutaan sen keskei-
siin teoreettisiin suuntauksiin ja tutkimusme-
netelmiin. Luennoilla tutustutaan sekä kent-
tätyömetodeihin sekä esineistön tutkimuk-
seen ja kulttuurin ja yhteisöjen hahmotta-
mista käsitteleviin metodeihin. 

Suoritustapa: Luentoja 28 t + tentti

Kirjallisuus: johdatus arkeologiaan (toim.) P. Ha-
linen, V. Immonen, M. Lavento, T. Mikkola, A. Sii-
riäinen & P. Uino, Muinaismuistolaki , saatava-
na osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/laki/ajanta-
sa/1963/19630295

elOKuVA- jA 
 TeleViSiOTuTKiMuS

TeT100 elOKuVA- jA 
TeleViSiOTuTKiMuKSen 
peruSOpinnOT (25 Op) 
TET1010e Elokuva- ja televisiotutkimuksen 
perusteita (3 op) 
TET1020e Televisiotutkimus (3 op) 
TET1030e Elokuvan ja television historia (8 
op): 
Maailman elokuvan historia I (3 op) 
Maailman elokuvan historia II (3 op) 
Television historia and genret (2 op) 
TET1040e Audiovisuaalinen kerronta (3 op) 
TET1050e Yhteiskunta ja audiovisuaalinen 
kulttuuri (5 op) 
TET1061e Elokuvan ja television tuotanto, 
levitys ja esitystoiminta (3 op) 

TeT1010e elokuva- ja televisio-
tutkimuksen perusteita (3 op) 
Suoritustapa: Luentoja 21t + oppimispäivä-
kirja/essee 
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Oppimispäiväkirjan voi korvata esseillä, joi-
den tukena käytetään tässä mainittua tai 
erikseen sovittua oheislukemistoa. Poikkeus-
tapauksissa opintojakso voidaan suorittaa 
tenttimällä toinen seuraavista teoksista so-
veltuvilta osin. 

Oheiskirjallisuus: Hill, j. & Church gibson, p: The 
Oxford Guide to Film Studies TAI Nemes, J. (toim.) 
An introduction to Film Studies. 

TeT1020e Televisiotutkimus (3 op)
Suoritustapa: Luentoja 18 t + oppimispäivä-
kirja tai kirjatentti 

Kirjallisuus: Fiske, j., Television culture; Corner, j., 
CriticaLuentoja Ideas in Television Studies 

TeT1030e elokuvan ja television 
historia (8 op) 
Suoritustapa: Luennot + oppimispäiväkir-
ja tai kirjatentti. Opiskelijoilta edellytetään 
Suomen elokuva-arkiston esityssarjojen tai 
muiden valtavirrasta poikkeavaa elokuva-
tuotantoa esittävien tahojen ohjelmiston 
seuraamista. Kokonaisuus luennoidaan kol-
messa osassa. 

Kirjallisuus: Wyver, j. : The Moving Image TAI 
Thompson, K. – Bordwell, D.: Film History – An 
Introduction. 

Maailman elokuvan  
historia i (3 op)
Suoritustapa: Luentoja 21 t + luentopäivä-
kirja/essee 

Maailman elokuvan  
historia ii (3 op) 
Suoritustapa: Luentoja 21 t + luentopäivä-
kirja/essee 

Television historia and  
genret (2 op) 
Suoritustapa: Luentoja 21 t + luentopäivä-
kirja/essee 

Kirjallisuus: Hilmes: The Television History Book 

TeT1040e Audiovisuaalinen 
kerronta (3 op) 
Suoritustapa: kirjatentti 

Kirjallisuus: Bacon: Audiovisuaalisen kerronnan 
teoria 

TeT1050e yhteiskunta ja audio-
visuaalinen kulttuuri (5 op) 
Suoritustapa: L21t + essee 

Kirjallisuus: kirjallisuus ilmoitetaan luennolla

TeT1061e elokuvan tuotanto, 
levitys, esitystoiminta (3 op) 
Suoritustapa: L21t + tentti tai essee 

Kirjallisuus: kirjallisuus ilmoitetaan luennolla

eläMänKATSOMuSTieTO
Ks. Valtiotieteelliset opinnot s. XXX 

englAnTilAinen FilOlOgiA
The student should achieve the basic leve-
Luentoja of proficiency required for further 
studies of English philology. 

englAnTilAiSen FilOlOgiAn 
peruSOpinnOT (25 Op) 
Eng111 Spoken communication skills (2 op)
Eng113a Translation from Finnish into Eng-
lish I (3 op)
Eng114a Translation from English into Fin-
nish I (3 op)
Eng115 Structures of English (3 op)
Eng121 Linguistics TutoriaLuentoja (7 op)
Eng122 Literature TutoriaLuentoja (7 op) 

eng111 Spoken communication 
skills (2 op) 
The purpose of this course is to improve stu-
dents´ enunciation and comprehension of 
the English sound system (mainstream Bri-
tish and American variants), both at the pho-
netic and prosodic levels. 

Suoritustapa: Luentoja 14 t + tentti 
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Kirjallisuus: ilmoitetaan opetusohjelmassa 

eng113a Translation from Finnish 
into english (3 op) 
A course where students wilLuentoja prac-
tice the translation of factuaLuentoja texts 
and get acquainted with the syntactic, se-
mantic and pragmatic features of the sour-
ce and target languages. The student wilLu-
entoja learn to study language contrastive-
ly and get familiar with the practicaLuento-
ja issues of translation. 

Suoritustapa: R 20 t + tentti 

Kirjallisuus: ilmoitetaan opetusohjelmassa 

eng114a Translation from english 
into Finnish  (3 op) 
A course where students wilLuentoja prac-
tice the translation of factuaLuentoja texts 
and get acquainted with the syntactic, se-
mantic and pragmatic features of the sour-
ce and target languages. The student wilLu-
entoja learn to study language contrastive-
ly and get familiar with the practicaLuento-
ja issues of translation. 

Suoritustapa: R 20 t + tentti 

Kirjallisuus: ilmoitetaan opetusohjelmassa 

eng115 Structures of english (3 op) 
This course is an introduction to the basic 
structures of English in the context of dif-
ferent text types. After finishing the course 
the student should be familiar with the ba-
sic terminology of grammaticaLuentoja ana-
lysis and simple parsing. 

Suoritustapa: Luentoja 28 t + tentti 

Kirjallisuus: ilmoitetaan opetusohjelmassa 

eng121 linguistics Tutorialuentoja 
(7 op)
A course that wilLuentoja expand students´ 
knowledge of language by giving them a 
chance to learn and apply linguistic termino-
logy. 

Suoritustapa: R 28 t + essee

Kirjallisuus: Finegan, e. Language: Its Structuer 
and Use, 4th edition. 

eng122 literature Tutorialuentoja 
(7 op)
The aim of this course is to provide students 
with the skills and terminology needed to 
discuss, analyse, and write about different 
kinds of literary texts (fiction, poetry, dra-
ma) written in English. 

Suoritustapa: R 28 t + essee

Kirjallisuus: ilmoitetaan opetusohjelmassa 

eSTeTiiKKA
Estetiikassa käsitellään taiteeseen, kritiikkiin 
(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 opinnot luovat erityisesti kriitikon 
ja taiteen tutkijan työn teoreettisen perus-
tan. Lisäksi ne tarjoavat hyödyllisiä käsitteel-
lisiä välineitä ja näkökulmia moniin sellaisiin 
toimiin, joissa vaikutetaan taide-elämään tai 
ympäristön ja kulttuurin aineelliseen ja hen-
kiseen muotoutumiseen.

Opintojen kulkua edistäviä seikkoja ovat kiin-
nostus filosofiseen pohdiskeluun, taide-elä-
män seuraaminen ja uteliaisuus inhimillisen 
elämän eri muotoihin. Estetiikka palkitsee har-
rastajansa lisäämällä kriittistä arviointikykyä, 
sivistystä, itseymmärrystä ja hyvää makua.

perusopinnoissa opiskelija perehtyy este-
tiikan keskeisiin kysymyksenasetteluihin: tai-
detta, kauneutta ja kritiikin filosofiaa koske-
van ajattelun perusteisiin sekä estetiikan his-
toriallisiin ja nykyisiin pääsuuntauksiin.

TeS100e eSTeTiiKAn 
peruSOpinnOT (25 Op) 
TES110E Estetiikan perusteet (5 op)
TES120E Estetiikan historia (5 op)
TES130E Estetiikan nykysuuntauksia (5 op)
TES140E Taidekritiikki (5 op)
TES150E Ympäristöestetiikka (5 op)
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TeS110e estetiikan  
perusteet (5 op)
Alan peruskäsitteet ja tutkimusalue. Opinto-
jakson suorittaminen antaa yleiskuvan este-
tiikasta filosofisena tieteenalana.

Suoritustapa: Luentoja 20 t + tentti + kir-
jallisuus

Kirjallisuus: routila, l.O., Miten teen tiedettä tai-
teesta. Johdatus taiteentutkimukseen ja taiteen 
teoriaan.

TeS120e estetiikan historia (5 op)
Kurssin puitteissa luodaan katsaus estetiikan 
historiaan antiikista 1800-luvun loppuun. Tar-
kasteltavia erityisteemoja ovat estetiikka tie-
teenalana, kauneus, jäljittely, inspiraatio, kri-
tiikki, taiteen ontologia, taiteen psykologia.

Suoritustapa: Luentoja 20 t + tentti + kir-
jallisuus 

Kirjallisuus: Vuorinen, j. Estetiikan klassikoita (s. 
11–321).

TeS130e estetiikan 
nykysuuntauksia i (5 op)
Tärkeimmät estetiikan nykysuuntaukset esi-
teltyinä niiden omista historiallisista lähtö-
kohdista.

Suoritustapa: kirjatentti

Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin.

TeS140e Taidekritiikki (5 op)
Johdatus taidekritiikkiin, taiteen tulkintaan 
ja arvottamiseen liittyviin kysymyksiin.

Suoritustapa: kirjatentti

Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin.

TeS150e ympäristöestetiikka  
(5 op)
Kurssilla tutustutaan ympäristöestetiikkaan 
alkaen 1700-luvun estetiikan klassikkoteks-
teistä ja päätyen alan nykykeskusteluun. Ym-
päristöestetiikalle keskeisiä kysymyksiä ovat 
muun muassa tiedon merkitys esteettisessä 

kokemuksessa sekä estetiikan ja etiikan väli-
set yhteydet - eli kysymykset, jotka ovat tär-
keitä myös taidefilosofiselle estetiikalle. Kurs-
silla pohditaankin myös ympäristöestetiikan 
suhdetta taidefilosofiaan ja tarkastellaan ym-
päristökohteiden erityisluonnetta esteettisen 
kokemuksen kohteena. Tarkastelun kohtee-
na on erityisesti luonnonympäristöjen este-
tiikka, mutta kurssilla luodaan katsaus myös 
rakennettujen ympäristöjen ja arkiympäris-
töjen estetiikkaan.

Suoritustapa: Luentoja 20 t + tentti + kir-
jallisuus

Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennolla.

eurOOppAlAiSTen KulTTuu-
rien jA AlueiDen TuTKiMuS

Xey120 eurooppalaisia 
kysymyksiä (5 op)
Luentosarja on aatehistoriallinen johdatus 
Euroopan ajankohtaisiin kysymyksiin. Opin-
tojaksolla käsitellään mm. eurooppalaista 
identiteettiä, poliittista ja sosiaalista Euroop-
paa ja Euroopan tulevaisuutta.

Suoritustapa: Luentoja 28 t + tentti + teh-
täviä

Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin

FilOSOFi 

inledning till filosofin (3 sp) 
Kursen ger en inledning till filosofin som 
akademisk disciplin. Vi bekantar oss med fi-
losofins delområden samt filosofins roller i 
människans kunskapssökande. Särskild ton-
vikt läggs vid att utveckla det egna filoso-
fiska tänkandet i diskussioner och i form av 
essäuppgifter. 

Arbetsformer: F 24 t + tentamen/skriftliga 
uppgifter 

Litteratur: Hollis: Invitation to Philosophy eller 
Beardsley: Invitation to Philosophical Thinking
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FilOSOFiA
Filosofian opinnot perehdyttävät inhimilli-
seen ajatteluun ja sitä koskevaan tietoon. 
Opinnot tähtäävät systemaattisiin tietoihin 
filosofiasta itsenäisenä tieteenalana sekä har-
jaannuttavat filosofiseen analyysiin ja argu-
mentaatioon. 

FilOSOFiAn peruSOpinnOT 
(25 Op) 

Perusopinnot antavat opiskelijoille yleisku-
van filosofiasta tieteenalana sekä sen kes-
keisimmistä osa-alueista ja historiasta. Op-
pimäärä sopii kaikille aiheesta kiinnostuneil-
le. Helsingin yliopistossa filosofiaa voi opis-
kella kahdessa tiedekunnassa: valtiotieteel-
lisessä tiedekunnassa käytännöllistä filosofi-
aa ja humanistisessa tiedekunnassa teoreet-
tista filosofiaa. Avoimessa yliopistossa filoso-
fian perusopinnot koostuvat molempien tie-
dekuntien opintojaksoista. Opiskelija voi va-
lita suorittaako hän filosofian perusopinnot 
25 op käytännöllisen filosofian tutkintovaa-
timusten mukaisesti (Kf-tunnus) vai teoreet-
tisen filosofian tutkintovaatimusten mukaisesti 
(Fte-tunnus). 

jos opinnot suoritetaan teoreettisen filosofian 
tutkintovaatimusten mukaisesti, valitaan: 
Fte110/Kf120 Johdatus filosofian historiaan 
(5 op) 
Fte121/ Kf131 Johdatus etiikkaan (3 op) 
Fte130/Kf110 Johdatus filosofiaan (3 op)
Fte140a Johdatus tieto-oppiin (3 op)
Fte140b Johdatus metafysiikkaan (3 op)
Fte150 Johdatus tieteenfilosofiaan (3 op)
Fte160 Johdatus logiikkaan (5 op)

jos opinnot suoritetaan käytännöllisen filo-
sofian tutkintovaatimusten mukaisesti va-
litaan: 
Fte130/Kf110 Johdatus filosofiaan (3 op)
Fte110/Kf120 Johdatus filosofian historiaan 
(5 op)
Fte121/ Kf131 Johdatus etiikkaan (3 op)
Fte122/ Kf132 Johdatus yhteiskuntafiloso-
fiaan (3 op)
Kf140 Johdatus yhteiskuntatieteiden filo-
sofiaan (3 op)
Fte160 Johdatus logiikkaan (5 op)
Fte140a Johdatus tieto-oppiin (3 op)

Fte130/kf110 johdatus 
filosofiaan (3 op) 
Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija perin-
teiseen filosofiseen problematiikkaan, filo-
sofian eri osa-alueisiin ja keskeiseen filosofi-
seen erityiskäsitteistöön. Opintojaksossa kä-
sitellään tieto-opissa, metafysiikassa ja etii-
kassa esiintyviä filosofisia ongelmia sekä ky-
symystä filosofisen tiedon ja tutkimuksen 
luonteesta, tarkastellaan kriittisesti näihin 
kysymyksiin annettuja keskeisiä vastauksia 
ja niissä käytettyjä argumentteja. 

Suoritustapa: Joko a) luennot 36 t + tent-
ti tai b) kirjatentti. Opintojakso suositellaan 
suoritettavaksi vaihtoehdon a) mukaan. 

Kirjallisuus: Luentokurssiin liittyvä kirjallisuus ilmoi-
tetaan luennoilla. Jos opintojakso suoritetaan pelk-
känä kirjatenttinä, niin opinnot teoreettisen filoso-
fian tutkintovaatimusten mukaan suorittavat tent-
tivät kohdan 1) ja opinnot käytännöllisen filosofian 
tutkintovaatimusten mukaan suorittavat kohdan 2) 
1) russel B., Problems of Philosophy 2) Blackburn 
S., Think ja Almond B., Exploring Philosophy 

Fte110/kf120 johdatus filosofian 
historiaan (5 op) 
Tavoitteena on luoda opiskelijalle kuva filo-
sofian historian tärkeimmistä kausista ja aja-
tussuunnista, keskeisistä ajattelijoista ja hei-
dän ongelmistaan. Lisäksi opintojaksossa pe-
rehdytään vähintään yhteen filosofiseen al-
kuperäisteokseen. 

Suoritustapa: kirjatentti 

Kirjallisuus: Suoritetaan kohdat 1 ja 2 1) Korkman P. 
& Yrjönsuuri M. (toim.) Filosofian historian kehi-
tyslinjoja sivulle 335 tai Kenny A., A Brief Histo-
ry of Western Philosophy, 2) platon: Menon ja Des-
cartes: Metodin esitys 

Fte150 johdatus 
tieteenfilosofiaan (3 op) 
Tavoitteena on esitellä tieteellisen ajatte-
lun keskeisiä periaatteita, tieteellisen argu-
mentaation rakennetta ja pätevyyden eh-
toja, tieteellisen tiedon luonnetta ja tär-
keimpiä tieteenfilosofisia koulukuntia. Li-
säksi opintojaksossa perehdytään tärkeim-
pien yhteiskuntatieteellisten teorioiden fi-
losofisiin sovelluksiin. Opintojaksossa käsi-
tellään tieteenfilosofiassa esiintyviä filoso-
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fisia ongelmia sekä kysymystä tieteellisen 
tiedon ja tutkimuksen luonteesta, tarkas-
tellaan kriittisesti näihin kysymyksiin annet-
tuja keskeisiä vastauksia ja niissä käytettyjä 
argumentteja. 

Suoritustapa: Joko a) luennot 24 t + tent-
ti tai b) kirjatentti. Opintojakso suositellaan 
suoritettavaksi vaihtoehdon a) mukaan. 

Kirjallisuus: Luentokurssiin liittyvä kirjallisuus ilmoi-
tetaan luennoilla. Jos opintojakso suoritetaan pelk-
känä kirjatenttinä, suoritetaan kohta 1 tai 2: 1) M. 
Kiikeri & p. ylikoski, Tiede tutkimuskohteena: fi-
losofinen johdatus tieteentutkimukseen ja p. raa-
tikainen, Ihmistieteet ja filosofia. 2) E. D. Klemke, 
R. Hollinger & A.D. Kline (toim.), introductory rea-
ding in the philosophy of Science. 

Kf140 johdatus yhteiskunta-
tieteiden filosofiaan (3 op) 
Tavoitteena on esitellä tieteellisen ajattelun 
keskeisiä periaatteita, tieteellisen argumen-
taation rakennetta ja pätevyyden ehtoja, 
tieteellisen tiedon luonnetta ja tärkeimpiä 
tieteenfilosofisia koulukuntia. Lisäksi opin-
tojaksossa perehdytään tärkeimpien yhteis-
kuntatieteellisten teorioiden filosofisiin so-
velluksiin.

Suoritustapa: kirjatentti 

Kirjallisuus: Suoritetaan kohdat 1 ja 2: 1) joko Chal-
mers A.: What is this thing called science? (luvut 
1-9, 14-15. 3. painos) tai raatikainen, p.: Ihmistie-
teet ja filosofia 2) joko rosenberg A.: Philosophy 
of Social Science tai Benton, T. & Craib, i.: Philo-
sophy of Social Science 

Kf131 johdatus etiikkaan (3 op) 
Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija etii-
kan peruskäsitteisiin ja ongelmiin, keskei-
siin suuntauksiin ja teorioihin. 

Suoritustapa: Joko a) luennot 24 t + tent-
ti tai b) kirjatentti. Opintojakso suositellaan 
suoritettavaksi vaihtoehdon a) mukaan. 

Kirjallisuus: Luentoihin liittyvä materiaali ilmoite-
taan luennoilla. Jos opintojakso suoritetaan pelkkä-
nä kirjatenttinä, suoritetaan kohdat 1 ja 2: 1) joko 
norman r.: The Moral Philosophers (7. painos) tai 
sekä Häyry M.: Ihannevaltio että Häyry, M.: Hyvä 
elämä ja oikea käytös 2) joko gensler H.: Ethics: A 
Contemporary Introduction (1998) tai rachels j.: 
The Elements of Moral Philosophy (4. painos) 

kf132 johdatus 
yhteiskuntafilosofiaan (3 op) 
Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yhteis-
kuntafilosofian peruskäsitteisiin ja ongel-
miin, keskeisiin suuntauksiin ja teorioihin. 

Suoritustapa: Joko a) luennot 24 t + tentti 
(luennoitsijan määräämä kirjallisuus) tai b) 
kirjatentti. Opintojakso suositellaan suoritet-
tavaksi vaihtoehdon a) mukaan. 

Kirjallisuus: Luentokurssiin liittyvä kirjallisuus ilmoi-
tetaan luennoilla. Jos opintojakso suoritetaan pelk-
känä kirjatenttinä, niin suoritetaan Christman, j.: 
Social and Political Philosophy: A Contemporary 
Introduction (2002) 

Fte140a johdatus tieto-oppiin (3 op)
Opintojaksossa käsitellään tiedon ja todelli-
suuden luonteeseen liittyviä kysymyksiä. 

Suoritustapa: Kirjatentti. 

Kirjallisuus: Luentokurssiin liittyvä kirjallisuus il-
moitetaan luennoilla. Jos opintojakso suoritetaan 
pelkkänä kirjatenttinä, niin suoritetaan joko koh-
ta 1 tai kohta 2. 1) lammenranta M., Tietoteor-
ia 2) Bonjour l., Epistemology: Classical problems 
and Responses 

Fte140b johdatus metafysiikkaan 
(3 op) 
Opintojaksossa käsitellään metafysiikkaan 
liittyviä filosofisia ongelmia sekä kysymystä 
olevan perimmäisestä luonteesta. Jaksossa 
tarkastellaan kriittisesti näihin kysymyksiin 
annettuja keskeisiä vastauksia ja niissä käy-
tettyjä argumentteja. 

Suoritustapa: Luennot 24 t + tentti, jossa 
suoritetaan kirjallisuus 

Kirjallisuus: p. van inwagen: Metaphysics 

Fte160 johdatus logiikkaan (5 op) 
Logiikka tarkoittaa oppia oikeasta ajatte-
lusta tai pätevästä päättelystä. Kurssi tutus-
tuttaa opiskelijat logiikan alkeisiin sekä har-
jaannuttaa logiikan ja joukko-opin käsittei-
den käyttöä. 

Suoritustapa: L 36 t + R 20 t + tentti 

Kirjallisuus: joko kohta 1 tai 2:
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1) Miettinen S.: Logiikka. Perusteet (2.painos 
2002)
2) Barwise j. & etchemendy j.: Language, Proof 
and Logic (Luvut 1-9)

Filosofian perusopinnoista järjestetään verk-
ko-opintoina Johdatus filosofiseen ajatte-
luun (3 op) sekä Johdatus logiikkaan (5 op). 
Kirjallisuus ja suoritustavat poikkeavat yllä 
olevista, lisää tietoa verkkopalvelusta www. 
helsinki.fi/avoin. 

HiSTOriA

HiSTOriAn peruSOpinnOT (25 Op)
Historian perusopintojen tavoitteena on saa-
da kriittinen yleiskuva historiantutkimuksen 
luonteesta, kohteista ja suuntauksista sekä 
perehtyä Suomen ja maailmanhistorian pe-
ruspiirteisiin. Tavoitteena on tutustua histo-
rian keskeisiin tutkimustuloksiin, saada ko-
konaiskuva Suomen historian ja maailman-
historian keskeisistä ongelmakohdista, op-
pia tuntemaan käsitteistö sekä saada käsi-
tys historiantutkimuksen luonteesta ja ke-
hityksestä. 

Hhs110 Johdantokurssi (5 op) 
Hhs124 Ideat ja aatevirtaukset (5 op) 
Hhs125 Politiikka ja diplomatia (5 op) 
Hhs126 Kulttuuri ja yhteiskunta (5 op)
Hhs127 Talous ja talouspolitiikka (5 op) 

Hhs110 johdantokurssi (5 op) 
Johdantokurssin tavoitteena on auttaa muo-
dostamaan yleiskäsitys historiantutkimuk-
sen moninaisuudesta tarkastelemalla perus-
seikkoja historianfilosofiasta ja historiankir-
joituksen historiasta, nykyajan historiantut-
kimuksen erilaisia tutkimuskysymyksiä sekä 
niiden selvittämiseen käytettyjä lähderyh-
miä ja menetelmiä. Opetukseen osallistu-
mista edellytetään suoritukseen. 

Suoritustapa: Luennot 36 t + essee + krono-
logiatentti + tentti 

Kirjallisuus: Kronologiatentin suorittaminen edel-
lyttää Maailmanhistorian ja Suomen historian 
pikkujättiläinen -teosten sisällön hallintaa; teok-
sista kannattaa kerrata kronologisten seikkojen kes-
keisiä piirteitä kronologiatenttiä varten. 

Hhs124 ideat ja  
aatevirtaukset (5 op) 
Suoritustapa: Joko a) L 24 t + tentti tai b) 
kirjatentti. Jakso suositellaan suoritettavak-
si vaihtoehdon a) mukaisesti 

Kirjallisuus: perry M. Western Civilization; A brief 
history. 

Hhs125 politiikka ja diplomatia 
(5 op) 
Suoritustapa: Joko a) L 24 t + tentti tai essee 
tai b) kirjatentti. Jakso suositellaan suoritet-
tavaksi vaihtoehdon a) mukaisesti. 

Kirjallisuus: Kennedy paul M. The Rise and Fall of 
the Great Powers, jussila O.�Hentilä S.�nevakivi 
j. Suomen poliittinen historia. 

Hhs126 Kulttuuri ja yhteiskunta 
(5 op) 
Suoritustapa: Joko a) L 24 + tentti tai b) kir-
jatentti. Opintojakso suositellaan suoritetta-
vaksi vaihtoehdon a) mukaisesti. 

Kirjallisuus: Katajala K. Suomalainen kapina, Mel-
ton, james van Horn The Rise of the Public in En-
lightenment Europe. 

Hhs127 Talous ja talouspolitiikka 
(5 op) 
Suoritustapa: a) Kirjatentti tai b) essee 

Kirjallisuus: Cameron r. Maailman taloushistoria, 
Kuisma M. Metsäteollisuuden maa. 

Hhs127 Talous ja talouspolitiikka 
(5 op) 
Suoritustapa: a) Kirjatentti tai b) essee 

Kirjallisuus: Cameron r. Maailman taloushistoria, 
Kuisma M. Metsäteollisuuden maa. 

Historian perusopinnot järjestetään myös 
verkko-opintoina. Kirjallisuus kuten yllä, suo-
ritustavoista tietoa verkkopalvelusta www. 
helsinki.fi/avoin 
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introduktion till historiestudier 
(5 sp) 
Kursens syfte är att ge en introduktion till 
historievetenskapen. Avsnittet ger insikter i 
historiografins historia, historikerns källor, 
historiska metoder och teorier samt forsk-
ningsprocessen. 

Arbetsformer: F 18 t + övningar och uppgif-
ter + tentamen

Litteratur: Tosh, john: Historisk teori och metod. 
Lund 1994. 

KeSKi-AASiAn TuTKiMuS

Akt130 Turkki – eu:n kohtalon 
kysymys? (5 op)
Kurssin tavoite on antaa kriittinen kuva Tur-
kin ja Euroopan (unionin) suhteesta ja sen 
kipupisteistä. Kurssilla katsotaan asioita 
myös turkkilaisesta näkökulmasta ja pohdi-
taan missä kulkee raja eurooppalaisten en-
nakkoluulojen ja todellisten ongelmien vä-
lillä. Kurssin käytyään opiskelijan tulisi hal-
lita Turkin ja Euroopan/EU:n suhteiden his-
toria ja nykyiset haasteet, Turkin ulkopoli-
tiikan keskeiset kysymykset sekä pystyä ar-
vioimaan kriittisesti Turkkia käsittelevää tut-
kimusta ja populaaria kirjoittelua sekä väit-
teitä ns. kulttuurien välisestä yhteentörmä-
yksestä ja kristityn ja islamilaisen maailman 
yhteensopimattomuudesta.

Suoritustapa: Luentoja 26 t + tentti 

Kirjallisuus: Turkki - euroopan rajalla? (toim) A. Lei-
nonen, T. Kojo, M. Nousiainen, S. Peltonen & L. Tainio

KOTiMAinen KirjAlliSuuS

KOTiMAiSen KirjAlliSuuDen 
peruSOpinnOT 25 Op 
Sko110 Peruskurssi (10 op)
Sko120 Kirjallisuudentutkimuksen suun-
taukset (5 op)
Sko131 Kirjallisuushistoria (2 op) 
Sko132 Klassikot (8 op)

Perusopintojen tavoitteena on tutustumi-
nen oppiaineen käsitteistöön, sisältöihin, teo-
rioihin ja menetelmiin niin, että opiskelija 
saa käsityksen tieteenalan luonteesta ja pe-
rustan, josta jatkaa oppiaineen opintoja.

Sko110 peruskurssi (10 op)
Kurssilla perehdytään proosan, lyriikan ja 
draaman analyysin keskeisiin käsitteisiin ja 
oppia soveltamaan niitä. 

Suoritustapa: L 26 t + tentti + 2 esseetä

Kirjallisuus: Kantokorpi & lyytikäinen & Viikari: 
Runousopin perusteet; Mikkosen, Suomelan, Kä-
kelä-puumalan ja Kantolan artikkelit teoksesta 
Alanko & Käkelä-Puumala (toim.) Kirjallisuuden-
tutkimuksen peruskäsitteitä; reitala & Heino-
nen: ”Dramatisoitua todellisuutta”, teoksessa Rei-
tala & Heinonen (toim.) Dramaturgioita.

Sko120 Kirjallisuudentut-
kimuksen suuntaukset (5 op)
Opintojaksossa tutustutaan kirjallisuuden-
tutkimuksen perussuuntauksiin ja esitellään 
keskeisiä tutkimusotteita. 

Suoritustapa: a) Luentoja 24 t + tentti TAI b) 
kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: Kirjatentissä suoritettavat teokset: 
Brax: ”Imitaatiosta kommunikaatioon. Laji kirjalli-
suudentutkimuksessa”, teoksessa Alanko & Käkelä-
Puumala (toim.) Kirjallisuudentutkimuksen pe-
ruskäsitteitä; Culler: Literary Theory. A Very Short 
Introduction; Koskela & rojola: Lukijan ABC-kirja; 
lyytikäinen: ”Muna vai kana”; Makkonen: ”Valo-
keilassa lukija”, teoksessa Mervi Kantokorpi  (toim.) 
Kuin avointa kirjaa.
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Sko130 Suomen kirjallisuuden 
historia ja tuntemus (10 op) 
Tavoitteena on saada yleiskuva Suomen kir-
jallisuuden historian vaiheista ja keskeisis-
tä klassikoista. 

Sko131 Kirjallisuushistoria (2 op) 
Suoritustapa: a) Luentoja 20 t + tentti TAI  b) 
kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuus: kirjatentissä suoritetaan: laitinen: Suo-
men kirjallisuuden historia. 

Sko132 Klassikot 8 op
Kurssin kirjallisuutta kannattaa alkaa lukea 
ennen kurssin alkua.

Suoritustapa: a) Luentoja 24 t + tentti tai b) 
kirjallisuuskuulustelu (osat I ja II)

Kirjallisuus: Kalevala; Kanteletar; runeberg: 
Hirvenhiihtäjät (Elgskyttarne); runeberg: Vänrik-
ki Stoolin tarinat (Fänrik Ståls sägner); Kivi: Num-
misuutarit; Kivi: Seitsemän veljestä; Canth: Työ-
miehen vaimo; Canth: Hanna; pakkala: Vaaralla; 
Aho: Papin rouva; järnefelt: Isänmaa; Kilpi: Bat-
sheba; leino: Helkavirsiä I; Manninen: Säkeitä I; 

Osa II (18 teosta): jotuni: Kun on tunteet; Söder-
gran: Runoja (Dikter); lehtonen: Putkinotko; Sil-
lanpää: Hurskas kurjuus; Kallas: Sudenmorsian; 
Hellaakoski: Jääpeili; Diktonius: Janne Kuutio 
(Janne Kubik); Waltari: Sinuhe egyptiläinen; lin-
na: Tuntematon sotilas; Haanpää: Noitaympyrä; 
Manner: Tämä matka; Meri: Manillaköysi; Haavik-
ko: Talvipalatsi; Salama: Juhannustanssit; Mukka: 
Maa on syntinen laulu; Vartio: Hänen olivat linnut; 
jansson: Muumilaakson marraskuu (Sent i novem-
ber); Saarikoski: Hämärän tanssit. 

Lisäksi kurssiin kuuluu monistemateriaalia (n. 18 s.).

Oppiaineen perusopinnot järjestetään myös 
verkko-opintoina. Kirjallisuus kuten yllä, suo-
ritustavoista tietoa www.helsinki.fi/avoin. 

KulTTuurienVälinen
 VuOrOVAiKuTuS

Mkv 320 Kulttuuri ja koulu 
– opettajan interkulttuurinen 
kompetenssi (5 op) 
Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ym-
märtää kouluinstituution edustavan yhteis-
kuntaa laajemmin ja täten uusintavan yh-
teiskunnan näkemyksiä ja arvomaailmaa 
globalisoituvassa yhteiskunnassa. Kurssilla 
tarkastellaan monikulttuurisuutta, interkult-
tuurisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia, 
kulttuurisia kohtaamisia koulun kontekstissa 
ja opettajan ammatillisuutta. Pohdinnan yh-
teydessä hyödynnetään kriittisen teorian eri  
tieteenaloja soveltavaa lähestymistapaa. Lu-
ennot sisältävät ryhmätyöskentelyä. Ennen 
kurssia tulee suorittaa ennakkotehtävä: Poh-
di maahanmuuttajataustaisen perheen haas-
teita uudessa isäntämaassa Talib,Löfström & 
Meri Kulttuurit ja koulu -kirjan pohjalta.

Suoritustapa: Luentoja 18 t + oppimispäivä-
kirja + essee

Kirjallisuus: Talib, M., löfström, j. & Meri, M. 
2004. Kulttuurit ja koulu. 

Oheiskirjallisuus: Sihvola, j. 2004. Maailmankan-
salaisen etiikka.; Lehtonen, M. & Löytty, O. (toim.) 
2003. erilaisuus 

lATinAlAiSen AMeriKAn 
TuTKiMuS

XlA220/XlA340 Mayahieroglyfit 
ja mayojen taide (5 op) 
Kurssilla käydään intensiivisesti läpi maya-
tutkimuksen perusteet, tutustutaan erityyp-
pisiin lähdemateriaaleihin ja monitieteisen 
tutkimuksen osa-alueisiin (ml. arkeologia, 
taidehistoria, etnologia, kielitiede ja hierog-
lyfitutkimus), perehdytään maya-alueiden 
luontoon, mayojen historiaan, uskontoon, 
taiteiseen, matematiikkaan ja kalenteri- ja 
kirjoitusjärjestelmiin. Kurssin temaattinen 
painopiste on kirjoitusjärjestelmän ja tai-
teen tutkimisessa.
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Suoritustapa_ Luennot + ryhmätyöskente-
ly + tentti

Kirjallisuus ja tarkempi suoritustapa ilmoite-
taan myöhemmin. Katso tiedot verkkopalve-
lusta www.helsinki.fi/avoin

MuSiiKKiTieDe

TMu100e Musiikkitieteen 
perusopinnot (25 op) 
Musiikkitieteen opinnot sisältävät katsauk-
sen länsimaisen taidemusiikin ja Suomen 
musiikin historiaan samoin kuin maailman 
musiikkikulttuureihin. Tavoitteena on saa-
da musiikin perustuntemus sekä yleiskuva 
tutkimusmetodeista. 

TMU110E Johdatus musiikintutkimukseen 
(3 op)
TMU121E Johdatus länsimaisen taidemusii-
kin historiaan (5 op)
TMU122E Suomen taidemusiikin historia (3 op)
TMU131E Johdatus maailman musiikkikult-
tuureihin (3 op)
TMU132E Populaarimusiikin historia (3 op)
TMU133E Suomen perinne- ja populaari-
musiikki (3 op)
TMU225E Musiikkiakustiikka (5 op) 

TMu 110e johdatus 
musiikintutkimukseen (3 op)
Johdatus musiikintutkimukseen -kurssin tar-
koituksena on antaa yleiskuva siitä, mitä mu-
siikintutkimus on. Kurssilla esitellään mu-
siikintutkimuksen keskeisiä suuntauksia ja 
tutustutaan erilaisiin mahdollisuuksiin tut-
kia musiikkia.

Suoritustapa: Luentoja + tentti

Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin 

TMu121e johdatus länsimaisen 
taidemusiikin historiaan (5 op) 
Suoritustapa: Luentoja + tentti

Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin 

TMu122e Suomen taidemusiikin 
historia (3 op) 
Tavoitteena on saada suomalaisen taidemu-
siikin perustuntemus.

Suoritustapa: Luentoja + tentti

Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin 

TMu131e johdatus maailman 
musiikkikulttuureihin (3 op) 
Kurssi antaa yleiskuvan maailman musiik-
kikulttuureista. Kurssilla perehdytään län-
simaisen taide- ja populaarimusiikin ulko-
puolelle jääviin taide-kansanmusiikkiperin-
teisiin. 

Suoritustapa: Luentoja + tentti

Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin 

TMu132e populaarimusiikin 
historia (3 op) 
Tutustutaan populaarimusiikin historiaan ja 
tutkimukseen. 

Suoritustapa: Luentoja + tentti

Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin. 

TMu133e Suomen perinne- ja 
populaarimusiikki (3 op) 
Tavoitteena on saada Suomen kansan- ja po-
pulaarimusiikin perustuntemus

Suoritustapa: Luentoja + tentti

Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin 

TMu225e Musiikkiakustiikka  
(5 op) 
Suoritustapa: Luentoja + tentti

Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin 

Suoritustavat ja kirjallisuus ilmoitetaan myö-
hemmin. Katso tarkemmat tiedot verkkopal-
velusta www.helsinki.fi/avoin
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nAiSTuTKiMuS
Tiedot järjestettävistä naistutkimuksen opin-
tojaksoista löytyvät Avoimen yliopiston verk-
kopalvelusta www.helsinki.fi/avoin

nOrDiSKA SpråK 

Skriva (3 sp) 
Kursen syftar till att studenterna lär sig att 
skriva väl i olika genrer, genom att dispo-
nera sitt material, hitta övertygande argu-
ment och formulera sig koncist. På kursen 
övar deltagarna upp sin skicklighet inom ett 
antal sakprosagenrer. Genom att bl.a. skriva 
en recension, en debattartikel och en popu-
lärvetenskaplig artikel tränas förmågan att 
förmedla kunskap och anpassa texten till 
sammanhanget. 

Arbetsformer: F 28 t + tentamen 

Litteratur: S.Strömqvist: Skrivboken. Skrivpro-
cess, skrivråd och skrivstrategier, fjärde omarbeta-
de upplagan; SAOl, Svenska Akademiens ordlis-
ta över svenska språket, tolfte upplagan; Svens-
ka skrivregler utgivna av Svenska språknämnden, 
andra upplagan. 

SuOMen Kieli

SuOMen Kielen peruSOpinnOT 
(25 Op) 
Ssu110 Johdatusta kielentutkimukseen (4 op)
Ssu111 Suomi kieliyhteisönä (5 op)
Ssu112 Kielioppi 1: Äänteistä sanoihin (5 op)
Ssu113 Kielioppi 2: Lauseen rakenne (5 op)
Ssu114 Kielioppi 3: Merkitys ja konteksti (3 op)
Ssu115 Kielioppi 4: Rakenteita ja ilmiöitä(3 op)

Suomen kielen perusopinnoissa opiskelija tu-
tustuu kielitieteelliseen ajatteluun ja kielen-
tutkimuksen käsitteisiin, menetelmiin ja osa-
alueisiin. Hän tutustuu myös Suomeen kie-
liyhteisönä sekä puhutun kielen variaatioon. 
Perusopintojen tavoitteena on, että opis-
kelija oppii ymmärtämään, että kieltä voi-
daan tarkastella ja kuvata useista eri näkö-
kulmista. Perusopintojen jälkeen opiskelija 
osaa analysoida suomen kielen äänne-, muo-
to- ja lauserakennetta sekä näiden suhdetta 

merkityksen muodostumiseen. Suomen kie-
len perusopinnot koostuvat kuudesta opin-
tojaksosta, jotka voidaan suorittaa yhden lu-
kuvuoden aikana. Opintojakson Ssu115 Kie-
lioppi 4 (3 op) suorittaminen edellyttää, että 
opintojaksot Kielioppi 1–3 on suoritettu. 

Ssu110 johdatusta 
kielentutkimukseen (4 op) 
Opintojakso perehdyttää opiskelijan kieli-
tieteellisen ajattelun ja kielentutkimuksen 
eri osa-alueisiin, lähtökohtiin ja ongelman-
asetteluun. Tarkasteltavina ovat mm. kielen 
luonne, kielen eri tasot ja ilmenemismuodot, 
kielitieteen metodologiat ja historia sekä 
maailman kielet. Lisäksi esitellään keskeisiä 
suomen kielen laitoksella harjoitetun tutki-
muksen näkökulmia kieleen.

Suoritustapa: a) Luentoja 28 t + tentti

Kirjallisuus: Luennoitsijan määräämin osin: Karls-
son, F. Yleinen kielitiede; robins, r. H. A short his-
tory of linguistics (1997, 4.painos). Kirjatenttivaih-
toehto: Karlsson, F.: Yleinen kielitiede; robins, 
r. H.: A short history of linguistics (4. painos 1997). 
Opiskelija suorittaa molemmat kirjat kerralla. 

Ssu111 Suomi  
kieliyhteisönä (5 op)
Opintojaksossa tarkastellaan suomalaista pu-
hekieltä alueellisen ja sosiolingvistisen variaa-
tion näkökulmasta. Keskeisiä näkökulmia on 
kolme: vaihtelua konstituoivat kielenpiirteet, 
vaihtelun ilmeneminen puhujayksilön kielelli-
sinä resursseina ja vaihtelun sosiaaliset kehyk-
set. Taustaksi asetetaan puhutun kielen ylei-
set ominaisuudet, perinnäiset aluemurteet 
sekä yhteisölliset normit ja asenteet. Huomio-
ta kiinnitetään myös suomalais-ruotsalaiseen 
kaksikielisyyteen sekä maahanmuuttajakiel-
ten synnyttämään variaatioon.

Suoritustapa:  Luentoja 28 t + tentti 

Kirjallisuus: Mantila,Harri 2004: Murre ja identi-
teetti. – Virittäjä 108, s. 322–346. Mielikäinen, Aila 
& palander, Marjatta 2002: Suomalaisten mur-
reasenteista. Sananjalka 44 s. 86–109. lehtinen, 
Tapani 2007: Kielen vuosituhannet. Suomen kielen 
kehitys kantauralista varhaissuomeen. Helsinki: SK
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Ssu112 Kielioppi 1: äänteistä 
sanoihin (5 op) 
Opintojakson tavoitteena on, että sen suo-
ritettuaan opiskelijalla on perustiedot fone-
tiikasta ja hän osaa analysoida suomen kiele 
äänne- ja muotorakennetta. Opintojaksossa 
perehdytään fonetiikan, fonologian ja mor-
fologian peruskäsitteistöön. Erityisesti pereh-
dytään äänteisiin ja niiden kuvaustermino-
logiaan (etenkin suomen kielen äänteiden 
kannalta)sekä foneettiseen kirjoitukseen. Li-
säksi tutustutaan litterointiin eli puheen kir-
joitusasuun siirtämiseen (sekä keskustelun-
tutkimuksen että suomalais-ugrilaisen tar-
kekirjoituksen merkintätavoin). Tarkastellaan 
myös suomen kielen äännejärjestelmää, fo-
notaksia sekä kirjoituksen ja puheen vastaa-
vuutta. Lisäksi opintojakso tarjoaa perustie-
dot suomen kielen morfofonologiasta ja sa-
nojen taivuttamisesta.

Suoritustapa:  Luentoja 28 t + luentotentti 

Kirjallisuus: Luennoitsijan määräämin osin: lieko, 
Suomen kielen fonetiikka ja fonologiaa ulkomaa-
laisille; iivonen, A.-Sovijärvi, A.-Aulanko, r., Fo-
neettisen kirjoituksen kehitys ja nykytila. HY:n fone-
tiikan laitoksen monisteita n:o 16 (viimeinen sivu); 
laaksonen, K. & lieko, A., Suomen kielen äänne- 
ja muoto-oppi; Iso suomen kielioppi: s.137-167; Sep-
pänen, e-l., Vuorovaikutus paperilla (Liisa Tainio (to
im.)Keskustelunanalyysin perusteet,s. 18-31.)

Suoritustavat: Luento-ja harjoituskurssi 

Ssu113 Kielioppi 2: lauseen 
rakenne (5 op) 
Jaksossa käsitellään niitä periaatteita, joiden 
mukaan lauseet rakentuvat, peruslausetyyp-
pejä ja sijajärjestelmää. Oppimistavoitteena 
on, että opiskelija tuntee suomen kielen kes-
keiset syntaktiset rakenteet ja osaa analysoi-
da ja jäsentää niitä sekä hallitsee syntaksin 
peruskäsitteistön. Jaksossa harjaannutaan 
syntaktiseen ajatteluun ja argumentointiin. 

Suoritustapa:  Luentoja 42 t + tentti

Kirjallisuus: Luennoitsijan määräämin osin: Vilku-
na, M.: Suomen lauseopin perusteet (2., korjattu 
painos, 2000); iso suomen kielioppi: jakso Lau-
seen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit 
(s.825-862

Ssu114 Kielioppi 3: Merkitys ja 
konteksti (3 op) 
Merkitys ja konteksti -opintojaksossa pohdi-
taan merkityksen käsitettä, merkityksen eri 
lajeja, merkityksen tulkintaa kielenkäytön 
eri muodoissa ja erilaisia merkityksen kuvaa-
misen ja analysoinnin keinoja. Opitaan tar-
kastelemaan muun muassa kielen leksikaa-
lista ja grammaattista koodia: sitä vakiintu-
nutta järjestelmää, joka yhdistää merkityk-
set sanoihin ja kieliopin erilaisiin yksikköihin, 
siis merkkeihin. Jaksossa avataan myös nä-
kökulmia kielenkäyttöön toimintana: mitä 
kaikkea tapahtuu merkitysten prosessoin-
nin eri tasoilla, kun ihmiset tuottavat ja tul-
kitsevat kielellisiä viestejä.

Suoritustapa: a) Luentoja 28 t + kotitehtä-
vät (2 kpl) + luentotentti TAI b) kirjatent-
ti + esseet 

Kirjallisuus: a) Luentokurssin tenttiin luetaan: Kuiri, 
K. Semantiikan peruskurssi suoritustapa b) Kaksi vii-
den sivun esseetä luennoijan antamista aiheista (es-
seet perustuvat kirjallisuuteen leino, pentti: Kieli 
ja maailman hahmottaminen; leiwo, M. & luukka, 
M.-r. & nikula, T. Pragmatiikan ja retoriikan perus-
teita, (s. 7-62).  Lisäksi kirjallisuuskuulusteluun lue-
taan: Kuiri, K: Semantiikan peruskurssi; Saeed, j.i. 
Semantics, luvut 1, 2, 6, 7, 8 (S. 3-50 ja 139-227).

Opiskelija suorittaa kaikki kirjat kerralla. 

Ssu115 Kielioppi 4: rakenteita ja 
ilmiöitä (3 op) 
Jakson tavoitteena on syventää opiskelijan 
tietoja kieliopista ja harjaannuttaa analysoi-
maan aitoja tekstejä - niin puhuttuja kuin kir-
joitettuja - niiden kielellisten keinojen kan-
nalta. Jaksossa käsitellään sellaisia kieliopin 
ja kielenkäytön ilmiöitä, jotka jäävät muil-
la kielioppikursseilla vähäiselle käsittelylle. 
Aiheita ovat muun muassa erilaiset subjek-
tittomat rakenteet (passiivi, nollapersoona), 
tempukset ja modaalisuus. Näitä ilmiöitä lä-
hestytään monelta eri kannalta ja monenlai-
sissa teksteissä.

Suoritustapa: a) Luentoja 32 t + tentti 

Kirjallisuus:  Luennoitsijan määrääminosin: iso suo-
men kielioppi, seuraavat jaksot: Passiivi ja passii-
vimaiset rakenteet (s. 1253–1281), Nollapersoona 
(s. 1283–1300), Aspekti (s. 1429–1450), Tempus (s. 
1451–1475), Modaalisuus (s. 1477–1531), Impera-
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tiivi ja muut direktiivit (s. 1559–1585), Kysymykset 
(s. 1587–1611).

TAiDeHiSTOriA

TTA100e TAiDeHiSTOriAn 
peruSOpinnOT (25 Op) 

TTA110E Yleisen taidehistorian perustunte-
mus osat I ja II (5+ 8 op) 
TTA120E Suomen taidehistorian perustun-
temus osat I ja II (5 + 7 op) 

TTA110e yleisen taidehistorian 
perustuntemus i ja ii (5+8 op) 
Tavoitteena on yleisen taidehistorian jäsen-
nelty kokonaiskuva, keskeisten teosten ja 
tyylihistorian perusteiden tuntemus. 

Suoritustapa: Luentoja 48 t + tentit (kuvat ja 
kirjallisuus) + omatoimiset museokäynnit 

Kirjallisuus: Honour, H. – Fleming J: Maailman tai-
teen historia (engl. 1991 tai uudempi painos, saata-
vana myös ruotsiksi); Kostof, S.: History of Archi-
tecture. Settings and Rituals. 1985 (s.269-755). 

TTA120e Suomen taidehistorian 
perustuntemus i ja ii (5+7 op) 
Tavoitteena on Suomen taidehistorian jäsen-
tynyt kokonaiskuva, keskeisten teosten ja 
tyylihistorian perusteiden tuntemus. 

Suoritustapa: Luentoja 48 t + tentit (kuvat 
ja kirjallisuus) + opintoretki + omatoimiset 
museokäynnit 

Kirjallisuus: nikula, r.: Suomen arkkitehtuurin ää-
riviivat 2005 sekä Kompendium-artikkelit: Hiekka-
nen, M.: Suomen kivikirkot keskiajalla, ( s. 1-45, 
71123, 167-182), pettersson, l.: Suomalainen puu-
kirkko, (s. 5-24), putkonen, l.: ARS – Suomen taide 
3 (Teollisuuden arkkitehtuuri 1809-1880, s. 229241), 
gardberg, C. j: ARS – Suomen taide 1 (s. 3136), li-
lius, H: Suomen kaupunkilaitoksen historia 1 (s. 
305-315, 357-366), Kervanto - nevanlinna, A: 
Kadonneen kaupungin jäljillä ( s. 55-82), edgren, 
H: Ristin ja Olavin kansaa (s. 84-100), Aaltonen, 
S: SKAS 1/1999 (s. 6), pirinen, H: Luterilaisen kirk-
kointeriöörin muotoutuminen Suomessa (s. 103127), 
von Bonsdorff, B: ARS – Suomen taide 2 (s. 290-
319), ervamaa, j: Volare, intohimona kuvataide (s. 
150-205), Sinisalo, S: ARS – Suomen taide 3 (s. 54-

73), pettersson, S: Lumoutuneet (s. 12-41), erva-
maa, j: ARS –Suomen taide 3 (s. 78-79, 88-90, 101-
103), reitala, A: ARS – Suomen taide 3 (s. 109128), 
Konttinen, r: Suomen kulttuurihistoria 3 (s. 395-
412), Anttila, e: Edelfelt, Matkoja, maisemia, naa-
miaisia (s. 11-28), Konttinen, r: Eero Järnefelt tai-
teilijan tiellä (s. 149-172), ilvas, j: ARS – Suomen tai-
de 5 (s. 61-83), Konttinen, r: Treffpunkt Paris (s. 17-
47), Sarajas-Korte, S: ARS – Suomen taide 4 (s. 236-
240), palin, T: Akseli Gallen-Kallela (s. 4046), ilvas, 
j: Akseli Gallen-Kallela (s. 68-80), Sarajas-Korte, S: 
ARS – Suomen taide 4 ( s. 255-265), Simpanen, M-
r: Juho Rissanen (s. 14-31), Valkonen, O: ARS – Suo-
men taide 5 (s. 180-192), Karjalainen, T: Uuden ku-
van rakentajat (s. 24-44), Karjalainen, T: Tyko Salli-
nen (s. 11-16), lindgren, l: Elävä muoto (s. 24-66), 
reitala, A: Wäinö Aaltonen (s. 11-13), Kormano, r: 
Wäinö Aaltonen (s. 51-54, 56-61), Kruskopf, e: ARS 
– Suomen taide 6 (s. 77111), Kalha, H: Muotopuo-
len merenneidon pauloissa (s. 184-194), Vihanta, 
u: Pinx – Tarinankertojia (s. 20-31), pallasmaa, u: 
Pinx – Tarinankertojia (s. 148-155), Kantokorpi, O: 
Pinx – Tarinankertojia (s. 124-131) lindgren, l: Pinx 
-Siveltimenvetoja (s. 144-149), niemi, M: Pinx -Sivel-
timenvetoja (s. 150-157), Sakari, M: Katoava taide 
(s. 10-31), Kokkonen, j. & Vuorenmaa, Tj. & Hink-
ka, j: Valokuvan taide. Suomalainen valokuva 1842-
1992, (s. 1139), erkkilä, H: Katoava taide (s. 32-57), 
Stewen, r: Pinx – Siveltimen vetoja (s. 84-87). 

Taidehistorian perusopintoihin kuuluvat Suo-
men taidehistoriaa käsittelevät opintojaksot 
järjestetään myös verkko-opintoina. Kirjal-
lisuus kuten yllä, suoritustavoista saa tietoa 
verkkopalvelusta www.helsinki.fi/avoin. 

TTA200e TAiDeHiSTOriAn 
AineOpinnOT (35 Op) 
TTA210E Yleisen taidehistorian praktikum 
(8 op) 
TTA220E Suomen taidehistorian praktikum 
(8 op) 
TTA230E Taidehistorian tutkimuksia (10 op) 
TTA260E Arkistokurssi (2 op) 
TTA250E Valinnaisia opintoja (3 op) 
TTA270 Proseminaari (4 op) 

TTA210e yleisen taidehistorian 
praktikum (8 op)
Harjoituskurssilla tutustutaan taidehistorian 
teorioihin ja sovelletaan niitä harjoitustöiden 
teossa. Opiskelijat käyvät yhdessä ja itsenäi-
sesti ohjaajien suosittelemissa ajankohtaisis-
sa näyttelyissä, joiden teokset liittyvät kurs-
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sin sisältöön. 

Suoritustapa: Luentoja 44 t + harjoitustyöt 

Kirjallisuus: Elovirta, A. – Lukkarinen, V. (toim.), 
Katseen rajat: taidehistorian metodologiaa; 
j. Vakkari, Lähde ja silmä. 

TTA220e Suomen taidehistorian 
praktikum (8 op) 
Suoritustapa: Luentoja 44 t + harjoitustyöt 
+ ekskursio 

Harjoituskurssiin liittyy museo, arkisto ja kir-
jastokäyntejä sekä tutustumista arkkiteh-
tuurikohteisiin. 

Kirjallisuus: A. Elovirta-V. Lukkarinen (toim.), Kat-
seen rajat: taidehistorian metodologiaa. 

TTA230e Taidehistorian 
tutkimuksia (10 op) 
Suomen taidehistoria (5 op) ja yleinen taide-
historia (5 op). Suomen taidehistoria on pa-
kollinen, yleisestä taidehistoriasta vaihtoeh-
toisista kirjallisuuskokonaisuuksista suori-te-
taan yksi. Opiskelijan tulee kiinnittää huo-
miota suuriin asiakokonaisuuksiin ja teoreet-
tisiin kysymyksenasetteluihin. 

TTA230.1.e Suomen taidehistoria 
(5 op) 
Suomen taidehistorian tutkimuksia osassa 
opiskelija perehtyy oman valintansa pohjal-
ta johonkin suomalaisen taidehistoriankir-
joituksen aluekokonaisuuteen. Alueen voi 
määritellä kronologisesti, temaattisesti tai 
metodisesti: joko tutkimuskohteen tai taide-
historiankirjoituksen näkökulmasta. Kirjalli-
suudesta sovitaan kuulustelijan kanssa. 

TTA230.2.e yleinen taidehistoria 
(5 op) 
Vaihtoehdot: 

TTA231e pohjoismaat 
Margareeta. pohjolan rouva ja valtias. (s. 1631, 
67-73, 103-106, 127-128, 134-1147, 155-157, 163-
165, 179-187, 201-277.); Sjöström,i., Knapas, M.T., 
Storsletten, O.: Kyrka af träd. Kyrkobyggande un-
der 1600-och 1700-talen i Finland, Norge och Sve-

rige.; ringbom, S: Stone, Style and Truth tai Lund, 
N-O: Nordic Architecture tai Hall, T. (ed): Planning 
and urban Growth in the nordic Countries; pohjois-
maiden taide 1880-luvulla. Amos Andersonin taide-
museo 1986; De drogo tilLuentoja paris. nordiska 
konstnärinnor på 1880talet. Liljevalchs 198; Widen-
heim, C. (red.): Utopi och verklighet. Svensk Moder-
nism 1900-1960, (s. 16-135); Konkret i Norden 1907-
1960, (s. 6-82, 152-172, 192-209). 

TTA232e ruotsi 
Kaksi vapaavalintaista nidettä sarjasta Signums. 
Svenska konsthistoria. 

TTA233e Baltia 
Helme, S: Viron taiteen historia. (s. 7–284); Maiste, 
j: Sten Karling and Baltic Art History (s. 51-68); Hein, 
A.: Sten Karling and Baltic Art History (s. 103–115); 
Eesti XX sajandi ruum / Space in 20th century Estonia 
( s. 30-47, 65-78, 104-125, 152171, 194-211, 236-255, 
278-287, 306-319, 342-351); Jugend stils: laiks un tel-
pa / Art Nouveau: Time and Space ( s. 201-214, 220-
224, 236-268, 271-277); jankevićićte, g: The Image 
of Lithuania in the Graphic Arts From the 1920’s to 
1930’s. (s. 6-32); Cullerne Bown, M. – Taylor, B. (ed.): 
Art of the Soviets: painting, sculpture and ar-
chitecture in a one-party state, 1917-1992.( s. 
154-160); Kalm, M.: Stalinism Meets Gothic: Some 
Aspects of Post-War Reconstruction in Estonian 
Towns. Kunstiteaduslikke Uurimusi 9. (s. 249-256). 

TTA234e Venäjä 
Ouspensky, l: Theology of the Icon. VoLuentoja II. 
Crest-wood, N.Y. St. Vladimir’s Seminary Press. (ransk. 
alkuteos 1980)( s. 253–369, 411-461); Brumfield, W. 
C: A History of Russian Architecture. (s. 9–37, 4351, 
64-69, 83-119, 122-156, 164-167, 184-198, 201254, 
302-304, 348-366, 372-375, 393-405, 409-414, 425-
436, 467-476); Katarina den Stora & gustav iii. 
(s. 81-93, 229-232, 313-315, 385-390, 446-457); Stav-
rou, T. G. (ed.): Art and Culture in nineteenth-
Century russia (s. 87–252); Valkenier, e. K.: Va-
lentin Serov. Portraits of Russia’s Silver Age.( s. 3-60, 
121-211); lodder, C.: Russian Constructivism. (s. 718, 
22-29, 34-42, 55-66); Cullerne Bown, M. – Taylor, B. 
(ed.): Art of the Soviets. painting, sculpture and 
architecture in a one-party state, 1917-1992. (s. 
1-84, 154-215). 

TTA235e italian renessanssi 
Alberti, l. B.: Maalaustaiteesta; Vasari, g: Taiteilija-
elämäkertoja (s. 9-24, 28-46, 85-188), Welch, e: Art 
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and Society in Italy 1350-1500; Hills, p.: The Light of 
Early Italian Painting (s. 1-28, 41-63, 95-114, 129-145) 
tai Dempsey, C: The PortrayaLuentoja of Love tai 
rosand, D: Painting in Cinquecento Venice; goffen, 
r.: Massaccio´s Trinity (s. 1-32, 90-107); goldhwaite, 
r.A.: “The Florentine Palace as domestic Architec-
ture” (s. 977-1012). The American HistoricaLuentoja 
Rewiew, VOLuentoja LXXVII, (1972); Wittkower, r.: 
ArchitecturaLuentoja Principles in the Age of Huma-
nism (s. 1-56); Dempsey, C.: The PortrayaLuentoja of 
Love (s. 349), McHam, S.B. (ed.): looking at italian 
renaissance Sculpture (s. 149-188, 189-202, 223-
245); rosand, D: The Meaning of the Mark: Leo-
nardo and Titian; Shearman, j: “Leonardo’s Colour 
and Chiaroscuro” (s. 13-47); Zeitschrift für Kunstge-
schichte, Band 25, 1962; Hall, M.B: (ed), raphael’s 
Schooluentoja of Athens (1-47, 64-113); rosand, 
D: Painting in Cinquecento Venice: Titian, Veronese, 
Tintoretto (s. 1-46); payne, A: The ArchitecturaLu-
entoja Treatise in the Italian Renaissance (s. 13-143)/ 
A. Bruschi, The Religious Architecture in Renaissan-
ce Italy from Brunelleschi to Micelangelo (s. 123-181) 
tai Frommel, C.l: Living all-antica: Palaces and Villas 
from Brunelleschi to Bramante (s. 123-181), teoksessa 
Renaissance from Brunelleschi to Michelangelo. 

TTA236e italian manierismi 
Wittkower, r: Idea and Image: Studies in the itali-
an Renaissance, (s.11-67); Tafuri, M: ”Giulio Roma-
no: Language, mentality, patrons”, teoksessa Giulio 
Romano (s. 11-55); Ackerman, j.S.: Palladio; pay-
ne, A: The ArchitecturaLuentoja Treatise in the Ita-
lian Renaissance (s. 113-213)/Frommel, C.l: Living 
all-antica: Palaces and Villas (ks. edellinen); Smyth, 
C.H: Mannerism and Maniera, with Introduction by 
Elizabeth Cropper; Hall, M.B: After Raphael: Pain-
ting in centraLuentoja Italy in the sixteenth century 
(s. 1256); rosand, D: Painting in Cinquecento Veni-
ce: Titian, Veronese, Tintoretto (s. 182-220). 

TTA237e italian barokki 
Krautheimer, r: The Rome of Alexander VII 1655–
1667; Waddy, p: Seventeenth Century Roman Pa-
laces: use and the art of the plan (s. 3-69); Blunt, 
A: Borromini (s. 13-84); Montagu, j: Roman Baro-
que Sculpture, The Industry of Art (s. 1-125, 151-
172); Hall, M.B: After Raphael: Painting in cent-
raLuentoja Italy in the sixteenth century (s. 257-
291): Bell, j.C: ”Some Seventeenth-Century App-
raisals of Caravaggio’s Coloring” (s. 103-129), Arti-
bus et historiae no. 27; Bell, j.C: ”Light and Color 
in Caravaggio’s Supper in Emmaus” (139-170). Ar-
tibus et historiae no. 31; Wittkower, r: Studies in 
the Italian Baroque, (s. 235-258). 

TTA238e Alankomaiden taide 
1600-luvulla 
Haak, B: The Golden Age. Dutch Painters of Seven-
teenth Century (s. 9-161); Franits, W.e: Looking at 
Seventeenth Century duch Art: Realism Reconcide-
red; riegl, A: The Group Portraiture of Holland (s. 
1-57, 239-367). 

TTA239e Klassismi, kuvataide ja 
arkkitehtuuri 
Bergdoll, B: European Architecture 1750-1890, (s. 
); Honour, H: Neo-classicism; Duro, p: The Academy 
and the Limits of Painting in Seventeenth-Century 
France (s. 1-106); Bryson, n: Tradition and desire. 
From David to Delacroix (s. 1-123); lagerlöf, M. 
Rossholm: IdeaLuentoja Landscape (s. 1-160). 

TTA240e Moderni taide 1800-
luvun alusta 1900-luvun alkuun 
eisenman, S. F: Nineteenth century art. A criti-
caLuentoja history; pollock, g: differencing the Ca-
non. Feminist desire and the Writing of Art’s Histo-
ries. (s. 393); nochlin, l: Realism. 

TTA241e Modernismi: Kuvataide 
1900-luvun alusta 1960-luvulle 
Gaiger, J. (Ed.): Frameworks for Modern Art, (s. 
1-151); Edwards, S. & Wood, P. (Eds.) Art of the 
Twentieth Century: Art of the Avant-gardes; 
Barthes, r: Valoisa huone. 

TTA242e nykytaide: taide 1960-
luvulta nykypäiviin 
Perry, G. and Wood, P. (Eds.); Themes in Contem-
porary Art; Wood, P. (Ed.); Varieties of Moder-
nism; Gaiger, J. (Ed.): Frameworks of Modern 
Art (s. 153-251); Kocur, Z. and Leung, S. (Eds.): 
Theory in Contemporary Art since 1985,(s. 11-
115, 119-122, 132-149, 166-181, 218-225, 233-241, 
292308, 360-387, 395-407). 

TTA243e Arkkitehtuuri 1850-1930 
Middleton, R. (toim.): The Beaux-Arts and nine-
teeth-Century French Architecture, (s. 6-65); 
Sutcliffe, A. (toim.): The rise of Modern urban 
planning 1800-1914, (s. 1-10, 31-54, 71-97, 165–
189); Greenhalgh, P. (toim.): Art noveau 1890–
1914; Bergdoll, B: European Architecture: Neoclas-
sism to Art nouveau 1750-1890, (luvut 5-9). 
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uSKOnTOTieDe

uST100 uSKOnTOTieTeen 
peruSOpinnOT (25 Op) 
UST111 Uskontotieteen perusteet (4 op) 
UST112 Maailman uskontoperinteet (6 op) 
UST120 Uskontotieteen kehitys oppiainee-
na (5 op) 
UST130 Suomalainen kansanusko (5 op) 
UST141 Uskonto kulttuurien välisessä vuo-
rovaikutuksessa (5 op) 

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tun-
tee uskontotieteellisen tutkimuksen ja maa-
ilman uskontoperinteiden yleispiirteet. Opis-
kelijalla on myös valmiudet hankkia tietoa ja 
ymmärtää ajankohtaisten tapahtumien us-
konnollisia taustoja. 

uST111 uskontotieteen perusteet 
(4 op) 
Opintojakson tavoitteena on uskontotieteen 
tutkimuskohteiden, peruskäsitteiden sekä 
teoreettisten lähtökohtien yleistuntemus. 
Kurssilla tarkastellaan uskontotieteen iden-
titeettiä ja rajoja, uskonnon määrittelyä ja 
uskontotieteen kytkeytymistä aate- ja oppi-
historiaan. Kurssilla perehdytään myös suo-
malaisen uskontotieteen vaiheisiin ja nyky-
tutkimukseen. Kurssin tavoitteena on an-
taa valmiuksia soveltaa uskontotieteen nä-
kökulmia kulttuurin ja yhteiskunnan tulkit-
semiseen. 

Suoritustapa: Luentoja 28 t + tentti 

Kirjallisuus: Hyry, K. & Pentikäinen, J. (toim.): us-
konnot maailmassa (1999 tai uudempi painos), 
Ketola et al.: Näköaloja uskontoon. 

uST112 Maailman 
uskontoperinteet (6 op) 
Opintojakson tavoitteena on maailman us-
kontoperinteiden perustuntemus. Kurssilla 
perehdytään uskontojen historiaan, maan-
tieteelliseen jakautumiseen, oppeihin ja toi-
mintaan. Tarkastelun kohteena on myös us-
kontoperinteiden kytkeytyminen kulttuuriin 
ja yhteiskuntaan. 

Suoritustapa: Luentoja 28 t + tentti 

Kirjallisuus: Smart, n.: Uskontojen maailma. 

TTA244e Arkkitehtuuri 1914-2000 
Nikula, R. (toim.): Modernismi – historismi; Ni-
kula, R. (toim.): Arkkitehtuuri on totta; le Cor-
busier: Kohti uutta arkkitehtuuria tai Frampton, 
K: Modern Architecture (3. painos); Bonta, j.p: Ar-
chitecture and It`s Interpretation. 

TTA245e Kiinan ja japanin taide 
ledderose, l: Ten Thousand Things: Module and 
Mass Production in Chinese Art (s. 9-23, 187-228, 103-
137); Fong, W: ”Riverbank: From Connoiseurship to 
Art History” (s. 259-291, teoksessa Issues of Authen-
ticity); Törmä, M: ”Looking at Chinese Landscape 
painting” (s. 119-135, teoksessa Looking at Other 
Cultures); jenkins, D: The Floating World Revisited 
(s. 3-23, 25-45, 63-83, 121-163, 219-243); Swinton, 
e: Hiroshige and His Pictures of the Famous Places 
(Asian Art, Spring 1992), (s. 57-79); Watanabe, M: 
Narrative Framing in the Tale of Genji scroll: Inte-
rior Space in the Compartmentalized Emaki (Arti-
bus Asiae vol. LVIII, 1/2),(s. 115-145); inoue, M: Spa-
ce in Japanese Architecture; Okakura, K: Kirja tees-
tä; guo Xi: Metsien ja virtojen ylevä viesti. 

TTA246e Muu kuulustelijan 
kanssa sovittava kokonaisuus 

TTA250e Valinnaisia opintoja (3 op) 
Suoritustapa: ekskursio 

TTA260e Arkistokurssi (2 op) 
Suoritustapa: Luentoja 26 t 

Kirjallisuus: Alho, Lahti et aLuentoja (toim.), Mistä 
tietoa rakennusten historiasta 

TTA270 proseminaari (4 op) 
Suoritustapa: Luentoja 28 t + kirjalliset työt 

Kirjallisuus: Kalela, j: Historian tutkimus ja historia 
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uST120 uskontotieteen kehitys 
oppiaineena (5 op) 
Opintojakso perehdyttää uskontotieteen op-
pihistorian pääpiirteisiin, sen keskeisiin tut-
kijoihin, teoksiin ja ajatussuuntauksiin. 

Suoritustapa: Luentoja 15 t + tentti 

Kirjallisuus: Anttonen, V.: Uno Harva ja suomalai-
nen uskontotiede, Strenski, i.: Thinking about re-
ligion - an historicaLuentoja introduction to theo-
ries of religion. 

uST130 Suomalainen kansanusko 
(5 op) 
Opintojaksossa tutustutaan esikristillisen ja 
varhaiskristillisen suomalaisen uskonnolli-
suuden kenttään arkeologisten ja folkloris-
tisten aineistojen sekä varhaisten kuvausten 
kautta. Tavoitteena on suomalaisen uskon-
nollisuuden muotoutumisen ja murrosvai-
heiden yleispiirteiden tuntemus. 

Suoritustapa: 15 t + tentti 

Kirjallisuus: pentikäinen, j.: Golden King of the 
Forest: the lore of the northern bear, Siikala, A-l.: 
Suomalainen samanismi, purhonen, p.: Kristinus-
kon saapumisesta Suomeen. 

uST140 uskonnot 
vuorovaikutuksessa (5 op) 
Opintojakson tavoitteena on perehtyä ihmi-
sen toimintaan vaikuttaviin ideologioihin ja 
ihmiskäsityksiin. Avoimessa yliopistossa opin-
tojakso suoritetaan kurssina UST141. 

uST141 uskonto kulttuurien väli-
sessä vuorovaikutuksessa (5 op) 
Opintojakson tavoitteena on perehtyä ih-
misen toimintaan vaikuttaviin ideologioi-
hin ja ihmiskäsityksiin. Opintojaksossa pe-
rehdytään uskontojen kohtaamiseen globa-
lisoituvassa maailmassa ja erityisesti uskon-
tojen ja ideologioiden kohtaamiseen Euroo-
passa. Opiskelija tutustuu erilaisten uskon-
toperinteiden näkymiseen Suomessa myös 
ei-uskonnollisiksi mielletyissä konteksteis-
sa, kuten harrastuksissa.

Suoritustapa: Luentoja 15 t + tentti 

Kirjallisuus: g. Davie, Religion in Modern Europe, 
Sakaranaho & Jamisto (toim.), Monikulttuurisuus 
ja uudistuva katsomusaineiden opetus. 

Uskontotieteen perusopintoihin kuuluva 
Maailman uskontoperinteet -opintojakso 
järjestetään myös verkko-opintoina. Suori-
tustavoista tietoa verkkopalvelusta www.
helsinki.fi/avoin 

Venäjän jA iTä-eurOOpAn 
TuTKiMuS

Xve160 johdatus nykyisen Venä-
jän politiikkaan ja yhteiskuntaan 
(5 op) 
Tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija sekä 
postkommunistisen Venäjän yhteiskunnan 
ja politiikan teorian peruskysymyksiin että 
ajankohtaiseen tilanteeseen.  Opintojaksol-
la tutustutaan nykyisen Venäjän politiikan ja 
yhteiskunnan perusteisiin.

 Suoritustapa: Luentoja 24 t + oppimipäivä-
kirja + kirjatentti 

Kirjalllisuus: vaihtoehtoisesti yksi seuraavista, joka 
sovitaan opettajan kanssa: A. Brown, (Ed.), Con-
temporary russian politics. A reader; j. Kahn, 
Federalism, Democratization and the Rule of Law 
in Russia; A. ledeneva, How Russia Really Works?; 
Anna-Maria Salmi, SociaLuentoja Networks and 
Everyday Practices in Russia; M. Kivinen, Sosiolo-
gia ja Venäjä. 

Xve140 johdatus XVe-alueen 
maantuntemukseen (5 op) 
Tämän osion suorittamalla opiskelija hankkii 
perustiedot XVE-alueen maantieteellisistä ja 
kulttuurisista rakenteista. Tarkoituksena on, 
että osion suorittanut tuntee venäläisen fyy-
sisen ja kulttuurisen ympäristön ja elämän-
tavan rakenteita sekä niiden tutkimukseen 
liittyvää peruskäsitteistöä ja problematiik-
kaa ja pystyy hahmottamaan, millaisia pitkä-
kestoisia elementtejä venäläiseen sivilisaati-
oon on viimeisten parin sadan vuoden aika-
na kuulunut. Osioon kuuluu sekä ortodoksi-
sen uskonnon, maantieteen, kielen, kirjalli-
suuden ja tapakulttuurin perusteiden opis-
kelua että mahdollisuus tutustua syvemmin 
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johonkin erityiskysymykseen. 

Suoritustapa:  Luentoja 24 + oppimispäivä-
kirja + kirjatentti. 
Suoritustapa vaihtelee opistoittain. 

Kirjalllisuus: Luentokurssilla suoritettaessa tenti-
tään luentojen lisäksi niiden aihepiiristä riippuen 
alla olevasta valikoimasta kaksi kirjaa, jotka sovi-
taan opettajan kanssa. T. Vihavainen (toim.) Opas 
venäläisyyteen; A. Helanterä ja V.-p. Tynkky-
nen: Maantieteelle Venäjä ei voi mitään; A. lede-
neva, Russia’s Economy of Favour: Blat, Networ-
king and InformaLuentoja Exchange; e. Hellberg-
Hirn, Soiluentoja and Soul; T. Ware, The Ortho-
dox Church; A. luukkanen, The Party of Unbelief. 
The Religious Policy of the Bolshevik Party, 1917-
1929, Venäläinen perinnekulttuuri (SKS:n toimi-
tuksia); H. Smith, Venäläiset amerikkalaisen silmin; 
MichaeLuentoja Burawoy-Katherine Verdery (eds.) 
uncertain Transition: Etnographies of Change in 
Postsocialist World.  

yleinen KirjAlliSuuSTieDe
Yleisen kirjallisuustieteen tavoitteena on pe-
rehdyttää opiskelija teoreettisesti ja meto-
disesti perusteltuun kirjallisuuden lukemi-
seen ja tutkimukseen. Oppiaineessa keski-
tytään kirjallisuuden sekä sen tutkimuksen 
ja kritiikin filosofisiin perusteisiin, teorioihin 
ja metodeihin. Käsiteltävää kirjallisuutta ei 
rajata historiallisesti, alueellisesti, kielellisesti 
tai lajiperustein. Perinteisesti yleisen kirjalli-
suustieteen pääkohde on ollut suurten län-
simaisten kielialueiden kirjallisuus. 

Yleisen kirjallisuustieteen lähiaineita ovat 
kotimainen kirjallisuus, nordisk litteratur, 
taidehistoria, musiikkitiede, teatteritiede, 
estetiikka ja filologia-aineet. Muista aineis-
ta soveltuvat sivuaineiksi muun muassa kie-
liaineet, yleinen kielitiede, filosofia, viestin-
tä, historia ja yhteiskuntatieteet sekä perin-
neaineet. 

Perusopintojen tavoitteena on tutustuttaa 
opiskelija kirjallisuudentutkimuksen ja teks-
tianalyysin perusteisiin sekä kirjallisuushisto-
rian aikakausiin, lajien kehitykseen ja keskei-
siin kirjailijoihin. 

yleiSen KirjAlliSuuSTieTeen 
peruSOpinnOT 25 Op 
Tyy 110E Kirjallisuustieteen perusteet (5 op)
Tyy 120E Tekstianalyysi (5op)
Tyy 130E Kirjallisuuden historia (15op)
Tyy 131 E Juutalais-kristillinen ja antiikin 
perinne (5 op) 
Tyy 132 E Keskiajan kirjallisuudesta roman-
tiikan kirjallisuuteen (5 op) 
Tyy 133E 1800-luvun kirjallisuudesta nyky-
ajan kirjallisuuteen (5 op) 

Tyy 110e Kirjallisuustieteen 
perusteet (5 op)
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää 
tieteenalan peruskäsitteisiin, historiaan ja 
nykysovelluksiin. 

Suoritustapa: Luentoja 20 t + tentti + kirjal-
lisuus + harjoitustehtävät 

Kirjallisuus: Alanko, O. & Käkelä -Puumala, T. (toim.) 
Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä; 
Kantokorpi-Lyytikäinen-Viikari (toim.), runous-
opin perusteet (Viikarin osuus). 

Tyy 120e Tekstianalyysi (5 op) 
Kurssi perehdyttää opiskelijat tekstianalyysin 
perusteisiin luentojen, harjoitusten ja kes-
kustelun avulla. Kurssilla keskitytään perus-
asioiden kuten tyylin, hahmojen ja kerron-
nan rakenteiden analyysiin. Osion tavoittee-
na on antaa osallistujille parempia välinei-
tä pohtia sitä, mistä tekstin piirteistä tietty 
vaikutelma syntyy, ja antaa työkaluja jäsen-
tää omia lukukokemuksia. 

Suoritustapa: Luentoja 20 t + esseet 

Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennolla 

Tyy 130e Kirjallisuuden historia 
(15 op) 
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää 
kirjallisuushistorian aikakausiin, lajien kehi-
tykseen ja keskeisiin kirjailijoihin. 

Tyy 131e juutalais-kristillinen ja 
antiikin perinne (5 op) 
Suoritustapa: kirjatentti 
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Kirjallisuus: Kaimio-Oksala-riikonen: Antiikin kir-
jallisuus ja sen perintö; raamattu: 1. Mooseksen 
kirja, Saarnaajan kirja, Laulujen laulu, Johanneksen 
evankeliumi; Homeros, Odysseia; Aiskhylos: Aga-
memnon (Oresteia-trilogiasta); pindaros: Olympia I 
(Parnasso 1/74) ; Sapfo: Iltatähti, Häälaulu (tai Sap-
fon runoja) ; Sofokles: Kuningas Oidipus; platon: 
Pidot tai Faidros (Teokset 3); Catullus: Valikoima 
runoja tai Vergilius: Aeneis (I–IV); Ovidius: Meta-
morfoosit (I; VI–XI, XV). 

Tyy 132 e Keskiajan kirjallisuu-
desta romantiikan kirjallisuuteen 
(5 op) 
Suoritustapa: Luentoja 20 t + tentti + kir-
jallisuus 

Kirjallisuus: Kirjallisuus selviää myöhemmin. 

Tyy 133e 1800-luvun  
kirjallisuudesta nykyajan 
kirjallisuuteen (5 op) 
Suoritustapa: Luentoja 20 t + tentti + kir-
jallisuus 

Kirjallisuus: kirjallisuus selviää myöhemmin. 
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Käyttäytymistieteelliset opinnot

yleiSOpinnOT

yK4. Tilastollisen kuvauksen 
perusteet (2 op)
Kurssi on käyttäytymistieteellisen tiedekun-
nan tutkintovaatimusten mukainen opinto-
jakso. Kurssilla annetaan perustiedot tilas-
tollisesta kuvaamisesta ja opitaan ymmär-
tämään tilastotiedon luonnetta. Opiskelija 
perehtyy mm.seuraaviin sisällöllisiin aluei-
siin: tilastotietelliset peruskäsitteet, mitta-
asteikkotyypit, yksiulotteisen ja kaksiulot-
teisen frekvenssijakauman muodostaminen, 
kuvailevat perustunnusluvut, korrelaatioker-
roin ja normaalijakauma.

Suoritustapa: Luennot 12 t + Ryhmätyösken-
tely 12 t + oppimistehtäviä + tentti

Kirjallisuus: Komulainen, erkki & Karma Kai. Tilas-
tollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä. 
2002. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos.

eriTyiSpeDAgOgiiKKA

erityispedagogiikan 
perusopinnot (25 op)
Erityispedagogiikan perusopintokokonai-
suus soveltuu opiskelijoille, jotka tarvitsevat 
erityispedagogisia tietoja ja taitoja työssään 
(mm. opettajat ja lastentarhanopettajat) tai 
jotka ovat kiinnostuneet poikkeavia opetus-
järjestelyjä, -menetelmiä ja välineitä tarvit-
sevien erityisryhmien kasvatuksesta, opetuk-
sesta ja kuntoutuksesta. 

Perusopinnoissa opiskelija tutustuu erityispe-
dagogiikan perusteisiin ja tieteelliseen ajat-
telutapaan. Hän saa käsityksen erityispeda-
gogisen alan laajuudesta ja erityisopettajan 
työstä sekä perehtyy kasvatustieteellisen tut-
kimuksen menetelmiin.

Opiskelija ymmärtää erityispedagogiikan yh-
teiskunnallisen merkityksen ja syventää teo-
reettista ajatteluaan. Hän kehittyy erityispe-
dagogiikan tuntijaksi ja itsenäiseksi tutkijak-
si. Hän osaa tarkastella kasvatuksellisia kysy-
myksiä erityispedagogiset ja eettiset näkö-

kohdat huomioon ottaen. Koulutuksen ai-
kana hän käy vuoropuhelua erityispedago-
gisen kentän kanssa sekä hahmottaa alan 
teoreettisesti ja käytännöllisesti.

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 pe-
rusteet (3 op)

ep 1.1 erityispedagogiikan 
peruskurssi (6 op)
Peruskurssilla opiskelija saa yleiskäsityksen 
erityispedagogiikasta tieteenalana ja käy-
tännön toimintana. Hän tuntee tieteenalan 
määritelmän, sovellusalueet, alaan liittyvän 
lainsäädännön ja tieteenalan historiallisen 
kehityksen. Hän on tutustunut käytännös-
sä opetukseen, opetussuunnitelmiin ja kun-
toutukseen erilaisissa yhteyksissä. Opintoihin 
kuuluu vierailukäyntejä erilaisiin alan koh-
teisiin. Vierailujen tarkoituksena on tutustut-
taa siihen todellisuuteen, jossa erityispeda-
gogiikkaa käytännössä toteutetaan.

Suoritustapa: Luennot 30 t + R 6 t+ opinto-
käynnit 14 t + tentti, jossa suoritetaan myös 
kirjallisuus

Kirjallisuus: Hautamäki j.; lahtinen, u.; Moberg, 
S. & Tuunainen, K. 2001. Erityispedagogiikan pe-
rusteet. WSOY; lasten erityishuolto- ja opetus 
Suomessa. 2001. Toim. M. Jahnukainen. Lasten-
suojelun keskusliitto.

Oheiskirjallisuus (käsitellään ryhmäopetuksessa): 
Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö 2007 
tai uudempi. Toim. Onikki, E. & Ranta, H. 

ep 1.2 Oppimisen haasteet (6 op)
Opiskelija perehtyy koululaisten erityiskasva-
tukseen, yleisopetuksen periaatteisiin ja käy-
täntöihin. Opiskelija tutustuu lukemisen ja 
kirjoittamisen oppimisvaikeuksiin sekä kom-
munikoinnin haasteisiin ja niihin kohdistu-
viin interventioihin.

Suoritustapa: kirjatentti
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Kirjallisuus: Ahvenainen, O. & Holopainen, e. 
1999. Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet. Teoreet-
tista taustaa ja opetuksen perusteita. SpeciaL data 
Oma: Jyväskylä; Saloviita, T. 1999. Kaikille avoi-
meen kouluun. PS-Kustannus; Kommunikoinnin 
häiriöt. Syitä, ilmenemismuotoja ja kuntou-
tuksen perusteita. 2000. K. Launonen & A-M. Kor-
pijaakko-Huuhka. (toim.) Lahden tutkimus- ja kou-
lutuskeskus; Kieli, kuulo ja oppiminen – kuuro-
jen ja huonokuuloisten lasten opetus. 2002. M. 
Takala & E. Lehtomäki, E. (toim.) Finnlectura. Tam-
pere: Tammer-Paino.

ep 2.1 Syrjäytyminen(5 op)
Opiskelija perehtyy erityispedagogiikan ja 
kuntoutuksen yhteiseen ainekseen, vammai-
suuden erilaisiin malleihin ja erityispedago-
giikkaan tukitoimena, joka pyrkii vaikutta-
maan yhteiskunnallisen osallistumisen toteu-
tumiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Suoritustapa: Luennot 12 t + tentti, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus 

Kirjallisuus: Salmi, V. 2004. Varhaisnuorten normi-
rikkomukset – ongelma vai osa nuoruutta. Nuori-
sotutkimusverkosto. Julkaisuja 40 tai laitinen, A. 
& Aromaa, K. 2005. Rikollisuus ja krominologia. 
Vastapaino., lasten- ja nuorisopsykiatria. 2004. 
Moilanen, I. & al. (toim.) 3. uud. painos. Duodecim. 
Luvut I ja III., Salmivalli, C. 1998. Koulukiusaami-
nen ryhmäilmiönä. Gaudeamus.

ep 2.2 Tuen tarve (5 op)
Opiskelija perehtyy varsinkin varhaisvuosien 
erityiskasvatukseen ja hankkii yleiskäsityksen 
erilaisista kasvua ja kehitystä haittaavista te-
kijöistä. Lisäksi hän saa yleiskäsityksen var-
haisen puuttumisen periaatteista ja funktio-
naalis-ekologisesta työskentelytavasta.

Suoritustapa: kirjatentti 

Kirjallisuus: Määttä, p. 1999. Perhe asiantuntija-
na. Erityiskasvatuksen ja kuntoutuksen käytännöt. 
Opetus 2000. Atena Kustannus; p. pihlaja, r. Viita-
la Erityiskasvatus varhaislapsuudessa. 2004., WSOY; 
erityispedagogiikka ja aikuisuus. 2003. T. La-
donlahti & R. Pirttimaa (toim.) Palmenia-kustannus; 
Ziehe, T. 1991. Uusi nuoriso. Epätavanomaisen op-
pimisen puolustus. Tampere: Vastapaino. 

ep 3.1 Kasvatustieteellisen 
tutkimuksen perusteet (3 op)
Opiskelija saa käsityksen tieteellisen tutki-
muksen tekemisen perusteista.

Suoritustapa: Luennot 18 t + oppimisteh-
tävä tai tentti, jossa suoritetaan myös kir-
jallisuus 

Kirjallisuus: Metsämuuronen, j. 2003. Tutkimuk-
sen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Methelp. 
Luvut 1 ja 3.

Erityispedagogiikan perusopinnot järjeste-
tään myös monimuoto- ja verkko-opintoina. 
Kirjallisuus kuten yllä, suoritustavoista saa 
tietoa verkkopalvelusta www.avoin.helsinki.
fi ja monimuoto-opintojen osalta myös opin-
toja järjestävästä oppilaitoksesta (yhteystie-
dot B-osassa).

lasten ja nuorten 
käyttäytymishäiriöt 
johdantokurssi ongelmallisen 
käyttäytymisen tulkintaan (3 op)

Kurssilla perehdytään lasten ja nuorten on-
gelmalliseksi havaittuun käyttäytymiseen. 
Kurssilla tarkastellaan lähemmin yleensä on-
gelmallisen käyttäytymisen tulkintaa: missä 
määrin tai milloin on kyse ympäröivän yh-
teisön leimaavasta luokittelusta ja milloin 
on kyse yksilöön liittyvästä poikkeavuudes-
ta. Sen lisäksi perehdytään poikkeavan käyt-
täytymisen luokitteluun, sekä ongelmalli-
sen käyttäytymisen taustatekijöihin. Kurssilla 
luodaan myös suppea katsaus erilaisiin puut-
tumisen lähestymistapoihin. Keskeinen nä-
kökulma aiheeseen on pedagoginen. Kurs-
silla tarkastellaan sekä päiväkoti- että koulu-
ikäisten lasten käyttäytymisongelmia

Suoritustapa: Luennot 16 t + oppimisteh-
tävä

Kirjallisuus: ruoho, K. & ihatsu, M. & Kuorelahti, 
M. 2001. Käyttäytymishäiriöiset lapset ja nuo-
ret. Artikkeli teoksessa M. Jahnukainen (toim.) 2001. 
Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa (11. painos)  
Oheiskirjallisuus: M. Kuorelahti & R. Viitanen (toim.) 
1999. Holtittomasta hortoilusta hallittuun har-
hailuun - nuorten syrjäytymisen riskit ja sel-
viytymiskeinot. Nuoran julkaisuja 14. Saatavilla 
ainoastaan www-muodossa www.minedu.fi/nuo-
ra/tuhti.
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Lasten ja nuorten käyttäytymishäiriöt -kurs-
si järjestetään myös monimuoto-opintoina. 
Kirjallisuus kuten yllä, suoritustavoista saa 
tietoa verkkopalvelusta www.avoin.helsin-
ki.fi ja opintoja järjestävästä oppilaitokses-
ta (yhteystiedot B-osassa).

Va johtajuus opetuksessa (4 op)
Tavoitteena on oppia johtajuuden keskei-
set käsitteet, niiden sisältö ja käytännön so-
vellutus. Perehdytään kehityskeskusteluun, 
esimies- ja alaistaitoihin, palautteen mer-
kitykseen sekä itsensä kehittämiseen työ-
yhteisössä. Tavoitteena on oppia johtami-
sen valmiuksia ja oivaltaa että opettaja on 
aina myös johtaja. Kurssi soveltuu kasvatus- 
ja opetusalan ammattilaiseksi opiskelevalle, 
eikä ole sitoutunut koulukontekstiin, vaan 
sovellusalueita ovat myös muut professiot.

Suoritustapa: Luennot 6 t + harjoitukset 14 
t + essee
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoi-
tuksiin sekä kirjallisuuden suorittaminen seu-
raavasti: Teoksesta Northouse (2007) kolme 
valittua lukua esseenä (yhteensä n. 60 s.). 

Kirjallisuus: northouse, p. g. Leadership Theory 
and Practice, 4th edition. London: Sage.

Va Tavoitteena työrauha - 
erilaisuus on rikkautta (3 op)
Kurssin tavoitteina ovat: 
Opiskelija ymmärtää:
- että erilaisuus lisää oppimisen mahdolli-
suuksia
- oppimisympäristön toiminnan jatkuvasti 
muuttuvana systeeminä. Yhteisön jäsenenä 
hän ymmärtää oman vastuunsa ja toimin-
tansa merkityksen ilmapiirin rakentajana.
- emootioiden merkityksen oppimiselle sekä 
yksilö- että ryhmätasolla.
- että aivotoiminta, emootiot ja oppiminen 
liittyvät toisiinsa
- että yksilön toiminnalla on vaikutus ryh-
män oppimiseen
Opiskelijalla on valmiuksia:
- kohdata erilaisuutta luokkaympäristössä
- ennaltaehkäistä luokan työrauhaongelmia
- havaita erilaisia ryhmän sisäisiä tunteita ja 
sanatonta viestintää
- havaita oppimisympäristöön vaikuttavaa 
niin sanottua hiljaista tietoa ja tehdä sitä 

näkyväksi oppimisympäristöä hyödyntäväl-
lä tavalla.

Suoritustapa: Luennot ja erilaiset ryhmä- ja 
yksilöharjoitukset. Opetuksessa hyödynne-
tään kurssilaisten omia kokemuksia. Pari-
työnä oheiskirjallisuutta hyödyntäen laadi-
taan reflektoitu essee, joka esitellään ryh-
män muille jäsenille.

Kirjallisuus: gordon, T. 2006. Toimiva koulu. Jyväs-
kylä: Gummerus kirjapaino oy., isokorpi, T. 2004. 
Tunneoppia parempaan vuorovaikutukseen. Juva. 
WSOY., Kopakkala, A. 2005. Porukka, jengi, tiimi. 
Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Helsin-
ki: Edita., Talib, löfström & Meri. 2004. Kulttuu-
rit ja koulu: avaimia opettajille. Helsinki: WS Book-
welL oy., Saloviita, T. 2007. Työrauha luokkaan. Löy-
dä omat toimintamallisi. Juva: WS BookwelL oy., li-
säksi muuta kirjallisuutta ja artikkeleita sopimuk-
sen mukaan. 

Kommunikaation kehitys 
ja häiriöt. puheopetus – 
artikulaatiohäiriöt (3 op)
Suoritustapa: Luennot 9 t + harjoitukset 9 t, 
harjoitustehtävä, joka arvioidaan hyväksyt-
ty/hylätty ja essee, joka arvioidaan asteikol-
la 0-5

Kirjallisuus: Iivonen, A. ja Aulanko, R. (toim.) 2001 
Fonetiikan peruskäsitteitä Hgin YO, Hakamo, 
M-l (2004) Suhua ja pärinää. Tampere: Tevella, 
Kunnari,S., Savinainen-Makkonen,T. (toim.)(2004): 
Mistä on pienten sanat tehty. lasten äänteel-
linen kehitys. Helsinki: WSOY, Siiskonen,T., Aro,T., 
Ahonen,T., Ketonen,R. (toim.)(2003): joko se pu-
huu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislap-
suudessa. Jyväskylä: PS-Kustannus.

eriTyiSpeDAgOgiiKAn 
AineOpinnOT (35 Op) 
Erityispedagogiikan aineopinnoissa opiske-
lija syventää perusopinnoissa oppimaansa. 
Hän ymmärtää, mitä tarkoitetaan erilaisilla 
oppimisvaikeuksilla. Opiskelija oppii myös 
tunnistamaan käytöshäiriöitä ja ymmärtää 
niiden taustalla olevia syitä. Hän saa val-
miuksia tunnistaa erilaisia oppimisen vai-
keuksia ja toteuttaa erilaisia interventioita. 
Opiskelija saa tietoa, miten vuorovaikutusta 
voidaan kehittää ja mitä se merkitsee sekä 
aikuisten että lasten välisissä suhteissa. Hän 
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oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja pe-
dagogisia tavoitteita edistävästi. Opiskelija 
ymmärtää tieteen tekemisen lähtökohdat, 
tieteellisen tiedon luonteen, tieteen eettiset 
ongelmat sekä ihmistieteiden ja luonnontie-
teiden välisen suhteen. Opiskelija syventää 
valmiuksiaan sekä laadullisten että määräl-
listen tutkimusmenetelmien käytössä. 

Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä 
on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvostelu-
asteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluas-
teikko) suoritetut erityispedagogiikan perus-
opinnot. Opiskelijat valitaan alkukuulustelun 
perusteella. Jos aineopintoja opiskelemaan 
hyväksytyn opiskelijan perusopintojen suo-
rittamisesta on kulunut kahdeksan vuotta 
tai enemmän, on hänen täydennettävä pe-
rusopintonsa viimeistään helmikuussa 2009 
tenttimällä täydentävää kirjallisuutta 

Aineopintojen kirjallisuus on pääosin eng-
lanninkielistä. Aineopinnot kestävät kak-
si lukuvuotta.

Ea 1.3 Oppimisen neurokognitiivinen taus-
ta (4 op)
Ea 1.4 Kommunikaatio (4 op)
Ea 1.5 Lukitaidot ja matematiikka (8 op)
Ea 1.5.1 Lukitaito (5 op)
Ea 1.5.2 Matematiikka (3 op)
Ea 2.3 Erityispedagogiikan yhteiskunnalli-

nen tausta (4 op)
Ea 3.2 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 

(4 op)
Ea 3.3 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 

(3 op)
Ea 3.4 Tutkielma ja proseminaari (8 op)

ea 1.3 Oppimisen neurokogni-
tiivinen tausta (4 op) 
Opiskelija saa perustietoa kehityksen muo-
vautuvuudesta elämänkaaren eri vaiheissa, 
kuitenkin painottuen lapsuuteen ja nuoruu-
teen. Opiskelija saa psykologista tietoa siitä, 
miten ympäristö muokkaa ihmisaivojen toi-
mintaa. Opiskelija saa lisää valmiuksia ym-
märtää miksi tunteiden säätely on olennais-
ta kehityksessä ja oppimisessa. 

Suoritustapa: Luennot 20 t + tentti, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus

Kirjallisuus: Mieli ja Aivot. Kognitiivisen neuro-
tieteen oppikirja. 2006. Toim. H. Hämäläinen & al. 
Gummerus. Luvut 4–9 (sivut 94–442). Kognitiivisen 

neurotieteen tutkimuskeskus. Turun yliopisto. 

ea 1.4 Kommunikaatio (4 op) 
Opiskelija saa tietoa normaalista ja poikkea-
vasta kielen kehityksestä sekä ei-kielellises-
tä kommunikaatiosta. Opiskelija oppii arvi-
oimaan ja tukemaan lapsen kielen kehitystä 
yleisellä tasolla sekä saa tietoa puhetta tu-
kevista ja korvaavista menetelmistä. Opis-
kelija oppii tunnistamaan kommunikaation 
ongelmia ja saa tietoa kuntoutuksen perus-
teista, artikulaatiohäiriöistä ja niiden korjaa-
mismenetelmistä

Suoritustapa: Luennot 16 t + R 16 t + tentti, 
jossa suoritetaan myös kirjallisuus

Kirjallisuus: lees, j. & urwin, S. 1997. Children 
with language disorders. 2nd ed. Whurr., Von 
Tetzchner, S. & Martinsen, H. 1999. Johdatus pu-
hetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin. 
Helsinki: Hakapaino.

ea 1.5 lukitaidot ja 
matematiikka (8 op) 

ea 1.5 Osa a) lukitaidot (5 op) 
Opiskelija ymmärtää, mistä lukutaito koos-
tuu, mitä tarkoitetaan luetun ymmärtämi-
sellä ja lukemisen, kirjoittamisen ja mate-
matiikan oppimisvaikeudella. Hän tutustuu 
lukemaan ja kirjoittamaan opettamiseen, 
lukivaikeuden, tekstin ymmärtämisvaikeu-
den ja matemaattisten vaikeuksien teoreet-
tiseen taustaan, diagnosointiin ja interven-
tiomenetelmiin, sekä matemaattisen ajatte-
lun kehittymiseen.

Suoritustapa: Luennot 24 t + R 16 t + oppi-
mistehtäviä + tentti, jossa suoritetaan myös 
kirjallisuus

Kirjallisuus: Takala, M. & Kontu, e. 2006. Lukivai-
keudesta lukitaitoon. Yliopistopaino Kustannus. 
Palmenia-sarja., lyytinen, H. & al. 2004. Early De-
velopment of Children at FamiliaL Risk for Dysle-
xia—Follow-up from Birth to School Age. Artikkeli 
tieteellisessä aikakauslehdessä DYSLEXIA 10, sivut 
146–178. J. Wiley & Sons. 

ea 1.5.1 Matematiikka (3 op) 
Opiskelija saa tietoa matemaattisen ajatte-
lun kehittymisestä sekä ymmärtää, mitä tar-
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koitetaan matematiikan oppimisvaikeuksilla. 
Hän tutustuu niiden teoreettiseen taustaan, 
tunnistamiseen ja interventiomenetelmiin.

Suoritustapa: Kirjatentti ja essee

Kirjallisuus: Suoritetaan kolme kirjaa seuraavista: 
Matematiikka – näkökulmia opettamiseen ja 
oppimiseen. 2004. P. Räsänen & al. (toim.) NMI., 
nunes, T. & Bryant, p. 1996. Children Doing Mat-
hematics. USA: Blackwell., Hughes, M. 1998. 
Children and Number. Difficulties in Learning Mat-
hematics. London: Blackwell., Aunio, p. 2006. Num-
ber sense in young children – (inter)national group 
differences and an intervention programme for 
children with low and average performance., Vi-
lenius-Tuohimaa, p. 2005. Vanhempien koulutus-
taso, lapsen kielellinen ilmaisu ja tehtäväorientaa-
tio matemaattisten taitojen selittäjinä koulutien 
alussa., Kay, j. & yeo, D. 2003. Dyslexia and Maths. 
London: David Fulton Publishers., Soro, r. 2003. 
Opettajien uskomukset tytöistä, pojista ja tasa-ar-
vosta matematiikassa. Turun yliopisto. Ann. Univ. 
Turkuensis C 191. 

ea 2.3 erityispedagogiikan 
yhteiskunnallinen tausta (4 op) 
Opiskelija perehtyy erityispedagogiikan ja 
yhteiskunnan väliseen yhteyteen ja saa käsi-
tyksen näiden vuorovaikutussuhteesta. Hän 
ymmärtää koulutuksen rakenteiden muo-
dostumisen kansallisesti ja kansainvälisesti.

Suoritustapa: Kirjatentti tai essee

Kirjallisuus: Pakolliset suoritettavat teokset: Kirk 
S. A., gallagher, j. j. & Anastasiow, n. j. 2003. 
Educating Exceptional Children. Boston: Houghton 
Mifflin., Special education reformed: Beyond 
rhetoric? 2002. H. Daniels. (ed.) London: Falmer.

Näiden lisäksi suoritetaan yksi teos seuraavista: 
Ogbu, j. u. 2003. Black American Students in an 
Affluent Suburb. A Study of Academic Disengage-
ment. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum., Martino, 
W. 2003. So what’s a boy? : Addressing issues of 
masculinity and schooling. Buckingham: Open Uni-
versity Press., Vammaisuuden tutkimus. 2006. 
Toim. A.Teittinen. Helsinki: Yliopistopaino. 

ea 3.2 Kvantitatiiviset 
tutkimusmenetelmät (4 op) 
Opiskelija osaa valita tutkimukseensa so-
pivat menetelmät ja osaa laatia tutkimus-

suunnitelman. Opiskelija oppii SPSS-ohjel-
man käytön perusteet ja osaa suorittaa sil-
lä analyyseja. Opiskelija saa tietoa myös pa-
rametrittomista tutkimusmenetelmistä. Ta-
voitteena on lisäksi, että opiskelija saa val-
miuden kvantitatiivisten tutkimusraporttien 
analyyttiseen lukemiseen. Opiskelija saa tie-
toa määrällisistä perusanalyysimenetelmistä 
(esimerkiksi ristiintaulukointi, t-testi, ANO-
VA, ANCOVA, korrelaatioanalyysi, reliabili-
teettianalyysi, faktorianalyysi).

Suoritustapa: Luennot 15 t + R 20 t + tentti, 
jossa suoritetaan myös kirjallisuus

Kirjallisuus: Karma, K. & Komulainen, e. 2002. 
Käyttäytymistieteiden tilastomenetelmien jatko-
kurssi. Helsinki: Gaudeamus. Saatavana internetistä: 
www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/ktj.index.htm 

ea 3.3 Kvalitatiiviset 
tutkimusmenetelmät (3 op) 
Opiskelija osaa valita tutkimukseensa sopi-
vat menetelmät ja osaa laatia laadullisen 
tutkimussuunnitelman. Tavoitteena on li-
säksi, että opiskelija saa valmiuden laadul-
listen tutkimusraporttien analyyttiseen luke-
miseen. Opiskelija saa tietoa laadullisista ai-
neistonkeruu- ja analyysimenetelmistä (esi-
merkiksi tapaustutkimus, toimintatutkimus, 
etnografinen tutkimus, grounded theory, 
elämänkertatutkimus, eläytymismenetelmä, 
sisällön erittely, teemoittelu, tyypittely).

Suoritustapa: Luennot 14 t + R 6 t + harjoi-
tustehtäviä + soveltava tentti

Kirjallisuus: eskola, j. & Suoranta, j. Johdatus 
laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. 
5. painos.

ea 3.4 proseminaaritutkielma ja 
proseminaari (8 op) 
Opiskelija oppii käyttämään itsenäisesti eri-
laisia tiedonhankintalähteitä ja oppii sovel-
tamaan tietoa erityispedagogiseen, ongel-
makeskeiseen tutkimustyöhön. Hän pystyy 
osallistumaan tieteelliseen keskusteluun ja 
oppii laatimaan tutkimusraportin.

Suoritustapa: Seminaarityöskentelyä 24 t

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osal-
listumista seminaarityöskentelyyn kahden lu-
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kukauden ajan ja proseminaaritutkielman 
laatimista.

Kirjallisuus: Hirsjärvi, S., remes, p. & Sajavaara, 
p. 2004. Tutki ja kirjoita. Jkl: Gummerus.

KASVATuSTieDe

KASVATuSTieTeen peruSOpin-
nOT, (luokanopettaja) (25 op)

K 1.1 Johdatus kasvatustieteisiin 3 op
K 3.1 Didaktiikka 7 op 
K 1.2 Muutos ja jatkuvuus kasvatuksessa 7 op 
K 2.1 Kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op 
K 4.1 Kasvatustieteellisen tutkimuksen pe-
rusteet 3 op 

K 1.1 johdatus kasvatustieteisiin 
3 op 
Opintojakso johdattelee tarkastelemaan 
kasvatustiedettä monitieteisenä järjestel-
mänä.

Suoritustapa: Luennot 6 t + tentti, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus

Kirjallisuus: Siljander, p: 2002. Systemaattinen 
johdatus kasvatustieteeseen.
Husu, j., jyrhämä, r. 2006. Suoraa puhetta. Kol-
legiaalisesti opetuksesta ja kasvatuksesta. Jyväsky-
lä: PS-Kustannus. 

K 3.1 Didaktiikka 7 op 
Luennoilla ja ryhmäopetuksessa perehdy-
tään opetuksen peruskäsitteisiin, opetuksen 
teorian ja käytännön suhteisiin sekä johda-
tetaan itsenäisen pedagogisen ajattelun 
harjoittamiseen. Kenttätyössä harjaannu-
taan luennoilla ja ryhmissä käsiteltyjen ilmi-
öiden tunnistamiseen ja analysointiin mm. 
tekemällä kenttämuistiinpanoja. Kerättyjä 
havaintoja käsitellään edelleen ryhmäope-
tuksessa teorian ja käytännön yhdistämisen 
näkökulmasta.

Suoritustapa: Luennot 14 t + Ryhmätyösken-
tely 16 t + itsenäiset tehtävät (kenttätyö) ja 
tentti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus

Kirjallisuus: uusikylä, K. & Atjonen, p. 2000. Di-
daktiikan perusteet. Helsinki: WSOY. 
patrikainen, r. 1999. Opettajuuden laatu. Ihmis-

käsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys opettajan 
pedagogisessa ajattelussa ja toiminnassa. Jyväsky-
lä: PS-kustannus.

K 1.2 Muutos ja jatkuvuus 
kasvatuksessa 7 op 
Opintojakso käsittelee koulukasvatuksen 
historiallista rakentumista ja kasvatuksen 
erilaisia ideologisia ja keskenään ristiriitaisia 
pyrkimyksiä. Luennoilla analysoidaan kou-
lun muutokseen ja kehittämiseen liittyviä 
keskeisiä kysymyksiä.

Suoritustapa: Luennot 20 t + a) tentti, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus tai b) luentojen 
ja kirjallisuuden pohjalta laadittu essee

Kirjallisuus: 
Suoritettava kirjallisuus:
Ahonen, S. 2003. Yhteinen koulu: tasa-arvoa vai 
tasapäisyyttä? Tampere: Vastapaino.
puolimatka, T. 1996. Kasvatus ja filosofia. Helsin-
ki: Kirjayhtymä.
Antikainen, A., rinne, r. & Koski, l. 2000. Kas-
vatussosiologia. Helsinki: WSOY.

Valinnainen kirjallisuus:
Opiskelija valitsee suoritettavaksi oheisesta kirjalis-
tasta lisäksi yhden teoksen:
Tyack, D.B. & Cuban, l. 1995. Tinkering toward 
Utopia: A Century of Public School Reform. Lon-
don : Harvard University Press.
Sarasan, S.B. 1991. The Predictable Failure of Edu-
cational Reform: Can We Change Course Before It´s 
too Late? Jossey-Bass.
Ravitch, D. & Vinovskis, M.A. (toim.) 1995. learn-
ing from the past: What history teaches us 
about school reform. Baltimore : Johns Hopkins 
University Press.
lampinen, O. 1998. Suomen koulujärjestelmä ke-
hitys (3. painos). Helsinki: Gaudeamus.
Ahonen, S. & rantala, j. 2001. Nordic Lights - 
Education for Nation and Civic Society in the Nor-
dic Countries, 1850-2000. Helsinki : Finnish Litera-
ture Society.
rinne, r. & Kivirauma, j. 2003. Koulutuksellista 
alaluokkaa etsimässä. Turku: Suomen kasvatustie-
teellinen seura.
Simon, S. 1991. Education and the Social Order 
1940-1990. London : Lawrence & Wishart.
Whitty, g. 2003. Making Sense of Education Poli-
cy. London : Paul Chapman.
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K 2.1 Kasvu, kehitys ja 
oppiminen 5 op 
Opintojaksossa käsitellään kasvun ja kehi-
tyksen kysymyksiä sekä oppimisen psykolo-
gisia perusteita. Kurssien alussa selvitetään 
opiskelijoiden aikaisemmat tiedot ja val-
miudet sekä asetetaan oppimistavoitteet. 
Tämän vaiheen jälkeen kurssien lopullinen 
opetussuunnitelma vahvistetaan.

Suoritustapa: Luennot 20 t + a) tentti, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus tai b) luentojen 
ja kirjallisuuden pohjalta laadittu essee 

Kirjallisuus:
Suoritettava kirjallisuus:
lehtinen, e. & Kuusinen, j. 2001. Kasvatuspsyko-
logia. Porvoo: WSOY.
Säljö, r. 2001. Oppimiskäytännöt: sosiokulttuuri-
nen näkökulma. Helsinki: WSOY.

K 4.1 Kasvatustieteellisen 
tutkimuksen perusteet 3 op 
Opintojaksossa tarkastellaan kasvatustie-
teellisen tiedon metodologisia perusteita, 
tiedon luonteeseen, merkitykseen ja tuot-
tamiseen liittyviä periaatteita. Tavoitteena 
on, että opiskelija ymmärtää kasvatustie-
teellisen tutkimusprosessin rakennetta, tut-
kimuksen ongelmanasettelua sekä menetel-
mällisiä ratkaisuja.

Suoritustapa: Luennot 20 t + a) tentti, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus tai b) luentojen 
ja kirjallisuuden pohjalta laadittu essee 

Kirjallisuus: Metsämuuronen, j. 2003. Tutkimuk-
sen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: 
Methelp. Luvut I ja III.

KASVATuSTieTeen peruSOpin-
nOT (varhaiskasvatus) (25 Op)
Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) opinnois-
sa perehdytään kasvatuksen yhteiskunnalli-
seen, kulttuuriseen, psykologiseen, didak-
tiseen ja tutkimukselliseen perustaan sekä 
varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan. 

Opiskelija tutustuu varhaiskasvatuksen ta-
voitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin niin, 
että hän ymmärtää julkisen varhaiskasva-
tuksen ja koulukasvatuksen historiallisen ja 

yhteiskunnallisen rakentumisen ja kasvatus-
kulttuurin muutoksen sekä tutustuu erilai-
siin kasvatuspäämääriin ja niiden taustalla 
vaikuttaviin ideologioihin. 

Opiskelija tutustuu lapsen kasvuun, kehityk-
seen ja oppimiseen vaikuttaviin psykologi-
siin ja kehityspsykologisiin tekijöihin pereh-
tymällä keskeisiin kehitysteorioihin ja lapsen 
kehitysprosessiin sekä didaktiikan keskeisiin 
käsitteisiin, didaktiseen tutkimukseen ja sen 
sovelluksiin kasvatuksessa ja opetuksessa.

Opiskelija saa myös käsityksen tieteellisen 
tiedon luonteesta ja merkityksestä sekä ym-
märtää tieteen tekemisen lähtökohtia, tut-
kimustyön eettisiä kysymyksiä ja tieteellisiä 
peruskäsitteitä tutustumalla ihmis- ja yhteis-
kuntatieteellisen tutkimuksen erilaisiin me-
todologisiin lähestymistapoihin. 

2.1. Kasvatuksen yhteiskunnallinen ja kult-
tuurinen perusta (8 op)
2.1.1 Näkökulmia kasvatusfilosofiaan, kasva-
tushistoriaan ja kasvatussosiologiaan (3 op)
2.1.2 Lapsuuden muuttuminen (5 op)
2.2. Kasvatuksen psykologinen perusta (8 op)
2.2.1 Kasvu, kehitys ja oppiminen (5 op)
2.2.2 Lapsen kehityksen teoriat ja kehitys-
prosessi (3 op)
2.3. Kasvatuksen didaktinen perusta (6 op)
2.3.1 Yleinen didaktiikka (2 op)
2.3.2 Varhaiskasvatuksen didaktiikka (4 op)
2.4. Kasvatuksen tutkimuksellinen perusta: 
tieteenfilosofia ja metodologia (3 op)

2.1.1 näkökulmia kasvatus-
filosofiaan, kasvatushistoriaan ja 
kasvatussosiologiaan (3 op)
Opiskelija tunnistaa erilaisia kasvatuspää-
määriä ja niiden taustalla vaikuttavia ideo-
logioita. Opiskelija oppii pohtimaan kasva-
tuskulttuurin muutosta ja jatkuvuutta. Hän 
hahmottaa opettajan työhön vaikuttavia yh-
teiskunnallisia mekanismeja ja rakenteita.

Suoritustapa: Luennot 12 t + essee

Kirjallisuus: puolimatka, T. 1995. Kasvatus ja filo-
sofia. Kirjayhtymä tai puolimatka, T. 2004. Kasva-
tus, arvot ja tunteet; Antikainen, A., rinne, r. & 
Koski, l. 2000. Kasvatussosiologia. WSOY.
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2.1.2 lapsuuden  
muuttuminen (5 op)
Opiskelija tutustuu lapsuuden historiaan 
sekä lapsuuskäsityksen aika- ja kulttuurisi-
donnaisuuteen. Hän perehtyy julkisen var-
haiskasvatuksen historialliseen ja yhteiskun-
nalliseen rakentumiseen. Hän syventää kult-
tuuritietoisuuttaan sekä oman että vieraiden 
kulttuurien suhteen ja oppii kohtaamaan 
monikulttuurisuuteen ja toiseuteen liittyviä 
ilmiöitä, haasteita ja mahdollisuuksia päivä-
kodissa. Hän tutustuu lasten omaan kulttuu-
riin, erityisesti leikkikulttuuriin.

Suoritustapa: Luennot 12 t + R 8 t + tentti, 
jossa suoritetaan myös kirjallisuus
Jaksoon sisältyy lisäksi kaksi opintokäyntiä 
ja kirjallinen tehtävä

Kirjallisuus: Hänninen, Sl. & Valli, S. 1986. Suo-
men lastentarhatyön ja varhaiskasvatuksen historia. 
Otava tai Välimäki, Anna-leena. 1999. Lasten hoi-
topuu lasten päivähoitojärjestelmä Suomessa 1800- 
ja 1900-luvuilla; Kalliala, M. 1999. Enkeliprinsessa 
ja itsari liukumäessä. Leikkikulttuuri ja yhteiskun-
nan muutos. Gaudeamus; liebkind, K. 2000. Mo-
nikulttuurinen Suomi. Gaudeamus.

2.2.1 Kasvu, kehitys ja oppiminen 
(5 op)
Opintojaksolla käsitellään kasvun ja kehi-
tyksen kysymyksiä sekä oppimisen psykolo-
gisia perusteita.

Suoritustapa: Luennot 20 t + R 12 t + tentti, 
jossa suoritetaan myös kirjallisuus

Kirjallisuus: Kuusinen, j. & lehtinen, e. 1995/1997. 
Kasvatuspsykologia. Porvoo: WSOY; Hakkarainen, 
K., lonka, K. & lipponen, l. 2004. Tutkiva oppi-
minen: Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyt-
täjinä. Porvoo: WSOY. 

Oheiskirjallisuus: Säljö, r. 2001. Oppimiskäytännöt: 
sosiokulttuurinen näkökulma. Helsinki: WSOY. 
Lisäksi artikkeleita, joista sovitaan erikseen. 

2.2.2 lapsen kehityksen teoriat ja 
kehitysprosessi (3 op)
Opintojaksossa käsitellään keskeisiä lapsen 
kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Opintojak-
sossa perehdytään keskeisiin kehitysteorioi-
hin (mm. kypsymisteoria, psykoanalyyttinen 

teoria, kognitiivinen kehitysteoria, oppimis-
teoriat) sekä 0-7 vuotiaan lapsen kehityk-
seen (motorinen kehitys, kognitiivinen ke-
hitys ja sosioemotionaalinen kehitys).

Suoritustapa: Luennot 6 t + R 12 t essee tai 
tentti

Kirjallisuus: lyytinen, p., Korkiakangas, M. & 
lyytinen, H. 2003. Näkökulmia kehityspsykologi-
aan. Kehitys kontekstissaan. Juva: WSOY.

2.3.1 yleinen didaktiikka (2 op)
Opiskelija perehtyy opetuksen peruskäsittei-
siin, opetuksen teorian ja käytännön suhtei-
siin sekä itsenäisen pedagogisen ajattelun 
harjoittamiseen.

Suoritustapa: Luennot 12 t + tentti, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus

Kirjallisuus: uusikylä & Atjonen. 2000. Didaktii-
kan perusteet. WSOY

2.3.2 Varhaiskasvatuksen 
didaktiikka (4 op)
Opiskelija ymmärtää yhteiskunnan ja var-
haispedagogiikan välisen yhteyden. Hän 
tutustuu oppimista ja opettamista koske-
viin teorioihin ja niiden merkitykseen. Li-
säksi opiskelija ymmärtää varhaiskasvatuk-
sen opetussuunnitelman erityisluonteen ja 
sen erilaiset mahdollisuudet ja vaatimuk-
set. Opiskelija tutustuu suomalaiseen var-
haispedagogiikkaan kansainvälisessä kon-
tekstissa.

Suoritustapa: Luennot 12 t + R 20 t + tentti, 
jossa suoritetaan myös kirjallisuus 

Lisäksi jaksolla kirjoitetaan luento- tai oppi-
mispäiväkirja.

Kirjallisuus: Brotherus, A., Helimäki, e. & Hytö-
nen, j. 1994. Opetus varhaiskasvatuksessa. WSOY; 
Ojala, M. 1993. Varhaiskasvatuksen perusteita ja 
haasteita. Kirjayhtymä. 

2.4. Kasvatuksen tutkimuksel-
linen perusta: tieteenfilosofia ja 
metodologia (3 op)
Opiskelija perehtyy tieteellisen tiedon luon-
teeseen ja merkitykseen sekä ymmärtää tie-
teen tekemisen lähtökohtia, tutkimustyön 
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eettisiä kysymyksiä ja tieteellisiä peruskäsit-
teitä. Opiskelija tunnistaa luonnontieteellisen 
sekä ihmis- ja yhteiskuntatieteellisen tutki-
muksen yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia. Opiske-
lija tutustuu ihmis- ja yhteiskuntatieteellisen 
tutkimuksen erilaisiin metodologisiin lähesty-
mistapoihin sekä niiden perusolettamuksiin ja 
keskeisiin aineksiin. Opiskelija tuntee kasva-
tustieteellisen tutkimuksen erityispiirteitä.

Suoritustapa: Luennot 18 t + tentti, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus

Kirjallisuus: Metsämuuronen, j. 2003. Tutkimuk-
sen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: 
Methelp. Luvut I ja III. 

KASVATuSTieTeiDen peruSOpin-
nOT (25 Op) (yleinen ja aikuis-
kasvatustiede) 
Kasvatustieteiden perusopinnoissa (yleinen 
ja aikuiskasvatustiede) opiskelija perehtyy 
sekä yleiseen kasvatustieteeseen että aikuis-
kasvatustieteeseen muodostaen käsityksen 
niiden tutkimusalueista ja ilmiöistä, tutki-
musongelmista ja -kysymyksistä, käsitteistä, 
teorioista, tutkimusmenetelmistä ja -tuloksis-
ta. Oppisisältönä on kasvatuksen, koulutuk-
sen, oppimisen ja kehittämistoiminnan koko 
kirjo lapsuudesta vanhuuteen saakka. 

Perusopintojen laajuus on 25 opintopistettä. 
Perusopintojen kokonaisarvosana määräytyy 
opintojaksojen opintopistemäärillä painote-
tun keskiarvon perusteella asteikolla 1-5. 

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

p 1. johdatus kasvatustieteisiin 
(3 op) 
Opiskelija tutustuu yleisen kasvatustieteen ja 
aikuiskasvatustieteen keskeisiin kysymyksiin, 
tehtäväalueisiin ja pyrkimyksiin. 

Suoritustapa: Luennot 32 t + luentopäiväkir-
ja (suoritustapa saattaa vaihdella opintoryh-
män mukaan) 

Kirjallisuus: opettajien ilmoittama materiaali 

p 2. Kasvatus, yhteiskunta ja 
kulttuuri (4 op) 
Opiskelija tutustuu kasvatussosiologian ja 
kulttuurisen kasvatustutkimuksen peruskä-
sitteisiin sekä keskeiseen tällä alueella teh-
tävään tutkimukseen.

Suoritustapa: a) Luennot 12 t + tentti, jos-
sa suoritetaan myös kirjallisuus tai b) kirja-
tentti, jossa tentitään myös opetuksen kor-
vaava kirjallisuus (suoritustapa saattaa vaih-
della opintoryhmän mukaan) 

Kirjallisuus: Opintojaksosta vastaava opettaja osoit-
taa (opetuksen ohella tai opetukseen osallistumi-
sen korvaavan) suoritettavan kirjallisuuden oheises-
ta listasta: Antikainen, Ari, rinne, risto & Kos-
ki, leena. Kasvatussosiologia. 2. painos, 2000 tai 3. 
painos, 2006.WSOY.Suomalainen koulu ja kult-
tuuri, toim. Tarja Tolonen. 1999. Vastapaino. sekä 
yksi artikkeli kustakin seuraavasta Kasvatus-lehden 
teemanumerosta: 1/2004, 3/2004 ja 2/2007.

p 3. Opetus ja oppiminen (4 op) 
Opiskelija tutustuu opetuksen ja oppimisen 
perusteisiin ja niiden merkitykseen elinikäi-
sen oppimisen näkökulmasta. 

Suoritustapa: a) Luennot 12 + oppimisteh-
tävä + tentti, jossa suoritetaan myös kirjalli-
suus tai b) kirjatentti, jossa suoritetaan myös 
opetuksen korvaava kirjallisuus 

Kirjallisuus: Opintojaksosta vastaava opettaja osoit-
taa opetuksen ohella tai opetukseen osallistumisen 
korvaavan kirjallisuuden oheisesta listasta: Säljö, 
r. Oppimiskäytännöt: sosiokulttuurinen näkökul-
ma. 2004. WSOY; näkökulmia kehityspsykolo-
giaan: Kehitys kontekstissaan, (toim.) Lyytinen, 
P.; Korkiakangas, M. & Lyytinen, H. 1995. WSOY; en-
geström, y. , Perustietoa opetuksesta. 1982. Val-
tion painatuskeskus. 

p 4. Oppiminen työelämässä (4 op) 
Opiskelija tutustuu työn historiallisiin pe-
rusmuotoihin teollisuusyhteiskunnissa sekä 
niille ominaisiin työn hallinnan ja oppimi-
sen muotoihin. 

Suoritustapa: a) Luennot 12 t + oppimisteh-
tävä + tentti, jossa suoritetaan myös kirjalli-
suus tai b) kirjatentti, jossa suoritetaan myös 
opetuksen korvaava kirjallisuus 



102

D

Kirjallisuus: Opintojaksosta vastaava opettaja osoit-
taa (opetuksen ohella tai opetukseen osallistumi-
sen korvaavan) suoritettavan kirjallisuuden ohei-
sesta listasta:
Sarala, urpo & Sarala Anita. Oppiva organisaa-
tio: oppimisen, laadun ja tuottavuuden yhdistämi-
nen. 1996. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja 
koulutuskeskus.Toiviainen, Hanna, Toikka, Kari, 
Hasu, Mervi & engeström, yrjö. Kumppanuus 
toimintana. Esimerkkinä kahden metalliteollisuu-
den yrityksen kumppanuusverkosto. 2004. Raport-
teja /Kansallinen työelämän kehittämisohjelma; 32. 
Helsinki: Työministeriö. Verkossa: http://www.mol.
fi/mol/fi/99_pdf/fi/03_tutkimus_ja_kehittaminen/02_
tykes/05_aineistopankki/julkaisut/raportti32.pdf
Virkkunen, j. & Ahonen, H. Oppiminen muutok-
sessa. Uusi väline työyhteisön oppimiskäytäntöjen-
uudistamiseen. 2007. Infor.

p 5. Kohti tutkivaa työtapaa (5 op) 
Opiskelija tutustuu kasvatus-ja aikuiskasva-
tustieteelliseen tutkimustyöhön, niiden lä-
hestymistapoihin ja tiedeyhteisöihin. 

Suoritustapa: Luennot 20 t + oppimisteh-
tävät 

Kirjallisuus: Argumentti ja kritiikki: lukemisen, 
keskustelun ja vakuuttamisen taidot. (toim.) 
Kakkuri-Knuuttila, M.-L. 1998 Helsinki: Gaudeamus 
ja opettajan ilmoittama muu materiaali. 

p 6. Kasvatus  
elämänkulussa (5 op) 
Opiskelija tutustuu kasvatukseen ja koulutuk-
seen elämänkulun eri vaiheissa sekä virallisis-
sa että epävirallisissa oppimisympäristöissä. 

Suoritustapa: Luennot 4 t + laaja essee 

Kirjallisuus: Valittava kolme teosta, jokainen eri tee-
ma-alueelta. 

Elämänkulku 
lapsuudesta vanhuuteen – iän sosiologiaa, 
toim. Anne Sankari & Jyrki Jyrkämä. 2001.Vasta-
paino. 
Oppiminen ja elämänhistoria, toim. Ari Antikai-
nen & Hannu Huotelin. 2000. BTJ Kirjastopalvelu. 
Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen ken-
tillä, toim. Reetta Mietola, Elina Lahelma, Sirpa 
Lappalainen & Tarja Palmu. 2005. Suomen kasva-
tustieteellisen seuran kirjasarja. 

Koti 
Koti kasvattajana, elämä opettajana: kasvatus- 
ja oppimiskulttuurit tutkimuskohteina, toim. Leena 
Laurinen. 1998. Atena. 
perhe ja vanhemmuus: suomalainen perhe-
elämä ja sen tukeminen, toim. Anna Rönkä & 
Ulla Kinnunen. 2002. PS-Kustannus. 
Metso Tuija. Koti, koulu ja kasvatus. Kohtaamisia 
ja rajankäyntejä. 2004. Suomen kasvatustieteelli-
nen seura. 

Institutionaalinen kasvatus 
lehtinen, Anja-riitta. Lasten kesken: lapset toimi-
joina päiväkodissa. 2000. Jyväskylän yliopistopaino. 
uusikylä, Kari & Atjonen, päivi. Didaktiikan pe-
rusteet. 2005. 3. uud. painos. WSOY. 
Talib, Mirja, löfström, jan & Meri, Matti. Kult-
tuurit ja koulu: avaimia opettajille. 2004. WSOY. 
Koulun arkea tutkimassa, toim. Lahelma, E. & Gor-
don, T. 2003. Helsingin kaupunki, opetusvirasto. 
Verkossa: 
http://www.hel.fi/wps/portal/Opetusvirasto/
Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/fi/Opetus-
virasto/Palvelut/Julkaisut+/Opetusviraston+A-
sarjan+julkaisut/Vuoden+2002+julkaisut 
Koski, leena. Hyvän lapsen kasvattamisen ideaalit 
– tutkimus aapisten ja lukukirjojen moraalisen kos-
mologian muutoksista itsenäisyyden aikana. 2001. 
Suomen kasvatustieteellinen seura. 

Nuoruuden siirtymät 
puuronen, Vesa. Johdatus nuorisotutkimukseen. 
1997. Vastapaino. 
nuorten arki ja muuttuvat rakenteet, toim. He-
lena Helve. 1998. Nuorisotutkimusseura. 
Koulun ja työn rajavyöhykkeellä: uusia työs-
sä oppimisen mahdollisuuksia, toim. Terttu Tuomi-
Gröhn & Yrjö Engeström. 2001. Yliopistopaino. 
Kamppailuja jäsenyyksistä, toim. Harinen. 2003. 
Nuorisotutkimusseura. 
polkuja ja poikkeamia: aikuisuutta etsimässä, 
toim. Sinikka Aapola & Kaisa Ketokivi. 2005. Nuo-
risotutkimusseura. 

Aikuisuudessa oppiminen 
Arkipäivän oppiminen, toim. Pekka Sallila & Ta-
pio Vaherva. 1998. BTJ Kirjastopalvelu, Kansanvalis-
tusseura, Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. 
engeström, yrjö. Ekspansiivinen oppiminen ja yh-
teiskehittely työssä. 2004. Vastapaino. 
Osaaminen ja uuden luominen innovaatio-
verkoissa: tutkimus kuudesta suomalaisesta 
innovaatiosta. Miettinen, R., Lehenkari, J., Hasu, 
M. & Hyvönen, J. 1999. Taloustieto. 
Oppiminen ja ikääntyminen, toim. Pekka Salli-
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la. 2000. BTJ Kirjastopalvelu, Kansanvalistusseura, 
Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.

Kasvatustieteiden perusopinnot järjeste-
tään myös verkko-ja monimuoto-opintoi-
na. Kirjallisuudesta ja suoritustavoista saa 
tietoa verkkopalvelusta www.helsinki.fi/
avoin. Monimuoto-opinnoista saa tietoa 
myös opintoja järjestävästä oppilaitoksesta 
(yhteystiedot B-osassa). 
Huom! Kurssien suoritustapoihin voi tul-
la muutoksia. Tarkista ajankohtaiset tiedot 
verkkosivujen (www.helsinki.fi/avoin) opin-
to-ohjelmasta.

KASVATuSTieTeiDen (yleinen 
ja aikuiskasvatustiede) 
AineOpinnOT (55 Op) 
Aineopintojen tavoitteena on, että opiske-
lija laajentaa kasvatustieteellistä asiantun-
tijuuttaan perehtymällä kasvatustieteiden 
keskeisiin teoriasisältöihin, metodologioihin 
ja tutkimuksiin. Tavoitteena on, että opiske-
lija saa valmiuksia soveltaa ja arvioida kas-
vatustieteellistä tietoa erilaisissa kasvatus-
ta ja koulutusta koskevissa kysymyksissä ja 
saa kokemusta kasvatustieteellisestä tutki-
mustyöstä sekä valmiuksia alan kehityksen 
seuraamiseen. 

Opintojen aloittamisen edellytyksenä on hy-
vin tiedoin suoritettu (HT)/vähintään arvosa-
nalla 3 suoritettu kasvatustieteiden (yleinen 
ja aikuiskasvatustiede) perusopintokokonai-
suus (25 op) tai kasvatustieteen tai aikuiskas-
vatustieteen perusopintokokonaisuus (15 
op). Lisäksi opiskelijoiden on osallistuttava 
alkukuulusteluun, jonka perusteella opiske-
lijat valitaan opintokokonaisuuteen. Jos pe-
rusopinnot ovat yli 10 vuotta vanhat, täytyy 
niitä täydentää ennen perusopintojen alku-
kuulusteluun osallistumista. 

Aineopinnot kestävät kolme lukuvuotta. Tut-
kintovaatimuksiin voi tulla muutoksia opin-
tojen aikana (kirjallisuus ja/tai suoritustavat). 
Ajan tasalla olevat tiedot löytyvät verkkosi-
vujen opinto-ohjelmasta. 

A1. Yhteiset sisältöopinnot (12 op) 

Opintojaksot ovat kaikille pakollisia.
A1.1. Kasvatusfilosofia 3 op 
A1.2. Kasvatussosiologia 3 op 
A1.3. Oppimisen ja opetuksen teoreettiset 
perusteet 3 op 
A1.4. Osaamisen kehittäminen työelämäs-
sä 3 op 
A 2. Valinnaiset sisältöopinnot (18 op) pai-
nopistealueet:
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 
A 2.0. Koulutuksen talous 3 op 
A 2.1. Kasvatus, koulutus ja erot: kulttuu-
ritutkimuksen näkökulmia kasvatukseen ja 
koulutukseen 5 op 
A 2.2. Koulutuksen hallinto ja suunnittelu 
3/5 op 
Opetus ja oppiminen 
A 2.3. Opetuksen teoria ja käytäntö 5 op 
A 2.4. Opetus ja oppiminen yliopistossa 5 op 
A 2.5. Tieto- ja viestintätekniikka opetuk-
sessa 3 op 
A 2.6. Kasvatuspsykologia 3 / 5 op 
Oppiminen työelämässä 
A 2.7. Yksilön ja yhteisön asiantuntijuus 5 op 
A 2.8. Kehittävä työntutkimus 5 op 
A 2.9. Koulutus, työelämä ja tasa-arvo 3 / 
5 op
A 3. Tutkimusmenetelmät (15 op) 
Opintojaksot ovat kaikille pakollisia.
A 3.1. Tieteenfilosofia 3 op 
A 3.2. Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 
6 op 
A 3.3. Kvantitatiivisen aineiston keruu ja 
analyysi 6 op + 2 op tvt opintoja 
A 4. Proseminaari (10 op)

A1.1. Kasvatusfilosofia (3 op) 
Kuvaus: Opiskelija perehtyy erilaisiin tapoi-
hin käsitteellistää filosofisesti kasvatuksen 
keskeisiä ilmiöitä. 

Suoritustapa: a) Luennot 12 t + tentti, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus tai b) kirjatent-
ti, jossa suoritetaan myös opetuksen korvaa-
va kirjallisuus 

Kirjallisuus: puolimatka, Tapio. Kasvatus, arvot ja 
tunteet. 2004. Tammi.
Freire, paulo. Sorrettujen pedagogiikka. 2005. 
Vastapaino.
Opetukseen osallistumisen voi korvata seuraavalla 
lisäkirjallisuudella:
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platonista transmodernismiin. juonteita ih-
misyyteen, ihmiseksi kasvamiseen, oppimi-
seen, kasvatukseen ja opetukseen, toim. Rai-
ja Huhmarniemi, Simo Skinnari & Juhani Tähtinen. 
2001. Suomen kasvatustieteellinen seura. Sivut 13-
67, 133-154, 263-294, 321-369, 427-528.

A1.2. Kasvatussosiologia (3 op)
Kuvaus: Opiskelija perehtyy kasvatuksen ja 
koulutuksen sosiologisen tutkimuksen kes-
keisimpiin lähtökohtiin ja näkökulmiin. 

Suoritustapa: Luennot 12 t + temaattinen 
oppimispäiväkirja 

Kirjallisuus: Opintojaksosta vastaava opettaja osoit-
taa kuusi luentojen teemoja tukevaa artikkelia seu-
raavista teoksista: education, globalization and 
Social Change, toim. Lauder, Brown, Dillabough, 
& Halsey. 2006.Oxford University Press. reader in 
Sociology of education, toim. Ball. 2000. Rout-
ledgeFalmer.

Lisäksi opiskelija valitsee yhden artikkelin seuraa-
vasta kokoelmasta: Kasvatussosiologian teoree-
tikoita: uudesta kasvatussosiologiasta oppi-
misen kriittiseen tarkasteluun, toim. Tapio Ait-
tola. 1999. Gaudeamus.

A1.3. Oppimisen ja opetuksen 
teoreettiset perusteet (3 op) 
Kuvaus: Opiskelija perehtyy tärkeimpiin op-
pimisen psykologisiin, antropologisiin ja or-
ganisaatiososiologisiin teoriasuuntauksiin. 
Opintojaksolla tutustutaan eri suuntausten 
alkuperään, peruskäsitteisiin sekä sovelta-
mistapoihin opetuksen suunnittelussa. 

Suoritustapa: Luennot 14 t + oppimistehtävä 
+ tent-ti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus 

Kirjallisuus: Miettinen, r. (1984) Kognitiivisen op-
pimiskäsityksen tausta. Helsinki: Valtion koulutus-
keskus. Luvut 4 sekä 6–11. Lisäksi 4–5 eri oppimisen 
suuntauksia edustavia artikkeleita. 

A1.4. Osaamisen kehittäminen 
työelämässä (3 op) 
Kuvaus: Opiskelija perehtyy työn kehittämi-
sen ja työssä oppimisen teorioiden ja mene-
telmien kehitykseen. 

Suoritustapa: a) Luennot 12 t + tentti, jossa 

suoritetaan myös kirjallisuus tai b) essee + 
tentti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus 

Kirjallisuus: Osaamisen johtaminen muutok-
sessa. ideoita ja kokemuksia toisen sukupol-
ven knowledge managementin kehittelystä. 
(toim.) Virkkunen J. 2002. Työelämän kehittämisoh-
jelma. Raportteja 20. Sivut: 11–122, 137–166. Ver-
kossa: http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/03_tutki-
mus_ja_kehittaminen/02_tykes/05_aineistopankki/
julkaisut/jvirkkunen.pdf

Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa 
muun suoritettavan kirjallisuuden. 

A2. Valinnaiset sisältöopinnot 
(15 op) 
Valinnaisista sisältöopinnoista toteutetaan 
3–5 opintojaksoa, joiden tutkintovaatimuk-
set ilmoitetaan myöhemmin verkkosivujen 
opinto-ohjelmassa. 

A3. Tutkimusmenetelmät (15 op) 

A3.1. Tieteenfilosofia (3 op) 
Kuvaus: Opiskelija perehtyy kasvatustieteel-
lisen tutkimuksen metodologioiden tieteen-
filosofisiin oletuksiin ja niiden merkitykseen 
tutkimuskäytännöissä. 

Suoritustapa: Luennot 12 t + tentti, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus 

Kirjallisuus: raatikainen, panu. Ihmistieteet ja fi-
losofia. 2004. Gaudeamus.
Dewey, john. Pyrkimys varmuuteen: tutkimus tie-
don ja toiminnan suhteesta. 1999. Gaudeamus.

Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa 
muun suoritettavan kirjallisuuden.

A3.2. Kvalitatiiviset 
tutkimusmenetelmät (5 op) 
Kuvaus: Opintojaksolla tarkastellaan kvali-
tatiivisen tutkimuksen lähtökohtia, lähes-
tymistapoja ja päämääriä. Lisäksi perehdy-
tään tutkimusprosessin eri vaiheisiin ja har-
joitellaan kvalitatiivisen tutkimuksen suun-
nittelua, toteutusta (aineistonkeruuta, ana-
lyysiä ja tulkintaa) ja arviointia. 

Suoritustapa: Luennot 12 t + R 18 t + oppi-
mistehtävä + tentti 
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Kirjallisuus: eskola, j. & Suoranta, j. Johdatus laa-
dulliseen tutkimukseen. 1998. Vastapaino; Hand-
book of Qualitative research, (toim.) N.K. Denzin 
& Y.S. Lincoln. 2. painos, 2000. Sage. (osin, sovitaan 
opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa) 

A3.3. Kvantitatiivisen aineiston 
keruu ja analyysi (6 op) 
Kuvaus: Opintojaksolla harjoitellaan tutki-
muksen tekoa ja raportointia. Opiskelija ke-
rää kvantitatiivisen tutkimusaineiston sekä 
perehtyy kasvatustieteiden kannalta keskei-
siin tilastollisiin analyysimenetelmiin ja tilas-
tolliseen päättelyyn. 

Suoritustapa: Luennot 40 t + R 35 t + oppi-
mistehtävät + tentti 

Kirjallisuus: Opettaja osoittaa mahdollisen kirjalli-
suuden ja materiaalin. 

A4. proseminaari (10 op) 
Kuvaus: Opiskelija saa kokonaiskuvan tutki-
musprosessista perehtymällä alan tutkimuk-
siin ja menetelmiin, tekemällä itse pienimuo-
toisen tutkimuksen, kirjoittamalla tutkimus-
raportin ja osallistumalla seminaarityösken-
telyyn. Tavoitteena on, että opiskelija integ-
roi ja syventää aikaisemmin opittua tutki-
mustyöhönsä sekä harjoittelee tieteellistä 
argumentointia. 

Suoritustapa: seminaareja 42 t + tutkimus-
raportin kirjoittaminen 

Oheiskirjallisuus: Kniivilä, S., lindblom-ylänne, 
S. & Mäntynen, A. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa 
tutkielman kirjoittamiseen. 2007. WSOY.

KOgniTiOTieDe

COg100 KOgniTiOTieTeen 
peruSOpinnOT (25 op)
Perusopinnoissa tutustutaan kognitiotietee-
seen monitieteisenä tieteenalana joka tar-
kastelee mieltä ja aivoja informaatiota pro-
sessoivana järjestelmänä. Kognitiotieteili-
jän tulee tuntea psykologian ja aivotutki-
muksen, neurotieteen, filosofian ja kielitie-
teen näkökulmat kognitiivisiin ilmiöihin ja 
toisaalta se, miten kognitiotieteen oma nä-
kökulma eroaa näistä. 

Perusopintojen oppimistavoitteena on kog-
nitiotieteen laajan ja monitieteisen perus-
käsitteistön hallinta, ja kognitiotieteen teo-
reettisen perustan tunteminen. Opintojak-
soissa käsitellään tietoon liittyviä ilmiöitä ku-
ten havaitsemista, oppimista, muistia, ajat-
telua, kieltä ja käsitteitä.   

Opinnot järjestetään täysin etäopintoina 
verkossa.

Cog101 Johdatus kognitiotieteeseen (5 op) 
Cog103 Kognitiotieteen historia & klassikot 
I (4 op) 
Cog111 Kognitiivisen psykologian ja biolo-
gisen psykologian perusteet (5 op) 
Cog121 Tieteellinen päättely ja selittämi-
nen kognitiotieteilijöille (5 op) 
Cog131 Kieli, merkitys ja logiikka (3 op)  

Cog101 johdatus 
kognitiotieteeseen (5 op) 
Opintojaksossa on tavoitteena tutustua kog-
nitiotieteen laajaan ja monitieteiseen perus-
käsitteistöön, ja kognitiotieteen näkökul-
maan mielestä ja aivoista informaatiota pro-
sessoivana järjestelmänä.  Opintojakso käsit-
telee kognitiotieteen  teoreettisia ja filosofi-
sia perusteita, komputationaalista hypotee-
sia mielestä/aivoista, kieltä, oppimista, muis-
tia, käsiteitä ja ajattelua, sekä aivotutkimuk-
sen ja tekoälytutkimuksen ongelmia. 

Suoritustapa: verkkokurssi 

Kirjallisuus: Brattico, p. & lappi O. : Johdatus kog-
nitiotieteeseen . 
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Cog103 Kognitiotieteen 
historia & klassikot i (4 op) 
Tutustutaan kognitiotieteen ”esihistoriaan” 
antiikista 1950-luvulle. Opintojakso käsitte-
lee kognitiotieteen tärkeimpiä aatehistorial-
lisia taustoja filosofian historiassa, ja kokeel-
lisen psykologian, neurotieteen historiassa.  

Suoritustapa: verkkokurssi 

Kirjallisuus: lappi, O.: Baars, B. The Cognitive Re-
volution in Psychology (sivut 1-196), Lappi, O. Kog-
nitiotieteen historia I opintomniste + alkuperäisiä 
klassikotekstejä.

Edeltävät opinnot: Cog101, Cog111. 

Cog111 Kognitiivisen 
psykologian ja biologisen 
psykologian perusteet (5 op) 
Kognitiivisen psykologian osion tavoittee-
na on ymmärtää tiedonkäsittelyn perusark-
kitehtuuri (muistijärjestelmät, tarkkaavai-
suus, kielelliset prosessit ja ajattelu, oppi-
misen psykologiaa). Opiskelijan tulee tun-
tea kognitiivisen psykologian keskeisimmät 
ilmiöt ja teoriat ja niiden ilmeneminen koe-
asetelmissa. Neuropsykologian osiossa käy-
dään läpi aivojen rakenteen ja toiminnan 
sekä kognitiivisen neurotieteen ja aivotut-
kimuksen keskeiset perusteoriat. Aiheina 
hermoston toiminnan perusperiaatteet, her-
moston rakenne, toiminta ja kehitys, hermo-
solut ja synapsit, aistit, motoriikka, hermos-
ton evoluutio ja vertaileva näkökulma eri or-
ganismien hermostoon ja kognitioon. 

Suoritustapa: verkkokurssi 

Kirjallisuus: M.W. eysenck & M.T. Keane: Cogniti-
ve Psychology: A Student’s Handbook. 5. painos (lu-
vut 1–7); j. Kalat: Biological Psychology, luvut 1-8. 

Cog121 Tieteellinen päättely 
ja selittäminen kognitio-
tieteilijöille (5 op) 
Tavoitteena on oppia argumentoimaan – ja 
arvioimaan argumentaatiota – koskien jota-
kin kurssin aihepiiriin sisältyvistä käsitteelli-
sesti vaikeista aihepiireistä, kuten älykkyys, 
perinnöllisyys, synnynnäisyys. Lisäksi tutus-
tutaan hyvän tieteellisen argumentaation 

yleisiin periaatteisiin ja tieteenfilosofian pe-
ruskäsitteistöön.

Suoritustapa: verkkokurssi 

Kirjallisuus: Stanovich, K. How Think straight 
about Psychology 7. painos., artikkelikokoelma.

Cog131 Kieli merkitys & 
logiikka (3 op) ja Cyk110 yleisen 
kielitieteen perusteet (3 op) 
Opintojaksossa tarkastellaan kieltä, merki-
tystä ja logiikkaa kognitiotieteen näkökul-
masta. Tavoitteena on ymmärtää generatii-
vinen ja biolingvistinen näkökulma luonnol-
liseen kieleen. 

Suoritustapa: verkkokurssi

Kirjallisuus: Brattico, p.: Biolingvistiikka (osittain) 
ja verkkomateriaalia.
F. Karlsson, Yleinen kielitiede (uudistettu laitos, 
painokset 1998-2006) (yleisen kielitieteen osuus)

Kognitiotieteen perusopinnot (25 op) järjes-
tetään verkko-opintoina. Kirjallisuudesta ja 
suoritustavoista saa tietoa verkkopalvelusta 
www.helsinki.fi/avoin 

lOgOpeDiA

lOgOpeDiAn  
peruSOpinTOjA (11 Op)
Logopedia tarkastelee puhetta, kieltä ja 
vuorovaikutusta, erityisesti niiden poikkea-
via piirteitä. Perusopintojen vaiheessa opis-
kelija oppii ymmärtämään, kuinka puhe, kie-
li ja viestintä kehittyvät ja kuinka puhe-eli-
mistö normaalisti toimii. Opiskelija perehtyy 
myös puhetieteiden tutkimuksen keskeisiin 
kysymyksiin ja saa perusvalmiudet tieteelli-
seen lukemiseen ja kirjoittamiseen. 

Puhetieteiden perusteet (6 op) 
LPT4. Logopedian perusteet (2op) 
FP1. Fonetiikan perusteet (2 op) 
PP1. Puheviestinnän perusteet (2 op) 
Puhe ja ääni (5 op) 
FP3. Puheen tuottamisen perusteet (1,5 op)
LPT5. ääni ja äänenlaatu (2 op)
FP4. Puheen havaitsemisen perusteet (1,5 
op)
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lpT4. logopedian perusteet (2 op)
Johdantokurssi antaa opiskelijalle valmiu-
det logopedisen tiedon omaksumiseen ja 
jäsentämiseen. Luentosarja käsittelee logo-
pedian luonnetta ja sijoittumista tieteiden 
kenttään sekä logopedian keskeisiä toimin-
ta-ja tutkimusalueita. Lisäksi opiskelija op-
pii ymmärtämään erilaisia kommunikoinnin 
häiriöitä oppimiensa logopedisten peruskä-
sitteiden avulla. 

Suoritustapa: Luennot 20 t + tentti (luen-
not) 

Kirjallisuus: Crystal, D. & Varley, r., Introduction 
to language pathology tai luennoitsijan kanssa so-
vittavat logopedian alan artikkelit; Launonen, K. & 
Korpijaakko-Huuhka, A-M. (toim.) (2000). Kommu-
nikoinnin häiriöt: syitä, ilmenemismuotoja ja 
kuntoutuksen perusteita. Helsinki: Palmenia. 

Fp1. Fonetiikan perusteet (2 op) 
Opiskelija saa käsityksen ihmisen puheen-
tuottamismahdollisuuksista ja niiden käy-
töstä. Hän perehtyy puheentuottomekanis-
min toimintaan, omaksuu deskriptiivisen fo-
netiikan käsitteistöä ja foneettisen notaati-
on periaatteet sekä harjaannuttaa auditii-
vista diskriminaatiokykyään. 

Suoritustapa: Luennot 24 t + tentti (luennot) 

Oheiskirjallisuus: iivonen A. Artikkeli “Fonetiikan 
deskriptiivisiä peruskäsitteitä” julkaisussa Fonetii-
kan peruskäsitteitä, Aulanko r. Artikkeli “Foneet-
tinen kirjoitus” julkaisussa Monikäyttöinen fone-
tiikka. 

Korvaavana kirjallisuutena sovittavin osin esim. 
ladefoged, p., A Course in Phonetics; pickett, 
j.M., The Acoustics of Speech Communication, 
Iivonen, A. (toim.), puheen salaisuudet, Ball, 
M.j., rahilly, j. & Tench, p., The Phonetic Tran-
scription of disordered Speech; Handbook of the 
InternationaL Phonetic Association. 

pp1. puheviestinnän  
perusteet (2 op) 
Opiskelija tutustuu puheviestinnän käsit-
teisiin ja ilmiöihin sekä puheviestintään tie-
teenalana. 

Suoritustapa: Luennot 14 t + tentti 

Kirjallisuus: Luennolla ilmoitettavat artikkelit. 

Fp3. puheen tuottamisen 
perusteet (1,5 op) 
Opiskelija oppii ymmärtämään puheen tuot-
tamisen anatomis-fysiologiset perusteet ja 
puhehengityksen, fonaation ja artikulaati-
on moninaisen yhteistyön ja niiden yhtey-
det kielellisiin ja kielenulkoisiin tekijöihin. 
Edeltävät opinnot: Fonetiikan perusteet tai 
vastaavat tiedot 

Suoritustapa: Luennot 20 t + tentti 

Kirjallisuus: Sovittavin osin esim. Hardcastle, W.j., 
Physiology of Speech Production, Kent, r.D., The 
Speech Sciences. 

lpT5. ääni ja äänenlaatu (2 op) 
Opiskelija oppii ymmärtämään äänenlaa-
dun fysikaaliset, fysiologiset ja perkeptuaa-
liset osatekijät sekä näiden eri tason ilmiöi-
den yhteydet. 

Suoritustapa: Luennot 20 t + tentti 

Kirjallisuus: laukkanen, A.-M. & leino, T. (1999 
tai uudempi). Ihmeellinen ihmisääni. Helsinki: Gau-
deamus. 

Fp4. puheen havaitsemisen 
perusteet (1,5 op) 
Opiskelija perehtyy puheen havaitsemisen 
fysiologisiin ja neuraalisiin sekä psykoakus-
tiikan perusteisiin, äänteiden havaintovihjei-
siin, prosodisten ominaisuuksien havaitsemi-
seen sekä puheen havaitsemisen malleihin. 
Edeltävät opinnot: Fonetiikan perusteet tai 
vastaavat tiedot 

Suoritustapa: Luennot 24 t + tentti 

Oheiskirjallisuus: Aulanko r. Artikkeli Puheen ha-
vaitsemisen peruskäsitteitä julkaisussa Fonetiikan 
peruskäsitteitä.

Korvaavana kirjallisuutena sovittavin osin esim. jau-
hiainen, T., Kuulo ja viestintä, Borden, g., Harris, 
K. & raphael, l., Speech Science Primer.
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lOgOpeDi 
Logopedin behandlar normal och avvikande 
kommunikation i tal, språk och röst. 

grunDSTuDiernA i  
lOgOpeDi (25 Sp) 
PP1. Talkommunikationens grunder (2 sp) 
LPT4. Logopedins grunder (2 sp) 
FP1. Fonetikens grunder (2 sp) 
LPT1. Barnets fonologiska utveckling (2 sp) 
LPT2. Begreppsvärldens, morfologins och 
syntaxens utveckling (3 sp) 
LPT3. Socialisationsprocessen i språkgemen-
skapen (3 sp) 
LPT5. Röst och röstkvalitet (2 sp) 
FP3. Grunderna i talproduktion (1,5 sp) 
FP4. Grunderna i talperception (1,5 sp) 
LPM1. Introduktion till logopedins forsk-
ningsmetoder (3 sp) 
LPT6. Alternativa och kompletterande kom-
munikationsmetoder (3 sp) 

pp1. Talkommunikationens 
grunder (2 sp) 
Studeranden blir bekant med begrepp och 
fenomen inom talkommunikation och med 
talkommunikation som vetenskapsgren. 

Arbetsformer: F 14 t + tentamen 

Litteratur: enligt föreläsarens anvisningar 

lpT4. logopedins grunder (2 sp)
Introduktionskursen ger studeranden bered-
skap att tillägna sig och strukturera logope-
disk kunskap. Föreläsningsserien behand-
lar logopedins natur och placering i det ve-
tenskapliga fältet samt centrala verksam-
hets- och forskningsområden inom logope-
din. Dessutom lär sig studeranden att för-
stå olika kommunikationsrubbningar med 
hjälp av de logopediska grundbegrepp han 
lärt sig. 

Arbetsformer: F 20 t + tentamen 

Litteratur: Crystal, D. & Varley, r., Introduction 
to language pathology; Launonen, K. & Korpijaak-
ko- Huuhka, A-M. (red.) (2000) Kommunikoinnin 
häiriöt: syitä, ilmenemismuotoja ja kuntou-
tuksen perusteita. Helsinki: Palmenia. Övrig lit-
teratur enligt föreläsarens anvisningar.

Fp1. Fonetikens grunder (2 sp) 
Människans möjligheter att producera tal 
och användningen av dessa möjligheter på 
olika språk i världen, den deskriptiva fone-
tikens grundbegrepp, förhållandet mellan 
talproduktion och talakustik, den fonetis-
ka notationens grunder samt övning av den 
auditiva diskriminationen och den fonetis-
ka notationen. 

Arbetsformer: F 20 t + tentamen 

Litteratur: Bredvidlitteratur A. Iivonens artikel ”Fo-
netiikan deskriptiivisiä peruskäsitteitä” i pub-
likationen Fonetiikan peruskäsitteitä samt R. Au-
lankos artikel ”Foneettinen kirjoitus” i publika-
tionen Monikäyttöinen fonetiikka. Ersättande lit-
teratur enligt föreläsarens anvisningar, t.ex. lade-
foged, p., A Course in Phonetics; pickett, j.M., 
The Acoustics of Speech Communication; Iivonen, 
A. (red.), puheen salaisuudet; Ball, M.j., rahil-
ly, j. & Tench, p., The Phonetic Transcription of 
Disordered Speech. 

lpT1. Barnets fonologiska 
utveckling (2 sp) 
Studeranden blir förtrogen med babyns tidi-
ga förutsättningar att observera tal och ut-
trycka sig med det samt med barnets ljud-
mässiga och fonologiska utveckling under det 
första året och med den gradvisa fonologiska 
inlärningen under de ca fem första åren. 

Arbetsformer: F 20 t + tentamen 

Litteratur: Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. 
(red.) (2004) Mistä on pienten sanat tehty, las-
ten äänteellinen kehitys. Vada delar. 

lpT2. Begreppsvärldens, morfo-
logins och syntaxens utveckling 
(3 sp) 
Studeranden blir förtrogen med teorier om 
hur ordförrådet tillägnas och med begrepps-
världens senare utveckling. Kursen introdu-
cerar metoder som används vid bedömning-
en av barnets ordförråd och namngivning. 
Studeranden bygger upp en egen teoretisk 
referensram om barnets sätt att tillägna sig 
begreppsvärlden och om dess kognitiva och 
kommunikativa betydelse. 

Arbetsformer: F 27 t + tentamen 
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Litteratur: plunkett, K. & Schafer g. (1999). Ear-
ly speech perception and word learning. Ingår i M. 
Barrett (red.), The development of language. 
UK:PsychologyPress,51-71.Dromi, e. (1999). Early 
lexical development. Ingår i M. Barrett (red.), The 
development of language.UK:Psychology Press, 
99-131. Kuczaj ii , S. A. (1999). The world of words: 
Thoughts on the development of a lexicon. Ingår i 
M. Barrett (red) The development of language. 
UK: Psychology Press, 133-159. Övrig litteratur en-
ligt föreläsarens anvisningar. 

lpT3. Socialisationsprocessen i 
språkgemenskapen (3 sp) 
Studeranden får en uppfattning om hur bar-
net utvecklas till en social individ som kom-
municerar aktivt med sin omgivning med 
hjälp av språket. Efter kursen har studeran-
den beredskap att förstå denna teorikun-
skap som han förvärvat under grundkursen 
ur de rubbningssynvinklar som tas upp un-
der ämnesstudierna och kan senare tillämpa 
den i sitt praktiska talterapiarbete. 

Arbetsformer: F 27 t + tentamen 

Litteratur: launonen, K.: Lfo115 Kieliyhteisöön 
sosiaalistuminen. kompendium; Haynes, W.O. och 
Shulman, B.B. (Eds.) (1998, 2. uppl.). Communica-
tion Development. Foundations, Processes, and 
Clinical Applications. Baltimore: Williams & Wilkins. 
(1. uppl. 1994, Englewood Cliffs: Prentice Hall.), val-
da delar; Vygotski, l.S. (1982). Ajattelu ja kieli. Es-
poo: Weilin+Göös; valda delar. 

lpT5. röst och  
röstkvalitet (2 sp)
Studeranden lär sig att förstå de fysikaliska, 
fysiologiska och perceptuella delfaktorerna 
i talets röstkälla och röstkvalitet samt sam-
bandet mellan dessa fenomen. 

Arbetsformer: F 20 t + tentamen 

Litteratur: laukkanen, A.-M. & leino, T. (1999 eller 
nyare) Ihmeellinen ihmisääni. Helsinki: Gaudeamus, 
och annan litteratur enligt föreläsarens anvisningar. 

Fp3. grunderna i talproduktion 
(1,5 sp) 
På kursen behandlas de anatomisk-fysiolo-
giska grunderna för produktion av tal och 

det mångfacetterade samarbetet mellan 
talandning, fonation och artikulation samt 
dessas samband med språkliga och utom-
språkliga faktorer. 

Arbetsformer: F 20 t + tentamen 

Litteratur: Valda delar ur t ex Hardcastle, W.j., 
Physiology of Speech Production; Kent, r.D., The 
Speech Sciences. 

Fp4. grunderna i talperception 
(1,5 sp) 
De fysiologiska och neurala grunderna för 
talperception, grunderna i psykoakustik, 
perceptionsinformation om språkljud, ob-
servation av prosodiska egenskaper och mo-
deller för talperception. 

Arbetsformer: F 24 t + tentamen 

Litteratur: Som bredvidlitteratur R. Aulankos artikel 
”puheen havaitsemisen peruskäsitteitä” i pub-
likationen Fonetiikan peruskäsitteitä. Ersättande lit-
teratur enligt föreläsarens anvisningar, t ex. jauhi-
ainen, T., Kuulo ja viestintä; Borden, g., Harris, 
K. & raphael, l., Speech Science Primer. 

lpM1. introduktion till logope-
dins forskningsmetoder (3 sp) 
Kursen är en inledning till logopedins me-
todstudier (inkl. 0,5 sp ips). Studeranden blir 
förtrogen med den logopediska forskning-
ens frågeställningar och forskningsmodel-
ler. Han lär sig läsa forskningsmaterial kri-
tiskt och övar sig i vetenskaplig diskussion 
och skrivning. 

Arbetsformer: F 27 t + tentamen 

Litteratur: Schiavetti, n. & Metz, De. 2002 (4. 
uppl). Evaluating Research in Communicative Disor-
ders. 

lpT6. Alternativa och kompletter-
ande kommunikationsmetoder 
(3 sp) 
Den studerande känner till särdragen hos ut-
vecklingen och användningen av alternativa 
och kompletterande kommunikationsmeto-
der och kan tillämpa denna information på 
sina kunskaper om språk och kommunika-
tion under utveckling. Han vet vilka männis-
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kogrupper och kollektiv som behöver alter-
nativa och kompletterande kommunikations-
metoder, känner till de vanligaste alterna-
tiva och kompletterande kommunikations-
metoderna och känner till hjälpmedlen och 
grundprinciperna för rehabilitering vid an-
vändningen av dessa metoder. Efter avlagd 
kurs har studeranden beredskap att förstå 
denna teorikunskap som han förvärvat un-
der grundkursen ur de rubbningssynvinklar 
som tas upp under ämnesstudierna och kan 
senare tillämpa den i sitt praktiska taltera-
piarbete, först under handledning, senare 
självständigt. 

Arbetsformer: F 27 t + tentamen 

Litteratur: Boel Heister Trygg. Alternativ och 
kompletterande kommunikation (AKK) i teori och 
praktik. Handikappinstitutet. eller enligt föreläsa-
rens anvisningar.

MeDiAKASVATuS
Opintokokonaisuus kehittää viestintä- ja me-
diataitoja opetuksen, opiskelun, työn ja hen-
kilökohtaisen viestinnän tarpeisiin. Opinto-
kokonaisuus on monitieteinen ja siinä yh-
distyvät tieto- ja viestintätekniikan käytön 
sekä kriittisten medialukutaitojen harjoit-
telu. Mediakasvatusta tarkastellaan moni-
puolisesti kasvatustieteen, didaktiikan, me-
dian yhteiskunnallisen merkityksen, media-
kulttuurin, tutkimuksen ja käytännön sovel-
lusten näkökulmista.  

MeDiAKASVATuKSen 25 Op:n 
OpinTOKOKOnAiSuuS 
1 Mediakasvatuksen perusteet (6 op) 
2 Viestinnän perustiedot (4 op) 
3 Verkko-opetuksen suunnittelu ja toteutus 
(3 op) 
4 Erityisnäkökulma (4 op) 
5 Taitokurssi: 5.2 Media-analyysi (3 op)
6 Projektiopinnot (5 op) 

1 Mediakasvatuksen perusteet 
(6 op) 
Kurssilla tarkastellaan mediakasvatuksen eri-
laisia kehityslinjoja ja suuntauksia. Tarkaste-
lussa korostuvat erityisesti kasvatustieteen ja 
mediakulttuurin näkökulmat. Kasvatustie-
teen näkökulmassa keskeisenä teemana ovat 

median ja mediataidon merkitys sekä tieto- 
ja viestintätekniikan käyttö koulun ja kas-
vatuksen kontekstissa. Media kulttuurin nä-
kökulmassa painottuvat muun muassa vies-
tinnän yhteisöllisyyteen, kuten verkkoyhtei-
söihin ja sosiaaliseen mediaan sekä kriittisiin 
medialukutaitoihin liittyvät kysymykset.   

Suoritustapa: Luennot 22 t + oppimispäivä-
kirja + essee

Suoritettava kirjallisuus: Kotilainen,S., Hankala, M. & 
Kivikuru, U. (toim.) 1999. Mediakasvatus. Edita: Hel-
sinki. TAI Suoranta, j. & ylä-Kotola, M. 2000. Me-
diakasvatus simulaatiokulttuurissa. WSOY: Helsinki 

Oheiskirjallisuus: Herkman, j.2007. Kriititinen me-
diakasvatus. Tampere. Vastapaino., Kupiainen, 
r.2005. Mediakasvatuksen eetos. Lapin yliopisto 
Rovaniemi., Kynäslahti, H., Kupiainen,R. & Lehto-
nen, M. (toim) 2007. näkökulmia mediakasva-
tukseen. Mediaksvatusseuran julkaisuja 1/2007. 
Suoranta, j., Kasvatus mediakulttuurissa. 2003. 
Tampere: Vastapaino. Lisäksi erikseen ilmoitetta-
vaa ajankohtaista materiaalia. 

2 Viestinnän perustiedot (4 op) 
Opintojakso johdattaa opiskelijat viestinnän 
peruskäsitteisiin ja -lähestymistapoihin. 

Suoritustapa: Luennot 20 t + kirjallisuuskuu-
lustelu

Suoritettava kirjallisuus: Kunelius, r., Viestinnän 
vallassa: Johdatusta joukkoviestinnän kysymyksiin. 
2003. Helsinki: WSOY; nieminen, H. & pantti, M.: 
Media markkinoilla: Johdatus joukkoviestintään ja 
sen tutkimukseen. 2004. Helsinki: Loki-Kirjat.

3 Verkko-opetuksen 
suunnittelu ja toteutus (3 op) 
Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan verk-
koympäristöön soveltuva opintokokonai-
suus, jossa hyödynnetään sosaalisen median 
sovelluksia ja verkon opetuskäyttöä ja vies-
tintää tukevia palveluita.  

Suoritustapa: verkkokurssi

Suoritettava kirjallisuus: Tella, S. Vahtivuori, S. 
Vuorento,A. Wager, p. & Oksanen, u.2001. Verk-
ko opetuksessa – opettaja verkossa. Helsinki. Edita. 
(soveltuvin osin) TAI nevgi, A. & Tirri, K. Hyvää 
verkko-opetusta etsimässä. Oppimista edistävät ja 
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estävät tekijät verkko-oppimisympäristössä – opiske-
lijoiden kokemukset ja opettajien arviot. 2003. Suo-
men kasvatustieteellisen seuran julkaisuja. 

Oheiskirjallisuus: Lindh, K. & Parkkonen, M.: Oppi-
materiaali verkossa. Teoksessa: Matikainen, J. & 
Manninen, J. (toim.) Aikuiskoulutus verkossa. Verk-
kopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käy-
täntöä. 2000. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus-
ja koulutuskeskus; nevgi, A., Kynäslahti, H., Vah-
tivuori, S., uusitalo, A. & ryti, K. Yliopisto-opet-
taja verkossa – taidot puntarissa. Verkko-opettaji-
en osaamisalueiden ja tarjolla olevien tukipalvelui-
den kartoitus. 2003. Helsingin yliopisto. Kasvatus-
tieteen laitos. Verkkojulkaisu: www.virtuaaliyliopis-
to.fi/data/files/svy-julkaisut/julkaisu005.pdf 

4 erityisnäkökulma (4 op) 
Lukuvuosittain valitaan ajankohtaisiin me-
diakasvatuksen sisältöihin keskittyvä luen-
tokurssi, joka nousee esimerkiksi yhteiskun-
nan, mediakultuurin filosofiian, elokuva- ja 
televisiotutkimuksen tai semiotiikan näkö-
kulmasta. 

Suoritustapa: Luennot 20 t + valmisteluteh-
tävät + essee + oppimispäiväkirja

Kirjallisuus: kirjallisuudesta sovitaan erikseen luen-
noitsijan kanssa. 

5 Taitokurssi:  
Media-analyysi (3 op)
Kurssilla harjoitellaan media-analyysin teke-
mistä ja kriittisiä medialukutaitoja. Kohtei-
na ovat median tekstuaaliset, visuaaliset tai 
audiovisuaaliset sisällöt ja näkökulmina esi-
merkiksi yhteiskuntateoria, kultuuriteoria tai 
sukupuolen tutkimus. Analyysimenetelmänä 
käytetään laadullista tai määrällistä media-
analyysia, kuten semiotiikkaa, kerronnan 
analyysia, representaatioanalyysia, diskurs-
sianalyysia, kehysanalyysia tai sisällön erit-
telyä. Kohteet, näkökulmat ja menetelmät 
vaihtelevat opettajasta riippuen.

Suoritustapa: Luennot 15 t + harjoitus- ja lop-
putyö

Kirjallisuus: Kantola, A. Moring, I. & Väliverronen, 
E. (toim.)1998. Media-analyysi. Tekstistä tulkin-
taan. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja kou-
lutuskeskus: Lahti, Seppänen, j.2005. Visuaalinen 
kulttuuri. Teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkit-
sijalle. Vastapaino: Tampere.

Oheiskirjallisuus: Bacon, H. 2000. Audiovisuuali-
sen kerronnan teoria. SKS: helsinki., Herkman, j. 
2001 (tai uudempi). Audiovisuaalinen mediakult-
tuuri. Vastapaino: Tampere., Laiho, M. & Ruoho, I. 
(toim.) 2005. Median merkitsemät. ruumis ja 
sukupuoli kuvassa. PS-kustannus: Jyväskylä, Väli-
verronen, e. 2007. Geenipuheen lupaus. Bioteknii-
kan tarinat mediassa. Viestinnän julkaisuja 13. Hel-
singin yliopisto, viestinnän laitos: Helsinki. 

6 projektiopinnot (5 op) 
Opintojaksossa toteutetaan pedagoginen tai 
viestinnällinen mediakasvatuksen projekti-
työyö, jossa hyödynnetään opintojen aikana 
hankittua teoreettista ja käytännön osaamis-
ta. Projektityön voi toteuttaa pareittain ja se 
raportoidaan ja esitellään seminaarissa.

Edeltävät opinnot: Opiskelija voi osallistua 
projektiopintoihin vasta kun opintokokonai-
suuden avaava johdanto-kurssi (4 op) on hy-
väksytysti suoritettu 

Suoritustapa: Luennot 28 t + sovellus + ra-
portti

Suoritettava kirjallisuus: Erikseen sovittava kirjal-
lisuus ja verkkomateriaalit ilmoitetaan opintojak-
son alkaessa. 

Oheiskirjallisuus: Kasvatus-lehden mediakasvatuk-
sen teemanumero 3/1999; Kynäslahti, H. Act Lo-
cally, Th/Link Translocally: An Ethnographic View of 
the Kilpisjärvi Project. 2001. Media Education Centre. 
University of Helsinki. Department of Teacher Educa-
tion. Media Education Publications 10; Manovich, l. 
The Language of New Media. 2001. Cambridge, MA: 
MIT Press; Pelgrum, W. J. & Anderson, R. E. (eds.) iCT 
and the emerging paradigm for life long lear-
ning: A Worldwide educational Assessment of 
infrastructure, goals and practices. 1999. Ensche-
de: IEA; Seppälä, P. (toim.) Mobiili opiskelu – jous-
tavasti liikkeessä. 2002. Helsingin yliopisto: Ope-
tusteknologiakeskus; Slevin, j. The Internet and 
Society. 2000. Cambridge: Polity Press; Tella, S (ed.) 
Media, Mediation, Time and Communication. 
emphases in network-Based Media education. 
2000. Media Education Centre. Department of Te-
acher Education. University of Helsinki. Media Edu-
cation Publication 9; uljens, M. School didactics and 
Learning: A School didactic Model Framing an Analy-
sis of Pedagogical Implications and Learning Theory. 
1997. Hove, East Sussex: Psychology Press; Webster, 
F. Theories of the Information Society, 2nd ed. 2002. 
London: Routledge. 
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peDAgOgiK 
Målsättningen med grundstudierna är att 
studenten blir förtrogen med de centrala 
frågeställningarna och teoritraditionerna 
inom allmän pedagogik och vuxenpedago-
gik samt få underlag till att utveckla den 
egna pedagogiska sakkännedomen. 

grunDSTuDiernA i peDAgOgiK 
(AllMän OCH VuXenpeDAgOgiK) 
(25 Sp) 
G1. Pedagogikens och vuxenpedagogikens 
grunder (4 sp) 
G2. Pedagogikens filosofi (4 sp) 
G3. Individ och samhälle (4 sp) 
G4. Utveckling och inlärning (4 sp) 
G5. Didaktik (4 sp) 
G6. Orientering till pedagogisk forskning 
(5 sp) 

g1. pedagogikens och vuxen-
pedagogikens grunder (4 sp) 
Kursen ger en grundläggande kännedom 
om pedagogiska och vuxenpedagogiska del-
områden och frågeställningar. 

Arbetsformer: Litteraturtentamen 

Litteratur: Dysthe, O. (Red.), Dialog, samspel och 
lärande. 2001. Studentlitteratur. Merriam, S.B. 
& Caffarella, r.S. Learning in Adulthood. A Com-
prehensive Guide. Jossey-Bass. Följande delar: : Part 
one: The Context and Provision of Adult Learning, 
Part two: Adult Development and Learning, Part 
four: The Learning Transaction with Adults (alla ka-
pitel i varje del) 

g2. pedagogisk filosofi (4 sp) 
Kursen ger en överblick av pedagogikens 
ontologiska, epistemologiska och axiologis-
ka frågeställningar med avsikt att utveckla 
studerandes förståelse av den pedagogiska 
vetenskapens karaktär och särdrag. 

Arbetsformer: F 15 t + tentamen 

Litteratur: Stensmo, C. 1994. Pedagogisk filoso-
fi. En introduktion. Studentlitteratur. Tännsjö, T. 
2000. Grundbok i normativ etik. Thales. 

g3. individ och samhälle (4 sp) 
Kursen ger insikter i teoretiska utgångs-
punkter inom den pedagogiska sociologin. 
Kursen behandlar samverkan mellan individ, 
utbildning och samhälle. 

Arbetsformer: F 15 t + tentamen 

Litteratur: Antikainen, A., rinne, r. & Koski, l. 
2000. Kasvatussociologia. Helsinki:WSOY. Aktuella 
artiklar, överenskommes med läraren. 

g4. utveckling och inlärning (4 sp) 
Kursens syfte är att kartlägga grundläggan-
de psykologiska begrepp och processer som 
är relevanta för pedagogisk verksamhet. Un-
der kursen behandlas följande temaområ-
den: psykets biologiska bas, minnet, språk-
utveckling, tänkandet, intelligens och per-
sonligheten. 

Arbetsformer: F 15 t + tentamen 

Litteratur: Smith, e, nolen- Hoeksema, S, Fred-
rickson, B & loftus, g. Atkinson & Hilgard´s 
Introduction to Psychology. 14th edition. Kap. 1-
3, 7-13. 

g5. Didaktik (4 sp) 
Kursen ger en överblick av didaktiken som 
ett av pedagogikens delområden. Kursen 
avser att utveckla deltagarnas förmåga att 
analysera och planera undervisning. 

Arbetsformer: F 15 t + tentamen 

Litteratur: imsen, g. 1999. Lärarens värld. Introduk-
tion till allmän didaktik. Studentlitteratur. Hakka-
rainen, K.,lonka, K. & lipponen, l. 2004. Tut-
kiva oppiminen. 6. uudistettu painos. Helsinki, 
Porvoo: WSOY. 

g6. Orientering till pedagogisk 
forskning (5 sp) 
Studerande bekantar sig med pedagogisk 
och vuxenpedagogisk forskning, forskarsam-
fund och olika sätt att närma sig forskning. 

Arbetsformer: Litteraturtentamen. 

Litteratur: uljens, M.. Allmän pedagogik . patel, r 
& Tebelius u .Grundbok i forskningsmetodik
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pSyKOlOgiA

pSyKOlOgiAn peruSOpinnOT 
(25 Op) 
Psykologian perusopinnoissa opiskelija pe-
rehtyy psykologian keskeisimpien tutkimus-
alojen sekä tutkimusmenetelmien perustei-
siin. 

PSY111 Neuro- ja kognitiivinen psykologia 
I (5 op) 
PSY131 Kehityspsykologia I (5 op) 
PSY141 Persoonallisuuspsykologia I (5 op) 
PSY181 Psykologisen tutkimuksen perus-

teet (5 op) 
PSY151 Kliininen psykologia I: Terveyden ja 
mielenterveyden psykologia (5 op) 

pSy111 neuro- ja kognitiivinen 
psykologia i (5 op) 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskeli-
ja tuntee hermoston toiminnan perusteet: 
hermosolut, synapsit, hermoston rakenteen, 
hermoston kehityksen ja muotoutuvuuden, 
aistijärjestelmät, liiketoiminnot; sekä havait-
semisen, oppimisen ja muistamisen kognitii-
visiin mekanismit. 

Suoritustapa: joko a) Luennot 24 t + tentti, 
jossa suoritetaan myös opintojakson kirjal-
lisuus tai b) kirjatentti 

Kirjallisuus: j. W. Kalat, Biological psychology (lu-
vut 1-8) ja M.W. eysenck & M.T. Keane, Cogniti-
ve psychology: A student’s handbook (5. painos, lu-
vut 1-7). 

pSy131 Kehityspsykologia i  
(5 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskeli-
ja tuntee kehityspsykologisen tutkimuksen 
ja teorioiden peruskysymykset. Painopiste-
alueina ovat mm. kehityksen jatkuvuus, yk-
silölliset erot, normatiivinen kehitys ja tran-
sitiovaiheet sekä ympäristön merkitys kehi-
tystä muokkaavana tekijänä. 

Suoritustapa: joko a) Luennot 24 t + tentti, 
jossa suoritetaan myös opintojakson kirjal-
lisuus, b) Luennot 24 t + kirjallinen työ tai 
c) kirjatentti 

Kirjallisuus: Luentokurssin yhteydessä tentitään r. 
Schaffer, (2006) Key Concepts in DevelopmentaL 
Psychology (soveltuvin osin).

Kirjatentissä tentitään: r. Schaffer, (2006) Key Con-
cepts DevelopmentaL Psychology (kokonaan).

pSy141 persoonallisuus-
psykologia i (5 op) 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskeli-
ja tuntee persoonallisuuden psykologian pe-
ruskysymykset: persoonallisuuden biologi-
nen perusta, motivaatio, emootiot, kognitii-
vinen näkökulma, elämänkulkunäkökulma, 
sosiaalinen vuorovaikutus, persoonallisuus 
ja hyvinvointi, dialoginen teoria. 

Suoritustapa: joko a) Luennot 24 t + tentti, 
jossa suoritetaan myös opintojakson kirjal-
lisuus, b) Luennot 24 t + kirjallinen työ tai 
c) kirjatentti

Kirjallisuus: Luentokurssin yhteydessä tentitään l. 
A. pervin, The Science of Personality ja g.Caprara 
& D.Cervone (2000), Personality Determinants, Dy-
namics and Potentials. Molemmat teokset sovel-
tuvin osin. 

Kirjatentissä tentitään l. A. pervin, The Science 
of Personality ja g.Caprara & D.Cervone (2000), 
Personality Determinants, Dynamics and Potentials. 
Molemmat teokset kokonaan. 

pSy181 psykologisen 
tutkimuksen perusteet (5 op) 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskeli-
ja tuntee psykologisen tutkimuksenteon pe-
ruskäsitteet, keskeiset tutkimusasetelmat ja 
tutkimuseettiset kysymykset. Opiskelija pe-
rehtyy tutkimusraporttien lukemiseen ja tie-
teellisen kirjoittamisen perusteisiin. 

Suoritustapa: joko a) Luennot 26 t + kirjalli-
nen harjoitustyö + tentti, jossa suoritetaan 
myös opintojakson kirjallisuus tai b) kirjalli-
nen harjoitustyö + kirjatentti 

Kirjallisuus: K.e. Stanovich, How to think straight 
about psychology (7. painos) ja p.C. Cozby, Met-
hods in behavioral research (8. painos). 
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pSy151 Kliininen psykologia i: 
Terveyden ja mielenterveyden 
psykologia (5 op) 
Opintojakson tavoitteena on, että opiske-
lija tuntee mielenterveyden lähestymista-
vat ja peruskäsitteet; mielenterveyshäiriöi-
den selitysmallit, esiintyvyys ja luokittelujär-
jestelmät; elämänkaareen liittyvät kriittiset 
vaiheet, kriisit ja mielenterveyden ongelmat; 
terveyden ja mielenterveyden interventiot; 
mitä on psykologinen asiantuntijuus terve-
ydenhuollossa. 

Suoritustapa: joko a) Luennot 24 t + tentti, 
jossa suoritetaan myös opintojakson kirjal-
lisuus tai b) kirjatentti 

Kirjallisuus: Luentokurssin yhteydessä tentitään M. 
Eysenck (toim.) (1998), psychology: An integra-
ted Approach (luvut 17, 18,19); j. lönnqvist ym. 
(2001), Psykiatria (luvut 1, 2, 19–23, 25) tai uusittu 
painos (2007) (luvut 1, 2, 4, 17, 26-28, 30, 33).

Kirjatentissä tentitään a) kohdan kirjojen lisäksi 
p. Bennett (2000) Introduction to Clinical Health 
Psychology ja j. Sinkkonen & M. Kalland (2003), 
Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. 

Psykologian perusopinnot (25 op) järjeste-
tään myös verkko-opintoina. Kirjallisuudes-
ta ja suoritustavoista saa tietoa verkkopal-
velusta www.helsinki.fi/avoin 

puHeVieSTinTä

pp2 esiintyminen ja 
argumentointi (3 op) 
Opintojaksolla perehdytään esiintymisen perustei-
siin, esiintyjän ja yleisön väliseen vuorovaikutuk-
seen vaikuttaviin tekijöihin, argumentointiin ja pu-
humalla vaikuttamiseen.

Suoritustapa: Luennot 21 t + tentti 

Kirjallisuus: german, K., gronbeck, B. e., ehnin-
ger, D. ja Monroe, A.H. Principles of Public Spea-
king., Argumentti ja kritiikki. Kaakkuri-Knuut-
tila, M.-L. (toim.). 

pp4 interpersonaalinen viestintä 
(3 op) 
Opintojaksolla perehdytään interpersonaali-
sen viestinnän ilmiöihin, prosesseihin ja teo-
rioihin sekä harjaannutaan analysoimaan 
vuorovaikutusta ystävyys-, perhe- ja pari-
suhteissa.

Suoritustapa: Luennot 21 t + tentti 

Kirjallisuus: Trenholm, S. & jensen, A., Interper-
sonal Communication.
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Tulevaisuus kasvaa tiedosta - 
valitse kumppaniksi Palmenia!

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on Helsingin yliopiston 
erillislaitos, joka palvelee erityisesti aikuisopiskelijoita, organisaatioita 
sekä toimialueitaan.

Palmenian avulla saat käyttöösi yliopistollisen asiantuntemuksen 
oman tai organisaatiosi kehittymisen tueksi. 

Toimimme monialaisesti Helsingin yliopiston laajaa tiedepohjaa hyö-
dyntäen. Asiantuntijapalveluitamme ovat

Täydennyskoulutus•	

Kehittämispalvelut ja innovaatiotoiminta•	

Soveltava tutkimus•	

Valmiiden palvelutuotteiden lisäksi suunnittelemme ja 
toteutamme koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämishankkeita 
tilaajan tarpeiden mukaan.

Kysy Palmenian palveluista: palmenia-info@helsinki.fi

www.helsinki.fi/palmenia
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lääketieteelliset opinnot

KAnSAnTerVeySTieDe
Kansanterveystieteen perusopintojen opin-
tokokonaisuus antaa perustiedot sairauksi-
en esiintyvyyteen vaikuttavista sosiaalisista 
ja muista tekijöistä, niiden tutkimisen edel-
lytyksistä ja menetelmistä, tautien ehkäise-
misestä ja sairauksien sosiaalisista vaikutuk-
sista. Opintokokonaisuus koostuu kansan-
terveystieteen perusosioista A, B ja C sekä 
kirjatenttiosiosta D. 

KAnSAnTerVeySTieTeen 
peruSOpinnOT 25 Op 
A. Väestön terveys (3,75 op) 
B. Epidemiologian perusteet (2,25 op) 
C. Sairauksien ehkäisy (3 op) 
d. Kirjatenttiosio (16 op) 

A. Väestön terveys (3,75 op) 
Tavoite: Yleiskuvan muodostaminen kansan-
terveydestä ja sen kehityksestä. Kurssi pe-
rehdyttää opiskelijat sosiaaliepidemiologi-
sen ja terveyssosiologisen väestötutkimuk-
sen perusteisiin, keskeisiin käsitteisiin sekä 
antaa yleiskuvan väestön terveydestä sen 
jakautumisesta, sosiaalisesta taustasta, syis-
tä ja seuraamuksista. 

Sisältö: Sairaus-ja tautikäsitteet, tärkeimmät 
kansanterveysongelmat ja terveydenvaarat 
sekä niiden muutokset, väestöryhmien vä-
liset terveyserot, tautien ja sairauksien syyt 
ja seuraamukset, kansanterveyden edistämi-
nen ja terveyspolitiikka. 

Suoritustapa: Luennot 20 t + kirjalliset teh-
tävät 

Kirjallisuus: Aromaa A, Huttunen J, Koskinen S, Te-
peri J (toim.): Suomalaisten terveys, Kustannus 
Oy Duodecim, Helsinki 2005; Karisto A, Lahelma E, 
Rahkonen O (toim.): Terveyssosiologia, WSOY, 
Juva 1992; Rahkonen O, Lahelma E (toim.): elä-
mänkaari ja terveys, Gaudeamus 1998; last jM: 
Public Health and Human Ecology, Appleton & Lan-
ge, Connecticut 1991; Koskinen S, Martelin T, Not-
kola I-L, Notkola V, Pitkänen K (toim.): Suomen 
väestö. Gaudeamus, Helsinki 2006. 

B. epidemiologian perusteet 
(2,25 op) 
Tavoite: Antaa yleiskäsitys tavallisimmista 
biometrian ja epidemiologian peruskäsit-
teistä sekä arviointi-, testaus- ja analysoin-
timenetelmistä, jotka artikkeleita kriittises-
ti lukevan tai terveystutkimusta tekevän tu-
lisi tuntea. 

Sisältö: Tieteellisten tutkimusten lähtökoh-
dat, todennäköisyyskäsitteitä, tavallisimmat 
tilastotestit ja -menetelmät, epidemiologian 
mittaluvut ja tutkimusmenetelmät ja kokeel-
lisen tutkimuksen perusteet. 

Suoritustapa: Kirjatentti 

Kirjallisuus: Wassertheil-Smoller S.: Biostatis-
tics and Epidemiology. A Primer for Health Pro-
fessionals. 2nd edition, Springer-Verlag, New York 
1995. 

C. Sairauksien ehkäisy (3 op) 
Tavoite: Antaa yleiskäsitys ennaltaehkäise-
vän lääketieteen merkityksestä ja mahdol-
lisuuksista. 

Sisältö: Ennaltaehkäisyn tavoitteet ja tar-
peet. Teoreettinen pohja ehkäisystrategialle, 
sekä riskiryhmien ja eri väestönosien valinta 
eri ohjelmien piiriin sekä yleisten koko vä-
estöön kohdistettujen valtiojohtoisten lain-
säädäntö- ym. toimenpiteiden vaikutus vä-
estön terveyteen. 

Suoritustapa: Kirjatentti 

Kirjallisuus: Koskenvuo K (toim.) Sairauksien eh-
käisy. Duodecim 2003. 

D. Kirjatenttiosio (16 op) 
Suoritustapa: Kirjatentti. Opiskelija päättää 
tentittävästä kirjallisuusopintokokonaisuu-
desta laajuudeltaan 16 op. 

Kirjallisuus: 

1. Työ ja terveys (3,75 op) 
Antti-poika M, Martimo K-p, Husman K. Työter-
veyshuolto. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2003. 
(tai myöhempi painos); Lindström K, Leppänen A. 
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Työyhteisön terveys ja hyvinvointi. Työterveyslaitos, 
Helsinki 2003; Kauppinen T, Hanhela r, Heikkilä 
p, lehtinen S, lindström K, Toikkanen j, Tossa-
vainen A. Työ ja terveys Suomessa 2003. Työterve-
yslaitos, Helsinki 2004; Antti-poika, M.: Työperäi-
set sairaudet. Työterveyslaitos, Helsinki 1993. 

ympäristölääketiede (3 op) 
Mussalo-Rauhamaa H, Paile W, Tuomisto J, Vuo-
rinen HS (toim.): ympäristöterveys, Duodecim, 
Helsinki 2007. Osat I-IV (eli sivut 1-185); pönkä, A: 
Terveydensuojelu (luvut 1-8). 4. uudistettu painos. 
Suomen ympäristöterveys, Helsinki 2006.

lääketieteellinen sosiologia (4,5 op) 
Cockerham W (toim.). Blackwell Companion to 
Medical Sociology, Blackwell Publishers, Oxford 
2001, s. 1-176, (hardback), 2003 (paperback); Karis-
to A, Lahelma E, Rahkonen O (toim.). Terveysso-
siologia. WSOY, Juva 1992; Rahkonen O, Lahelma 
E (toim.). elämänkaari ja terveys. Gaudeamus, 
Tampere 1998 tai jos Terveyssosiologia tai Elämän-
kaari ja terveys on suoritettu aikaisemmin, suorite-
taan: Kangas I, Karvonen S, Lillrank A (toim.). Ter-
veyssosiologian suuntauksia. Gaudeamus, Hel-
sinki 2000.

Terveys ja terveyspolitiikka (4,5 op) 
Aromaa A ym (toim.): Suomalaisten terveys. Edi-
ta, Helsinki 1997; Tuominen R (toim.): Kulttuurien 
kohtaaminen terveydenhuollossa. WSOY, Juva 
1998; Saltman R, Figureras J, Sakellarides C (eds.): 
Critical challenges for health care reform in 
europe. Open University Press 1998; Kautto M, 
Fritzell j, Hvinden B, Kvist j, uusitalo H: Nordic 
welfare states in the European context. Routledge 
2001; lehto j, Kananoja A, Kokko S, Taipale V. 
Sosiaali- ja terveydenhuolto. WSOY 2001; Sosiaa-
li-ja terveydenhuollon lainsäädäntö, Lakimies-
liitto tai lakitekstit www.finlex.fi. 

lääketieteen etiikka (1,5 op) 
louhiala p. Terveys, arvot ja oikeudet. Yliopisto-
paino 1995 (sama myös: http://www.terkko.hel-
sinki.fi/materiaali/tajo.pdf); ryynänen O.p, Myl-
lykangas M. Terveydenhuollon etiikka. WSOY 
2000.

lääketieteen filosofia (1,5 op) 
Louhiala P (toim.). lääketiede ja filosofia. Yli-
opistopaino 1995 
Artikkelit: 
- Alanen P. Näyttö ja lääketiede. Duodecim 
1999;115:2437-2441  
- Medikalisaatio-teemanumero. Duodecim 
2003;119:1855-1905  
- Louhiala P., Hemilä H. Näyttöön perustuva lääke-
tiede - hyvä renki, mutta huono isäntä. Duodecim 
2005;121:1317-25.

Kansanterveyden historia (1,5 op) 
Vuorinen H.S. Tautinen historia. Vastapaino, Tam-
pere 2002.

Terveystaloustiede (2,25 op) 
Sintonen H. & pekurinen M. Terveystaloustiede, 
WSOY, Helsinki 2006.

Terveyden edistäminen (3 op) 
Koskenvuo K. (toim.): Sairauksien ehkäisy, Duo-
decim 2003 tai uudempi laitos (osasta III loppuun); 
Downie r.j., Fyfe C. & Tannahill A.: Health pro-
motion, models and values. Oxford University Press; 
Savola e & Koskinen-Ollonqvist p.: Terveyden 
edistäminen esimerkein. Käsitteitä ja selityksiä. Ter-
veyden edistämisen keskus. Helsinki 2005.
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elinTArViKe-eKOnOMiA

ee047 Organisaatio-
käyttäytyminen (5 op) 
Opintojakson avulla pyritään kehittämään 
opiskelijan johtamistaidollisia valmiuksia 
suotuisan organisaatioilmapiirin aikaansaa-
miseksi ja tuottavuuden sekä luovuuden li-
säämiseksi työyhteisössä. Opintojaksolla kä-
sitellään organisaatiokäyttäytymistä, työmo-
tivaatiota, työasenteita ja työhön kohdistu-
via arvoja. Lisäksi käsitellään johtamiseen, 
vuorovaikutukseen ja organisaatioiden toi-
mintaan liittyviä aiheita. 

Suoritustapa: Luentoja 20 t + tentti (vaihto-
ehtoisesti tentin voi korvata esseellä) 

Kirjallisuus: Heinonen, j. & järvinen, A. 1997. 
Henkilöstöasiat yrityksen menestystekijänä. Ota-
va; juuti, p. 1995. Johtaminen ja organisaation ali-
tajunta. Otava; juuti, p. 2006. Organisaatiokäyttäy-
tyminen. Otava; Lindström ja Kalimo (toim.) 1987. 
Työpsykologia: terveys ja työelämän laatu. Työ-
terveyslaitos. 

KOTieläinTieDe

Hevoskurssi (3 op) 
Opintojaksolla perehdytään hevosjalostuk-
seen sekä hevosten valmennusfysiologiaan, 
ravinnontarpeeseen, ruokintaan ja hoitoon. 
Opintojakson aihealueita ovat: jalostusorga-
nisaatio ja kantakirjat, hevosjalostus, hevos-
ten hyvinvointi ja ympäristö, hevosten rehut 
ja ruokinta, hevosten valmennus ja lääkin-
tä, lisääntyminen ja terveydenhoito. Vaa-
timuksena hyväksyttyyn suoritukseen on, 
että jokaisesta aihealueesta on saatava hy-
väksytty tulos. 

Suoritustapa: Luentoja 40 t + tentti, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus 

Kirjallisuus: Hevosen hoito ja ruokinta, Tieto 
tuottamaan, 6. painos (2007); Anneli lillqvist: 
Ruokinnalla tuloksiin 3 (2002), Hevosfakta Oy; Tuo-
tantoeläinten hyvinvointi, Tieto tuottamaan 81 

(1999) tai Hyvinvoiva tuotantoeläin, Tieto tuot-
tamaan 109 (2005); Tavoitteena terve ja hy-
vinvoiva hevonen, Maa- ja metsätalousministe-
riö, Eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston julkaisuja 
3/2004; Suomenhevonen – tietokirja, Suomen 
Hippos ry (2007); Suomen Hippoksen jalostusoh-
jesäännöt (suomenhevonen, lämminverinen ravi-
hevonen, ratsuhevoset ja ponit); Hevosten pidolle 
asetettavat eläinsuojeluvaatimukset (MMM:n pää-
tös MMMp 14/EEO/1998, http://wwwb.mmm.fi/el/
laki); Hevosalan tietopaketit Hevosaines, Hevosti-
lanympäristön hallinta, Hevostilan tuotantoproses-
sien hallinta, löytyvät osoitteesta www.hevosyritta-
ja.fi; Lisäksi luennoilla esitetty aineisto 

luOnnOnMuKAinen MAA- 
jA elinTArViKeTAlOuS

luOnnOnMuKAiSen MAA- 
jA elinTArViKeTAlOuDen 
peruSOpinnOT (25 Op) 
Luonnonmukainen tuotanto on merkityksel-
tään tärkeä, virallisesti valvottu maatalou-
den tuotantojärjestelmä ja elintarviketalou-
den sektori, joka pyrkii vastaamaan kestävän 
kehityksen asettamiin haasteisiin. Kokonais-
valtainen näkökulma alaan kattaa koko elin-
tarvikeketjun. 

Kurssien intensiivijaksot asiantuntijaluentoi-
neen sekä yritys- ja tilavierailuineen järjes-
tetään pääosin Mikkelissä. Kaikilla kursseil-
la opiskellaan osin verkossa ja osa kursseis-
ta toteutetaan täysin verkossa. 

Opetuksessa sovelletaan ongelmakeskeis-
tä lähestymistapaa ja opiskelijalähtöisyyttä 
sekä hyödynnetään monitieteisten opiske-
lijaryhmien tiimityötä. Teoriaa yhdistetään 
käytäntöön yritysyhteistyön avulla. 

Useimmille muille opintojaksoille esivaatimuk-
sena on LUOMU0.1 Johdanto luonnonmukai-
seen maa- ja elintarviketalouteen -verkkokurs-
si. Opetus tarjoaa edellytyksiä alan kriittiseen 
tarkasteluun sekä kestävään kehittämiseen. 
Kursseilla saatava luonnonmukaisen maa- ja 
elintarviketalouden tuntemus on hyödyksi mo-
nissa elintarvikeketjun tehtävissä. 

Maatalous-metsätieteelliset 
opinnot
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Kaikille yhteiset opintojaksot: 
LUOMU0.1 Johdanto luonnonmukaiseen 
maa- ja elintarviketalouteen (3 op) 
LUOMU1.1 Luonnonmukaisen tuotannon 
kestävyys tilatasolla (3 op)  
LUOMU2.1 Luomuelintarvikeketjut (3 op) 
Lisäksi 16 op valinnaisia opintoja seuraa-
vista: 
LUOMU1.2 Luomukasvintuotanto (5 op) 
LUOMU1.3 Luomukotieläintuotanto (5 op) 
LUOMU2.2 Luomun yhteiskunnalliset ja ta-
loudelliset ulottuvuudet (3 op) 
LUOMU2.3 Luomuelintarvikkeiden valmis-
tus ja luomuruoka (5 op) 
LUOMU2.4 Luomutuotteiden markkinoin-
nin perusteet (5 op) 
LUOMU3 Luonnonmukaisen maa- ja elintar-
viketalouden peruskirjallisuus (1–6 op)
LUOMU4 Harjoittelu (3 op)
Muita valinnaisia opintoja (1–5 op) 

Valinnaisista opinnoista sovitaan vastaavan 
professorin kanssa. LUOMU1.2-ja LUOMU1.3-
kurssien suorittamista suositellaan. 

luOMu 0.1 johdanto 
luonnonmukaiseen maa- ja 
elintarviketalouteen, (3 op) 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskeli-
ja saa yleiskuvan luonnonmukaisesta maa- 
ja elintarviketaloudesta ja tutustuu alan kes-
keiseen keskusteluun. 

Jakso on verkkokurssi, johon liittyy myös lä-
hipäivä ja tilavierailu. Opintojaksolla opis-
kelijat etsivät vastausta kysymykseen ”mitä 
luomu on”. Lisäksi selvitetään, miten nyky-
tilanteeseen on tultu sekä tutustutaan eri-
laisiin näkemyksiin kehitysmahdollisuuksis-
ta ja –tarpeista. Jakso toimii sekä itsenäise-
nä opintojaksona että pohjana kokonaisuu-
den muille opinnoille. Jakso on ennakkovaa-
timuksena useimmille muille luonnonmukai-
sen maa- ja elintarviketalouden opintokoko-
naisuuden kursseille. 

Suoritustapa: verkkokurssi + L 8 t + ennak-
kotehtävät + oppimispäiväkirja 

Kirjallisuus: Opintojakson verkkomateriaali ja muu 
osoitettava kirjallisuus. 

luOMu 1.1 luonnonmukaisen 
tuotannon kestävyys tilatasolla 
(3 op)
Edeltävät opinnot: LUOMU0.1 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 
oppii tunnistamaan ja arvioimaan luonnon-
mukaiseen alkutuotantoon liittyviä valintoja 
sekä kytkemään kestävän kehityksen maati-
lan käytäntöihin.

Jakso on verkkokurssi, jolla opiskelijat ana-
lysoivat ja vertailevat multimediamuotoisia 
tilaesimerkkejä kestävän kehityksen kolmen 
ulottuvuuden (ekologinen, taloudellinen, so-
siokulttuurinen) kautta. Analyysissa tukeu-
dutaan alan kirjallisuuteen ja verkkoalueel-
la käytävään keskusteluun. 

Suoritustapa: verkkokurssi + oppimistehtä-
vät 

Kirjallisuus: Verkkomateriaali ja muuta kirjallisuut-
ta verkossa annettujen ohjeiden mukaan 

luOMu 1.2 luomukasvintuotanto 
(5 op) 
Edeltävät opinnot: LUOMU0.1 ja LUOMU1.1. 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 
tuntee luonnonmukaisen kasvintuotannon 
ekologiset perusteet ja keskeisimmät viljely-
tekniikan osa-alueet sekä tuotantoa ohjaa-
vat ohjeet ja säädökset. 

Luonnonmukaisen viljelyn ekologiset perus-
teet, peltoekosysteemin toiminta, viljelykier-
rot, ravinnehuolto ja maan viljavuus, kasvin-
suojelu, lisäysaineistot, pelto- ja puutarha-
kasvien viljelytekniikka. 

Suoritustapa: Luentoja 36 t + oppimisteh-
tävät + tentti 

Kirjallisuus: Rajala, J. (toim.) 2006: luonnonmukai-
nen maatalous. Helsingin yliopisto. Ruralia-insti-
tuutti, julkaisu 80 (toinen korjattu painos), luon-
nonmukaisen tuotannon ohjeet – kasvintuo-
tanto 2007., Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, 
Siementarkastus- ja luomuvalvonta. 
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luOMu1.3 
luomukotieläintuotanto (5 op) 
Edeltävät opinnot: LUOMU0.1 ja LUOMU1.1. 

Opintojakson tavoitteena on, että opiske-
lija tuntee luonnonmukaisen kotieläintuo-
tannon perusteet ja erityispiirteet sekä tuo-
tantoa ohjaavat ohjeet ja säädökset. Lisäk-
si opiskelija osaa arvioida erilaisia eläintuo-
tantotapoja eläinten hyvinvoinnin näkökul-
masta. Tuotantoeläinten käyttäytyminen, la-
jinmukainen hoito ja hyvinvointi, jalostus-
tavoitteet, rehut ja ruokinta luomutuotan-
nossa. 

Suoritustapa: Luentoja 32 t + oppimisteh-
tävät + tentti 

Kirjallisuus: Castrén, H. 1997. Kotieläinten käyttäy-
tyminen ja hyvinvointi. Helsingin yliopisto, Maaseu-
dun tutkimus- ja koulutuskeskus, Mikkeli. Julkai-
su 52; Peltomäki, A. & Teräväinen, H. (toim.) 2001. 
luomunaudan ja -sian ruokinta ja hoito. Tieto 
tuottamaan 94. Maaseutukeskusten Liiton julkaisu-
ja no 9972.  Valros, A., Teräväinen H. & j. Helin: 
Hyvinvoiva tuotantoeläin. 2005. ProAgria Maaseu-
tukeskusten Liitto, Tieto tuottamaan –sarja. luon-
nonmukaisen tuotannon ohjeet – eläintuotan-
to 2007. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Sie-
mentarkastus- ja luomuvalvonta. eläinsuojelula-
ki- ja asetukset. Muu jaksolla osoitettava kirjal-
lisuus. 

luOMu 2.1 
luomuelintarvikeketjut  (3 op) 
Edeltävät opinnot: LUOMU0.1. 

Opintojakson tavoitteena on, että opiske-
lija oppii analysoimaan elintarvikeketjuja 
sekä niiden toimintaa ja vaikutuksia kestä-
vän kehityksen näkökulmista. Jaksolla tu-
tustutaan elintarvikejärjestelmän (food sys-
tem), elintarvikeketjun (food chain) ja jälji-
tettävyyden käsitteisiin. Jaksolla jäljitetään 
esimerkkielintarvikkeiden matkaa raaka-ai-
neesta ruoaksi. 

Suoritustapa: verkkokurssi + oppimistehtä-
vät 

Kirjallisuus: Mononen, T. & Silvasti, T. (toim.) 2006. 
ruokakysymys. Gaudeamus. Muu kurssilla ilmoi-
tettava kirjallisuus 

luOMu 2.2 luomun 
yhteiskunnalliset ja taloudelliset 
ulottuvuudet (3 op) 
Edeltävät opinnot: LUOMU0.1 ja LUOMU2.1. 

Opintojakson tavoitteena on, että opiske-
lijalle muodostuu yleiskuva luomuelintarvi-
ketalouteen vaikuttavista yhteiskunnallisis-
ta sekä poliittisista tekijöistä, ja hän tutus-
tuu luomuelintarviketuotannon yritystalou-
delliseen näkökulmaan. Yritystaloudellinen 
ja yhteiskunnallinen näkökulma, poliittinen 
ulottuvuus luomussa, luomumarkkinat, luo-
mu ja maaseudun kehittäminen. 

Suoritustapa: Luentoja 19 t + ennakkoteh-
tävät + oppimistehtävät 

Kirjallisuus: Luennolla ilmoitettava kirjallisuus 

luOMu2.3 
luomuelintarvikkeiden valmistus 
ja luomuruoka (5 op) 
Edeltävät opinnot: LUOMU0.1 ja LUOMU2.1. 

Opintojakson tavoitteena on, että opiske-
lija saa yleiskuvan luomuelintarvikkeiden 
valmistuksesta, laatutekijöistä, jatkojalos-
tuksesta ja valvonnasta. Opiskelija saa val-
miuksia kriittisesti arvioida luonnonmukai-
sen elintarviketuotannon nykytilaa ja kehi-
tyshaasteita sekä omaa ruokavaliotaan ravit-
semuksellisesta ja kestävän kehityksen näkö-
kulmasta. Opintojakso koostuu lähijaksosta 
(sis. työskentelyä tuotekehityskeittiössä) ja 
verkkomateriaalista. Raaka-aineen laatuvaa-
timukset, tuote- ja prosessikehitys, jalostus- 
ja pakkausteknologia, jalostuksen ekologi-
suus, luomuelintarvikkeita koskevat säädök-
set ja valvonta. Laatu ja turvallisuus, ruoka-
valion ja ruokakulttuurin kestävyys. 

Suoritustapa: Luentoja 24 t + ennakkoteh-
tävä + oppimistehtävät 

Kirjallisuus: Beck, A. et al. 2006. Code of Practice for 
Organic Food Processing. Quality Low Input Food. 
FIBL. leskinen, pöytäniemi & Väisänen 2004. Luo-
muelintarvikkeiden jatkojalostus. Elintarvikeosaamis-
keskus Ekoneum, Mikkeli. luonnonmukaisen tuo-
tannon ohjeet - elintarvikkeiden valmistami-
nen, valmistuttaminen, varastointi, tukkukaup-
pa ja maahantuonti. 2006. Evira. Schmid, O., Beck, 
A. & Kretzschmar, U. (eds) 2004. underlying prin-
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ciples in Organic and low-input Food” proces-
sing – literature Survey. Quality Low Input Food. 
FIBL. Suomalaiset ravitsemussuositukset – ra-
vinto ja liikunta tasapainoon. Valtion ravitsemus-
neuvottelukunta. 2005. Ölmez, H. & Särkkä-Tirk-
konen, M. 2008. Case study: Assessment of chlori-
ne replacement strategies for fresh-cut vegetables – 
Report. Quality Low Input Food. FIBL. Muu jaksolla 
osoitettava kirjallisuus.  

luOMu 2.4 luomutuotteiden 
markkinoinnin perusteet (5 op) 
Edeltävät opinnot: LUOMU0.1 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskeli-
ja ymmärtää asiakaskeskeisen markkinoinnin 
peruskäsitteet ja –työkalut, markkinointipro-
sessin ja asiakkaiden käyttäytymiseen vaikut-
tavat tekijät. Opiskelija ymmärtää luomu-
tuotteiden markkinoinnissa luomun lähtö-
kohdista aiheutuvat erityispiirteet ja mark-
kinatilanteen aiheuttamat haasteet. Luo-
mutuotteiden markkinat, asiakaskeskeisen 
markkinoinnin peruskäsitteet, markkinoin-
nin kilpailukeinot ja niiden käyttö, markki-
nointiprosessin vaiheet ja sisältö, perusteet 
kilpailukeinojen käyttöön liittyvälle suun-
nittelulle luomutuotteiden markkinoinnis-
sa. Vastaa maatalous-metsätieteellisen tie-
dekunnan yleisopintojen opintojaksoa Y105 
Markkinoinnin perusteet siten, että käsitte-
lyn tarkastelunäkökulma on koko ajan luo-
mutuotteiden markkinoinnissa.

Suoritustapa: Luentoja 28 t + tentti + har-
joitustyöt 

Kirjallisuus: Kotler, p. & Armstrong, g. 2006. Prin-
ciples of Marketing. 11th ed. New Jersey. Prentice 
Hall. - soveltuvin osin. Muu kurssilla jaettava ma-
teriaali. 

luOMu 3 luonnonmukaisen 
maa- ja elintarviketalouden 
peruskirjallisuus (1–6 op) 

Edeltävät opinnot: LUOMU0.1. 

Tavoitteena on, että opiskelija syventää 
omaa tietämystään perusopintokokonaisuu-
den aihealueista oman suuntautumisensa 
mukaan. Jaksolla opiskelija perehtyy itse-
näisesti kunkin vastuuopettajan kanssa so-
vittuun kirjallisuuteen yhdeltä tai useam-

malta seuraavista aihealueista: maa- ja elin-
tarviketalouden kestävyys, luonnonmukai-
nen kasvintuotanto, luonnonmukainen ko-
tieläintuotanto sekä luomuelintarvikkeet ja 
-markkinat. Opintojakson voi suorittaa ai-
healueittain useassa osiossa, korkeintaan 3 
op yhdestä aihealueesta. Opiskelija voi eh-
dottaa kirjallisuutta myös itse.

Suoritustapa: Tentti ja/tai pohtiva referaatti 

Kirjallisuus: Kurssin kirjallisuuskansio. 

luOMu4 Harjoittelu (3 op) 

Edeltävät opinnot: LUOMU0.1. 

Harjoittelun avulla opiskelijalla on mahdol-
lisuus soveltaa teoreettisia luomuopintojaan 
käytännön tilanteissa. Opiskelija harjoittelee 
luomutilalla, luomuelintarvikealan yritykses-
sä, luomualalla toimivassa järjestössä tai jul-
kishallinnossa 40 työpäivän ajan ja kirjoit-
taa harjoittelusta pohtivan raportin. Opis-
kelija hoitaa itse harjoitteluun liittyvät käy-
tännön järjestelyt harjoittelupaikan kans-
sa ja vastuuhenkilö hyväksyy harjoittelupai-
kan etukäteen.

Suoritustapa: Hyväksytty raportti. 

luOnnOnMuKAiSen MAA- 
jA elinTArViKeTAlOuDen 
AineOpinnOT (35 Op) 
Edeltävät opinnot: Luonnonmukaisen maa- 
ja elintarviketalouden perusopinnot 25 op 

Luonnonmukainen tuotanto on merkityksel-
tään tärkeä, virallisesti valvottu maatalouden 
tuotantojärjestelmä ja elintarviketalouden 
sektori, joka pyrkii vastaamaan kestävän ke-
hityksen asettamiin haasteisiin. Kokonaisval-
tainen näkökulma alaan kattaa koko elintar-
vikeketjun. Opetuksessa sovelletaan ongel-
makeskeistä lähestymistapaa ja opiskelija-
lähtöisyyttä sekä hyödynnetään monitieteis-
ten opiskelijaryhmien tiimityötä. Teoriaa yh-
distetään käytäntöön yritysyhteistyön avulla. 
Opetus tarjoaa edellytyksiä alan kriittiseen 
tarkasteluun sekä kestävään kehittämiseen. 
Kursseilla saatava luonnonmukaisen maa- ja 
elintarviketalouden tuntemus on hyödyksi 
monissa elintarvikeketjun tehtävissä. 
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luOnnOnMuKAiSen MAA- 
jA elinTArViKeTAlOuDen 
AineOpinTOKOKOnAiSuuS 60 Op: 

Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalou-
den perusopinnot 25 op
LUOMU5 Organic quality 8 op 
LUOMU6 Organic food systems 8 op 
LUOMU7 Case study 8 op 

Lisäksi vähintään 11 op valinnaisia opinto-
ja seuraavista: 
LUOMU8 Luonnonmukaisen maa- ja elin-
tarviketalouden aineopintojen kirjallisuus 
3-9 op 
LUOMU9 Työskentely tutkimusryhmässä 3 
op
LUOMU10 Luonnonmukaisen maa- ja elin-
tarviketalouden projektityöt 2-8 op 
LUOMU11 Tuotantoeläinten hyvinvointi ja 
luomukotieläintuotannon erityiskysymyk-
set 8 op
LUOMU12 Kestävän kasvintuotannon ajan-
kohtaisia kysymyksiä 8 op 
Muita valinnaisia opintoja 1-5 op. Valinnai-
sista opinnoista sovitaan vastaavan profes-
sorin kanssa. 

luOMu5 Organic Quality (8 op) 
Organic food and farming are approached 
from the viewpoint of the demand chain 
and as an issue of consumption. The course 
concentrates on quality issues in organic pro-
duction and offers means for working on 
these aspects. The students will learn to un-
derstand quality as a comprehensive con-
cept and the background to consumers’ food 
choices in general and their choices of or-
ganic food in particular. The students will 
familiarize themselves with special issues 
and challenges for the development of the 
organic food sector. The course consists of 
contact teaching period, exercises and liter-
ature. A comprehensive approach to food 
quality: the comprehensive concept of quali-
ty, ethical quality, social and ecological qual-
ity. Product properties: nutritional, technical 
and aesthetic quality; food safety. Experienc-
ing, assessing and communicating quality: 
experiencing quality and the values connect-
ed with it, measuring quality; quality strat-
egies and systems, transparent value-added 
chains and sustainable pricing policies. 

Suoritustapa: Luentoja 35 h + R 40 t + writ-
ten reports + exercises 

Kirjallisuus: Finnish and international literature on 
organic quality issues, selected articles.

luOMu 6 Organic food systems 
(8 op) 
The course is offered jointly with AEKO501 
Sustainable Agri-Food Systems, see also ob-
jectives and contents of that course. The 
course examines organic production from a 
social and ecological perspective. Students 
are introduced to the multifunctionality of 
food systems. They will learn to recognize 
various food system models and to make 
critical assessments of these systems and of 
their prospects for sustainability and devel-
opment. A food system as a framework for 
organic production, sustainability of food 
systems, sustainability of food systems in a 
global perspective. Food systems analysis: fa-
miliarization with a real food system mod-
el in a multidisciplinary student team. The 
team will produce an analysis of the func-
tions and sustainability of the food system 
and a well-grounded proposal for its further 
development. 

Suoritustapa: Luentoja 55 h + R 30 h + ana-
lysis + exam 

Kirjallisuus: Finnish and international literature on 
food systems, selected articles 

luOMu7 Case Study (8 op) 
Edeltävät opinnot: LUOMU6/AEKO501.

A multidisciplinary team of 3 to 4 students 
will concentrate on a real-life problem or 
development challenge concerned with or-
ganic food and farming or organic food sys-
tems. A systems approach will be employed 
in this tutored research work. In addition to 
strengthening students’ abilities to devel-
op organic food systems, the course aims to 
give them tools for interdisciplinary research 
work, problem definition, literature search-
es, analysis and synthesis, and presentation 
of the results in the form of a collective re-
port. Special challenges and methodology 
for research of organic agri-food systems, 
making a research plan, implementation of 
the research, interpretation and synthesis of 
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the results, preparation of a report. 

Suoritustapa: L 20 h + R 20 h + research plan 
and report + working in a research group 

Kirjallisuus: Methodological literature, applicable 
literature acquired by the team 

luOMu8 luonnonmukaisen 
maa- ja elintarviketalouden 
aineopintojen kirjallisuus (3-9 op) 
Kirjallisuuden kautta opiskelija syventää ai-
neopintojen aihealueita oman suuntautumi-
sensa mukaan. Aihealueet: neuvonta, ope-
tus ja yrittäjyys, tutkimus sekä yhteiskunta. 
Opintojakson voi suorittaa aihealueittain 
useassa osiossa, korkeintaan 3 op yhdestä 
aihealueesta. 

Suoritustapa: Tentti ja/tai referaatti 

Kirjallisuus: Kirjallisuus sovitaan erikseen opinto-
jakson vastuuhenkilöltä saatavan kirjallisuusluet-
telon pohjalta. Opiskelija voi ehdottaa kirjallisuut-
ta myös itse.

luOMu9 Työskentely 
tutkimusryhmässä (3 op) 
Opiskelija perehtyy luonnonmukaisen tuo-
tannon tutkimustoimintaan ja työmenetel-
miin tutkimuslaitoksessa 40 työpäivän ajan 
ja kirjoittaa harjoittelusta raportin tai työse-
lostuksen. Harjoittelun avulla opiskelijalla 
on mahdollisuus soveltaa teoreettisia luo-
muopintojaan asiantuntijayhteisössä. Opis-
kelija sopii harjoittelupaikan yhdessä opin-
tojakson vastuuhenkilön kanssa. 

Suoritustapa: Hyväksytty raportti 

luOMu10 luonnonmukaisen 
maa- ja elintarviketalouden 
projektityöt (2-8 op) 
Muista luonnonmukaiseen maa- ja elintar-
viketalouteen liittyvistä ja sitä tukevista, tie-
tyn kokonaisuuden muodostavista opinnois-
ta voidaan antaa suoritusmerkintä. Tällaisia 
opintoja voivat olla esim. opintopiirit, ainut-
kertaiset luentosarjat, seminaarit,  suunnit-
telu- ja kehittämistehtävät sekä tutkielmat. 
Opintojen suorittamisesta ja opintopiste-
määrästä sovitaan vastuuhenkilön kanssa 

ennen opintojen aloittamista. 

Suoritustapa: Hyväksytty raportti 

luOMu11 Tuotantoeläinten hyvin-
vointi ja luomukotieläintuotannon 
erityiskysymykset (8 op) 
Opiskelijat tutustuvat laaja-alaisesti tuotan-
toeläinten hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin 
keskittyen luonnonmukaiseen tuotantoon. 
Sisältö: Eläinpolitiikka, eläinetiikka, kansa-
laisjärjestötoiminta, eläinsuojelulainsäädän-
tö, ennalta-ehkäisevä terveydenhuolto, hy-
vinvoinnin arviointi ja arviointimenetelmät. 
Jakson aikana tutustutaan hyvinvointitutki-
mukseen käytännössä. 

Suoritustapa: Luennot 50 t + R 10 t + oppi-
mistehtävät. 

Kirjallisuus: Kurssilla ilmoitettava kirjallisuus

luOMu12 Kestävän kasvintuo-
tannon ajankohtaisia kysymyksiä 
(8 op)
Edeltävät opinnot: Kasvintuotannon biolo-
gian perusteiden tuntemus

Opintojaksolla syvennytään kasvintuotan-
non kestävyyttä haastaviin ajankohtaisiin ky-
symyksiin uusimpaan tutkimustietoon nojau-
tuen. Opiskelija saa valmiuksia kasvintuotan-
non kestävyyden kriittiseen tarkasteluun ja 
kehittämiseen. Kasvintuotantoa lähestytään 
julkisen keskustelun ajankohtaisten teemo-
jen ja kestävyyden tulkintojen kautta. Esi-
merkkejä käsiteltävistä haasteista ovat il-
mastonmuutos, energia, ruokaturva, vesi- 
sekä geenivarat. Ratkaisuja haetaan mm. vil-
jelyjärjestelmien ja ravinne- ja hiilitalouden 
hallinnan, kasvinsuojelun ja kasvinjalostuk-
sen sovellusalueilla. Kasvintuotanto kytke-
tään tuotanto- ja ruokajärjestelmien kestä-
vyyteen paikallisesti ja globaalisti. 

Suoritustapa: Luennot 75 t + harjoitustehtä-
vät + verkkokeskustelu + verkkotentti

Kirjallisuus: Ajankohtaista tieteellistä kirjallisuutta 
osoituksen mukaan.
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näringSlärA

näringSlärA (DelAr AV 
grunDSTuDieHelHeTen, 9 Sp) 
Näringsfysiologi (3 sp) 
Livsmedlen i kosten (3 sp) 
Grunderna i näringslära (3 sp) 

näringsfysiologi (3 sp) 
Näringens betydelse för kroppens funktio-
ner. 

Arbetsformer: F 20 t + inlärningsuppgift + 
grupparbete + tentamen 

Litteratur: meddelas i undervisningsprogrammet 

livsmedlen i kosten (3 sp) 
Kännedom om livsmedel, livsmedlens nä-
ringsinnehåll och finländarnas matanvänd-
ning. 

Arbetsformer: F 14 t + inlärningsuppgift + 
grupparbete + tentamen 

Litteratur: meddelas i undervisningsprogrammet 

grunderna i näringslära (3 sp) 
Grunderna i människans nutrition och i den 
finländska folknäringen. 

Arbetsformer: F 25 t + inlärningsuppgift + 
grupparbete + tentamen 

Litteratur: meddelas i undervisningsprogrammet 

OSuuSTOiMinTA jA 
yHTeiSÖTAlOuS

OSuuSTOiMinnAn jA 
yHTeiSÖTAlOuDen 
peruSOpinnOT (25 Op) 
Co-op Network Studies -opintokokonaisuus 
tarjoaa yliopistotason opetusta yhteisöta-
louden ja osuustoiminnan alalta. Opetuk-
sen ytimessä ovat osuustoiminnan idea ja 
osuuskunta yritysmuotona. Opintokokonai-
suuden aiheita ovat osuustoiminnan periaat-
teet ja käytännöt, niiden soveltaminen yri-

tystoimintaan, yhteisötalous, kolmas sekto-
ri sekä osuustoiminnalliset uudet ratkaisu-
mallit. Osuustoimintaa tarkastellaan sekä 
suuren osuustoiminnan että pienosuustoi-
minnan näkökulmasta. Empiiriset tapaus-
esimerkit pitävät sisällään kuluttajaosuus-
toiminnan, tuottajaosuustoiminnan, pank-
ki- ja vakuutusosuustoiminnan sekä koko 
pienosuustoiminnan kentän. 

Co-op Studies -opinnot sopivat sekä kaikil-
le asiasta kiinnostuneille että jo yhteisyrit-
täjyyttä tunteville, esimerkiksi osuuskunta-
yrittäjille ja osuuskuntien luottamushenki-
löille. Opetus on pääosin verkko-opetusta. 
Verkko-opinnot mahdollistavat opiskelijoi-
den aktiivisen osallistumisen opintoihin ja 
niiden edelleen kehittämiseen sekä luovat 
osuustoiminnalle hyvin soveltuvaa yhteisöl-
listä opintoilmapiiriä.

COOP Osuustoiminnan ja yhteisötalouden 
perusopinnot (25 op) 
COOP1 Yhteisötalouden ja osuustoiminnan 

perusteet (5 op) 
COOP2 Osuuskunta yritysmuotona ja sen 

erityispiirteet (5 op) 
COOP3 Osuustoiminta yrittäjyyden ja liike-

toiminnan suunnittelussa (5 op) 
COOP4 Yhteisötalouden organisaatiot ja 

osuustoiminta (5 op) 
COOP5 Osuuskunta sosioekonomisten on-
gelmien ratkaisukeinona ja kehittämisen 
välineenä (5 op) 

COOp1 yhteisötalouden ja 
osuustoiminnan perusteet (5 op) 
Tavoitteena on, että opintojakson suoritet-
tuaan opiskelijalla on perustiedot yhteisöta-
loudesta, osuustoiminnan eri muodoista ja 
osuustoiminnallisesta yrittäjyydestä. Jakso 
antaa perustiedot osuustoiminnan ymmär-
tämiselle yhteisötalouden, markkinoiden ja 
julkisen sektorin toimintakentässä. Kurssin 
aikana opiskelija johdatetaan osuuskuntien 
ja muiden yhteisötalouden organisaatioiden 
historiaan, juridisiin lähtökohtiin, arvoihin, 
taloudelliseen ja sosiaaliseen merkitykseen 
sekä nykypäivään käsitteenmäärittelyineen 
Suomessa ja kansainvälisesti. 

Suoritustapa: Verkkokurssi 

Kirjallisuus: Köppä, T., laukkanen, j. ja Santala, 
j. (2000): Enemmän kuin yritys. Yhteisöllisen yrittä-
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misen menestystekijät. (Luku 1). Edita; laurinkari 
(2004): Osuustoiminta - Utopiasta kansainvälisen 
yrittämisen muodoksi. Pellervo-seura; Seppelin, M. 
(2000): Osuustoiminnan jalanjäljillä. Katsaus suoma-
laisen osuustoiminnan historiaan. Helsingin yliopis-
ton Osuustoimintainstituutti tai vastaava. Osuustoi-
mintatutkimuksen vuosikirja 2001-2003. Koopera-
tiivi ry ja Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- 
ja koulutuskeskus, Mikkeli. 

COOp2 Osuuskunta yritysmuotona 
ja sen erityispiirteet (5 op) 

Edeltävät opinnot: COOP1 tai vastaavat tie-
dot 

Tavoitteena on, että opintojakson suoritet-
tuaan opiskelija tuntee osuuskuntien toimin-
taan liittyvät keskeiset yritystaloudelliset ky-
symykset sekä osuuskuntaan yritysmuotona 
liittyvät erityispiirteet. Opiskelija tuntee eri-
laiset osuuskuntatyypit, osuuskunnan sovel-
tuvuuden liiketoimintaan, osuuskunnan hal-
linnon ja johtamisen sekä jäsenten roolit ja 
vastuut. Osuustoimintaa tarkastellaan sekä 
suuren että pienimuotoisen osuustoimin-
nan näkökulmasta liiketaloudellisen teoria-
kehyksen puitteissa. Opintojaksolla käsitel-
lään osuuskunnan erityispiirteitä, vahvuuk-
sia, heikkouksia sekä kilpailuetuja. Kurssi an-
taa perustiedot erilaisten osuuskuntamuo-
toisten yritysten omistus- ja ohjausjärjestel-
mien erityispiirteiden ymmärtämiseksi joh-
tamis- ja hallintotehtävien menestyksellistä 
hoitamista varten. 

Suoritustapa: Verkkokurssi 

Kirjallisuus: pöyhönen, S. (2002): Osuuskunnan 
hallinto ja osuuskuntalaki. Lakimiesliiton kustan-
nus. Hansmann, H. (1996) The Ownership of En-
terprise (soveltuvin osin). Kalmi, p. (2002) Osuus-
kuntien erityispiirteistä. Kansantaloudellinen aika-
kauskirja, 4/2002. Kalmi, p. (2004) Osuuskunta yri-
tysmuotona: mahdollisuudet ja rajoitukset, PTT-kat-
saus 4/2004. Troberg, eliisa (2005): Osuuskunta 
- Käyttämätön potentiaali pienyrittäjyyden inno-
vatiivisuuden edistäjänä. Liiketaloudellinen Aika-
kauskirja 3/2005, 451-460. Troberg, eliisa (2000): 
Asiantuntijaosuuskunnat. Joustavia verkostoja tie-
toyhteiskunnassa. Hallinnon Tutkimus. Volume 19, 
Number 1, 2000, 76 - 85. Muu erikseen ilmoitetta-
va ajankohtainen kirjallisuus.

COOp3 Osuustoiminta yrittä-
jyyden ja liiketoiminnan 
suunnittelussa (5 op) 

Edeltävät opinnot: COOP1 tai vastaavat tie-
dot 

Opintojakson tavoitteena on, että opinto-
jakson suoritettuaan opiskelija tuntee yrittä-
jyyteen liittyvät keskeiset tekijät sekä osuus-
kunnan perustamiseen, liiketoiminnan suun-
nitteluun ja johtamiseen liittyvät asiat. Opin-
tojakson aikana opiskelijat tutustuvat yrityk-
sen perustamiseen käytännössä sekä erityi-
sesti osuustoiminnalliseen yrittäjyyteen. He 
myös laativat osuuskunnan yhteistoiminta-
suunnitelman. 

Suoritustapa: Verkkokurssi 

Kirjallisuus: Muu erikseen ilmoitettava kirjallisuus 
ja ajankohtainen materiaali. 

COOp4 yhteisötalouden organisaa-
tiot ja osuustoiminta (5 op) 

Edeltävät opinnot: COOP1 tai vastaavat tie-
dot

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää yh-
teisötalouden käsitesisällön ja tuntee yhtei-
sötalouden organisaatioiden lähtökohdat ja 
käytännöt taloudellisen kansalaistoiminnan 
muotoina sekä pystyy hahmottamaan yhtei-
sötalouden merkitystä ja roolia suomalai-
sessa ja eurooppalaisessa yhteiskunnallises-
sa keskustelussa ja kehityksessä. Opintojak-
solla käsitellään yhteisötaloutta osuuskun-
tien, keskinäisten yhtiöiden, taloudellisten 
yhdistysten ja säätiöiden muodostamana ta-
loudellisena yhteistoimintana. Jaksolla pe-
rehdytään yhteisötalouden organisaatioi-
den vaikutusten arviointiin sosiaalisen tilin-
pidon avulla sekä tutustutaan yhteisötalo-
uden muuttuviin tehtäviin mm. hyvinvoin-
tipalveluiden tuottamisessa, yrittäjyyden ja 
työllisyyden edistämisessä ja syrjäytymisen 
ehkäisemisessä sekä sosiaalisen yrittäjyyden 
ja kansalaisyhteiskunnan taloudellisen toi-
minnan kasvualustana.

Suoritustapa: Verkkokurssi 

Kirjallisuus: Grönberg, V. (toim. 2006): yhteisöta-
lous ja sosiaalinen yrittäjyys. Stakes. Vamma-
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lan kirjapaino Oy. laukkanen, j. ja pirinen, K. 
(2002): Lähelle on pitkä matka? Kylien paikallista-
louden ja yhteistoiminnan kehittäminen sekä me-
nestyksen mittarit. Helsingin yliopiston Maaseudun 
tutkimus- ja koulutuskeskus, Mikkeli.  Laurinkari, J. 
(toim.) (2007): yhteisötalous -johdatus perustei-
siin. Muu erikseen ilmoitettava kirjallisuus 

COOp5 Osuuskunta sosioekono-
misten ongelmien ratkaisukeinona 
ja kehittämisen välineenä (5 op) 

Edeltävät opinnot: COOP1 tai vastaavat tie-
dot 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla 
on valmiudet ymmärtää yhteisötalouden ja 
osuustoiminnan roolia yhteiskunnassa talo-
udellisten, sosiaalisten ja henkisten tavoit-
teiden toteuttamisen välineenä, hyvinvoin-
nin tuottamisessa sekä yksilö-, yritys- ja yh-
teisökohtaisten tarpeiden ja tavoitteiden yh-
distäjänä. Jaksolla luodaan yhteistoiminnal-
lisesti synteesi perusopintokokonaisuudesta. 
Yhteisen johdannon jälkeen opiskelijat valit-
sevat osaamisalueen, johon perehtyvät itse-
näisessä harjoitustyössä. Työn teemaksi voi 
valita esimerkiksi perinteisen osuustoimin-
nan, hyvinvointipalvelut, työllistymisen ja 
yrittäjyyden uudet muodot, asumisen, eko-
logian, kansalaisyhteiskunnan tarpeet, ku-
luttajaosuustoiminnan mahdollisuudet, so-
siaalisen yrittäjyyden tai osuustoiminnan ja 
yhteisötalouden tutkimuksen. 

Suoritustapa: Verkkokurssi 

Kirjallisuus: OT-Osuustoimintalehden (Pellervo-
Seura) viimeiset vuosikerrat osoitettuna opintoteh-
tävien mukaan. Muu erikseen ilmoitettava ajankoh-
tainen kirjallisuus.

OSuuSTOiMinnAn jA 
yHTeiSÖTAlOuDen AineOpinTOjA 

COOp6 paikallistalouden kestävä 
kehittäminen (5 op) 

Edeltävät opinnot: COOP1 tai vastaavat tie-
dot 

Tavoitteena on, että opintojakson suoritet-
tuaan opiskelija tuntee taloudellisen yh-

teistoiminnan erilaiset vaihtoehdot tekno-
logisten ja sosiaalisten uudistusten edistäjä-
nä yritystoiminnassa sekä kestävän paikalli-
sen talouskehityksen ratkaisumahdollisuute-
na. Opintojaksossa tarkastellaan paikallisyh-
teisöjen asemaa globalisoituvassa taloudes-
sa ja muutosten merkitystä paikallisyhteisö-
jen tulevaisuudelle. Kurssi antaa perustiedot 
innovaatioiden omaksumis- ja leviämispro-
sesseista yhteisöissä. Kurssin painotukseksi 
opiskelija valitsee joko maaseutu- tai kau-
punkikontekstin. 

Suoritustapa: Verkkokurssi 

Kirjallisuus: Fairbairn, B et al (ed.) (1991): Co-ope-
ratives and community development. econo-
mics in social perspective. University of Saskat-
chewan; laukkanen, j ja pirinen, K (2002): Lä-
helle on pitkä matka? Kylien paikallistalouden ja 
yhteistoiminnan kehittäminen sekä menestyksen 
mittarit. Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- 
ja koulutuskeskus, Mikkeli; Jarva, V. ja Köppä, A. 
(toim.) (1998): Maan tiet. Maaseudun tiet tie-
toyhteiskuntaan. Helsingin yliopiston Osuustoi-
mintainstituutti; Sirkkala ritva: Maaseudun pal-
veluaukot ja kolmas sektori

Maaseudun uusi aika -aikakauskirjasta osoite-
tut artikkelit.

puuTArHATieDe

pTArH304 puutarhakasvitiede  
(3 op)

Opintojaksolla perehdytään puutarhakas-
vien ryhmittelyyn, ryhmittelyn perusteisiin 
sekä puutarhakasvien nimeämisen ja tun-
nistamisen perusteisiin. 

Suoritustapa: Luentoja 26 t + R 16 (harjoitus-
työ) + retket + tentti 

Kurssilla käytettävää kirjallisuutta: Alanko, p. 
2003: Koristepuut ja pensaat. Kotipihan suosituim-
mat puuvartiset kasvit ja/tai räty, e. 2006: Viher-
alueiden puut ja pensaat. Puutarhaliiton julk. 332: 
1-192. Alanko, p. 2003: Perennat, 150 kotipihan 
monivuotista kukkaa. Tossavainen, A. 2006: Vi-
herammattilaisen perennakäsikirja. Viherympäris-
töliiton julk. 34: 1-160

Oheislukemistoa: Hämet-Ahti, l., palmén, A., 
Alanko, p., Tigerstedt, p.: Suomen puu- ja pen-
saskasvio. 2. uudistettu painos. Publications of the 
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Finnish dendrological Society 6. Alanko, p: Tam-
men suuri puutarhakirja 1-4. 

rAViTSeMuSTieDe

rAViTSeMuSTieTeen 
peruSOpinnOT (25 Op) 
Ravitsemustieteen perusopintokokonaisuus 
on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat 
työssään ravitsemustieteellistä osaamista. 
Opinnot sopivat myös kaikille aiheesta kiin-
nostuneille, jotka haluavat syventää tietä-
mystään ravitsemuksen ja hyvinvoinnin vä-
lisistä suhteista. 

Ravitsemustieteen tavoitteena on tutkia ja 
opettaa ihmisen ravitsemukseen liittyviä ky-
symyksiä perustieteistä käytännön sovelluk-
siin. Kemia ja biologia sekä erityisesti bioke-
mia ja fysiologia muodostavat sen pohjan, 
jolla selvitetään ravinnon osuutta eri elintoi-
minnoissa. Ravitsemustiede vastaa kysymyk-
siin kasvun, elämän ylläpidon, lisääntymisen 
ja terveyden vaatimista ravintoaineista ja nii-
den määristä. Ravitsemustieteen tutkimus-
kohteisiin kuuluvat myös ruoka-aineiden ja 
-lajien merkitys ravitsemuksessa samoin kuin 
ravinto- ja ruoka-aineissa eri ruoanvalmistus-
prosesseissa tapahtuvat muutokset. Ihmisen 
ravitsemukseen vaikuttavat myös sosiaali-
set, kulttuuriset ja psyykkiset tekijät. Tutkit-
taessa yksilöiden, ryhmien ja kansakuntien 
ruoankäytön eroja sekä etsittäessä ratkaisu-
ja kansallisiin ja kansainvälisiin ravitsemus-
ongelmiin sovelletaan myös yhteiskunta- ja 
käyttäytymistieteellistä tietoa ja tutkimus-
menetelmiä. 

Avoimen yliopiston ravitsemustieteen opin-
tokokonaisuus käy sivuaineeksi. Opinnot 
koostuvat yhdeksästä opintojaksosta. Ne 
poikkeavat Elintarvikkeet ruokavaliossa -
kurssia lukuun ottamatta Helsingin yliopis-
ton ravitsemustieteen osaston vastaavista 
opinnoista. Mikäli opiskelija myöhemmin 
siirtyy opiskelemaan ravitsemustiedettä pää-
aineenaan, hän täydentää tietojaan mm. ke-
mian, biokemian ja fysiologian opinnoilla. 

Opinnot toteutetaan monimuoto- ja verk-
ko-opintoina. 

rAViTSeMuSTieTeen 
peruSOpinnOT (25 Op): 
RAV131 Elintarvikkeet ruokavaliossa (3 op) 
Ravitsemusfysiologia (3 op) 
Ravitsemustieteen perusteet (4 op) 
Ravitsemus ja liikunta (2 op) 
Ravitsemustilan tutkimusmenetelmät (3 op) 
Ruokavaliohoidon perusteet (3 op) 
Ravitsemuskasvatus (3 op) 
Ravitsemustieteen kansainväliset ulottu-

vuudet (4 op) 
Ruokavalintojen sosiokulttuuriset ulottu-

vuudet (2 op) 
Ruoankäyttö ja ravitsemus Euroopan mais-
sa (2 op) 

rAV131 elintarvikkeet 
ruokavaliossa (3 op) 
Kuvaus: Elintarvikkeiden tuntemus, ravinto-
sisältö ja suomalaisten ruoankäyttö. 

Kirjallisuus: ijäs, T., Välimäki, M-l. Tunne elintar-
vikkeet, Otava 2005; pakkausmerkintäopas. Elin-
tarviketurvallisuusviraston julkaisuja 5/2006 (www. 
evira.fi); ravitsemustiede. Aro, A., Mutanen, M. 
& Uusitupa, M. (toim.). 2. uudistettu painos soveltu-
vin osin. Duodecim 2005. 680 s.; Ravitsemustieteen 
perusteita -verkkoaineiston osio Suomalainen ruo-
ka; ravitsemusneuvottelukunta: Suomalaiset ra-
vitsemussuositukset – ravinto ja liikunta ta-
sapainoon, sivut 35-41, Edita 2005. 

ravitsemusfysiologia (3 op) 
Kuvaus: Kurssilla perehdytään kemian pe-
rusteisiin, solun rakenteeseen ja toimintaan 
sekä elimistön toimintaan. 

Kirjallisuus: ravitsemustieteen perusteita -verkkoai-
neisto (soveltuvin osin) (www.helsinki.fi/avoin/ma-
teriaalit/ravitsemustiede) ja yksi seuraavista vaih-
toehdoista:

Vaihtoehto a: (ensisijainen) Bjålie, Haug, Sand, 
Sjaastad, Toverud. Ihminen – Fysiologia ja ana-
tomia. WSOY 1999, sivut 14–54, 134–167, 220–265, 
322–361, 376–404, 438–465.

Vaihtoehto b: Haug, Sand, Sjaastad, Toverud. 
Ihmisen fysiologia. WSOY 1995, sivut 17–99, 186–
228, 251–299, 371–410, 423–469. (tai uudempi pai-
nos, vastaavat aihealueet)

Vaihtoehto c: nienstedt, Hänninen, Arstila, 
Björkqvist. Ihmisen anatomia ja fysiologia. WSOY 
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2000 (12. uudistettu painos), sivut 24–91, 184–237, 
244–247, 294–422, 601–605.

Lisäksi lukion kemian ja fysiikan sekä biologian tie-
dot seuraavista aihealueista: 
– atomit ja alkeishiukkaset, kemialliset sidokset 
– ainemäärä, konsentraatio, diffuusio 
– kemialliset reaktiot 
– vesi, happo, emäs, pH 
– orgaaninen kemia, elimistön orgaaniset mole-
kyylit 
– solujen energia-aineenvaihdunta 

ravitsemustieteen perusteet (4 op) 
Kuvaus: Ihmisen ravitsemuksen ja suomalai-
sen kansanravitsemuksen perusteet. 

Kirjallisuus: Hasunen, K. ym. Lapsi, perhe ja ruoka. 
Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imet-
tävien äitien ravitsemussuositus. Sosiaali- ja  ter-
veysministeriön julkaisuja 2004:11, sivut 69–133, 
220– 221. Helsinki; Ravitsemustieteen perusteita 
verkkoaineisto (www.helsinki.fi/avoin/materiaalit/
ravitsemustiede); Valtion ravitsemusneuvottelukun-
ta: Suomalaiset ravitsemussuositukset – ravin-
to ja liikunta tasapainoon, Edita 2005; muuta 
kirjallisuutta osoituksen mukaan. 

ravitsemus ja liikunta (2 op) 
Kuvaus: Liikunnan vaikutus energian ja ra-
vintoaineiden tarpeeseen, liikunnan ja ravin-
non yhteisvaikutukset terveyteen, ravinnon 
merkitys fyysiselle suorituskyvylle. 

Kirjallisuus: ilander, Borg, laaksonen, Mursu, 
ray, petman, Marniemi. Liikuntaravitsemus. VK-
kustannus Oy. 2006 tai Borg, p., Fogelholm, M.  ja 
Hiilloskorpi, H. 2004. Liikkujan ravitsemus – teori-
asta käytäntöön. 330 s. Edita Publishing Oy. 

ravitsemustilan 
tutkimusmenetelmät (3 op) 
Opintojakso perehdyttää opiskelijan ruoan-
käytön tutkimusmenetelmiin ja niiden sovel-
tuvuuteen erityyppisissä kohdeaineistoissa, 
tutkimusaineiston käsittelyyn ja tulosten ar-
viointiin. Opintojaksolla perehdytään lisäk-
si ravitsemustilan biokemiallisiin ja antropo-
metrisiin tutkimusmenetelmiin. Tämän lisäk-
si perehdytään erilaisiin patologisiin tiloihin 
(esim. diabetes, dyslipidemiat) liittyviin mää-
rityksiin ja niiden soveltamiseen. 

Kirjallisuus: lahti-Koski, M., Kilkkinen, A. Ravit-
semuskertomus 2000. Kansanterveyslaitoksen jul-
kaisuja B1/2001, s. 26-41; ravitsemustiede. Aro, 
A., Mutanen, M. & Uusitupa, M. (toim.). Duodecim. 
Uusin painos (2005) soveltuvin osin. 

ruokavaliohoidon  
perusteet (3 op) 
Opintojakso perehdyttää opiskelijat erityis-
ruokavalioihin, niiden perusteena oleviin ti-
loihin ja sairauksiin, sairaan ihmisen ravitse-
mukseen sekä ravitsemushoitoon. 

Kirjallisuus: ravitsemustiede. Aro, A., Mutanen, 
M. & Uusitupa, M. (toim.). Duodecim. Uusin painos 
(2005) soveltuvin osin. 
Samat aihealueet myös teoksesta ravitsemus ja 
ruokavaliot. Käsikirja sairaan ravinnosta ja 
ruokailusta. Louheranta, A. (toim.). Dieettimedia. 
6. uudistettu painos (2006) soveltuvin osin. 

ravitsemuskasvatus (3 op) 
Ravitsemusneuvonta, -opetus ja -valistus eri 
ikäryhmissä. 

Kirjallisuus: ratkaisuja ravitsemukseen – ra-
vitsemuskasvatus ja elämänkaari. Fogelholm, 
M. (toim.).Helsingin yliopisto Palmenia-kustannus. 
2001. 

ravitsemustieteen kansainväliset 
ulottuvuudet (4 op) 
Kurssi koostuu kahdesta opintojaksosta: Ra-
vitsemusantropologia 2 op ruoankäyttö ja 
ravitsemus Euroopan maissa 2 op 

ruokavalintojen sosio-
kulttuuriset ulottuvuudet (2 op) 
Ruoan valinnan kulttuuriset ja sosiaaliset 
ulottuvuudet. 

Kirjallisuus: 
Oheislukemisto: Mäkelä, j. (1996): Kunnon ateria. 
Pääkaupunkiseudun perheellisten naisten käsityk-
siä. Sosiologia 1996: 33(1), 12-22. 
Tentittävä kirjallisuus: Mäkelä, j.,palojoki, p. & 
Sillanpää, M. Ruisleivästä Pestoon. Näkökulmia 
muuttuvaan ruokakulttuuriin. WSOY. 
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ruoankäyttö ja ravitsemus 
euroopan maissa (2 op) 
Ravitsemussuositukset, ruoankäyttö sekä ra-
vintoaineiden saanti ja ravintoperäisten sai-
rauksien esiintyminen Euroopan maissa. 

Kirjallisuus: Opettajan laatima ohjausmoniste 
Mahdollinen muu kirjallisuus ilmoitetaan myöhem-
min. 

rAViTSeMuSTieTeen 
AineOpinnOT (60 Op)
Opinnot alkaneet syksyllä 2007

Edeltävät opinnot: Aineopintojen suoritta-
misen edellytyksenä ovat vähintään hyvät 
tiedot ravitsemustieteen perusopinnoista 
(25 op), täydentävät siltaopinnot (14 op): 
Biokemia ja solubiologia 3 op, Genetiikka 
3 op, Yleinen kemia 8 op sekä hyväksytysti 
suoritettu alkutentti (4 op). 

AineOpinnOT (60 Op) 
Alkutentti (Anatomia ja solubiologia (4 op)
Metabolia (5 op) 
Ravitsemusfysiologian jatkokurssi (5 op)
Biokemian harjoitustyöt (3 op) 
Tilastotieteen johdantokurssi (5 op) 
Ravitsemusepidemiologian perusteet (2 op)
Ravitsemustiede 2 (8 op)
Ravitsemustiede 3 (4 op)
Käytännön ruoanvalmistus (5 op)
Kokeellinen ruoanvalmistus (5 op)

Aineopintojen alkutentti: 
Anatomia ja solubiologia (4 op) 
Solubiologian ja ihmisen anatomian perus-
käsitteet ja perusteet 

Suoritustapa: Lukupiiri verkossa tenttiin val-
mistautumisen tueksi, itsenäistä työskente-
lyä 108 t + tentti 

Kirjallisuus: Budowick M ym. Anatomian atlas. 
WSOY.1995; Hiltunen ym. ihmiselimistö kohtaa 
ympäristön. WSOY.2006 

Hyväksytty tentti antaa opinto-oikeuden ai-
neopintoihin niille opiskelijoille, jotka ovat 
suorittaneet siltaopinnot sekä joilla on vä-
hintään hyvät tiedot ravitsemustieteen pe-
rusopinnoista (25 op) 

yliopistokirjakauppa.fi

Biomedicum Meilahti Haartmaninkatu 8,
Porthania Yliopistonkatu 3,

Viikki Infokeskus Korona Viikinkaari 11, 
Teknillinen Korkeakoulu Otakaari 11

MEILTÄ:

• KURSSI- JA
TENTTIKIRJAT

•OPISKELU- JA    
ATK-TARVIKKEET

•POKKARIT,   
 MAKEISET

YMS.
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ASTrOnOMi 

universum nu (4 sp) 
Kursen är en populärvetenskaplig introduk-
tionskurs som ger en översikt över den mo-
derna astronomin: Observationsmetoder, 
solsystemet (solen, planeter, asteroider, kom-
eter), stjärnornas struktur och utveckling, 
kompakta stjärnor (bl.a. svarta hål), inter-
stellär materia, galaxer och kosmologi. Kur-
sen kräver inga speciella matematiska kun-
skaper. Kursen är obligatorisk för astrono-
mie studerande men passar även utmärkt 
som biämnesstudier eller övriga studier. Kur-
sen lämpar sig för studerande från alla fa-
kulteter. I kursen ingår inga räkneövningar, 
men demonstrationer och övningar. 

Arbetsformer: F 20 t + övningar + tenta-
men 

Litteratur: Oja - palviainen: Maailmankaikkeus 
2005 (Ursa) eller lagerkvist - Olofsson: Astronomi 
- en bok om universum (Bonniers) eller Karttunen 
et al.: Tähtitieteen perusteet (Ursa) (vissa delar) 

FySiiKKA
Fysiikka ja muut luonnontieteet ovat mah-
dollistaneet modernin teollisen yhteiskun-
nan syntymisen. Erityisesti teknologia hyö-
dyntää fysikaalista tietoa soveltamalla tun-
nettuja luonnonlakeja käytännön ongelmiin. 
Fysiikan merkitys on kuitenkin laajempi. 

Fysiikan peruslait ovat maailmankuvan pe-
ruselementtejä ja maailmankuva seuraa fysii-
kan kehitystä. Fysiikan pääteoriat, klassinen 
mekaniikka ja elektrodynamiikka, termody-
namiikka, tilastollinen mekaniikka, kvantti-
mekaniikka ja suhteellisuusteoria ovat ku-
kin osaltaan ratkaisevasti vaikuttaneet kä-
sitykseemme maailmankaikkeutta hallitse-
vien lakien luonteesta. 

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa fysiikan 
perusopinnot sivuaineopiskelijoiden tutkin-
tovaatimusten mukaan. 

FySiiKAn peruSOpinnOT (25 Op) 
Liike ja voimat (6 op)
Lämpö ja energia (5 op)
Sähkö ja mangnetismi (6 op)
Aine ja säteily (5 op)
Perusopintojen laboratoriotyöt (3 op) 

liike ja voimat (6 op) 
Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot 
klassisen mekaniikan peruskäsitteistä ja il-
miöistä sekä opettaa fysikaalisen ongelman 
hahmottamista ja ratkaisua. 

Kurssilla käsitellään mekaniikan peruskäsit-
teet ja vektorit. Suoraviivainen ja käyrävii-
vainen liike; nopeus ja kiihtyvyys. Newtonin 
lait, kitka. Työ, liike-energia ja teho. Energi-
an säilyminen, potentiaalienergia. Hiukkas-
systeemi, massakeskipiste, liikemäärä ja sen 
säilyminen, törmäykset.

Edeltävät opinnot: Lukion matematiikka. 
Mielellään lukion fysiikan kursseja.

Suoritustapa: Luennot 35 t + Ryhmätyösken-
tely 12t + tentti

Kirjallisuus: randall D. Knight: Physics for Scien-
tists and Engineers

lämpö ja energia (5 op) 
Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot 
klassisen mekaniikan ja termofysiikan pe-
ruskäsitteistä ja ilmiöistä sekä opettaa nii-
hin liittyvien ongelmien hahmottamista ja 
ratkaisua. 

Kurssilla käsitellään: Pyörimisliike; hitaus-
momentti ja momentti. Vieriminen ja liike-
määrämomentti. Tasapaino ja kiinteä aine. 
Harmoninen liike. Gravitaatio. Nesteet; pai-
ne ja virtaukset. Aaltoliikkeen perusteet, in-
terferenssi, seisova aaltoliike ja resonanssi. 
Äänioppi; äänen nopeus, intensiteettitaso 
ja Dopplerin ilmiö. Termofysiikka; lämpöti-
la, lämpölaajeneminen, termodynamiikan 
pääsäännöt ja lämmön siirtyminen. Kineet-
tinen kaasuteoria, ihannekaasu. Entropia ja 
lämpövoimakoneet.

Matemaattis-luonnontieteelliset 
opinnot
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Edeltävät opinnot: Lukion matematiikka. 
Mielellään lukion fysiikan kursseja.

Suoritustapa: Luennot 35 t + Ryhmätyösken-
tely 12 t + tentti

Kirjallisuus: randall D. Knight: Physics for Scien-
tists and Engineers

Sähkö ja mangnetismi (6 op)
Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot 
sähkön ja magnetismin peruskäsitteistä ja 
ilmiöistä sekä opettaa niihin liittyvien fysi-
kaalisten ongelmien hahmottamista ja rat-
kaisua.

Kurssilla käsitellään: Sähkövaraus, sähkö-
kenttä ja niiden välinen vuorovaikutus. 
Gaussin laki, sähkökentän potentiaali, ka-
pasitanssi. Tasavirta ja sähkövastus, tasavirta-
piirit. Magneettikenttä, sähkövirran ja mag-
neettikentän vuorovaikutus. Induktio ja in-
duktanssi. Vaihtovirta ja vaihtovirtapiirit. 
Materiaalien magnetismi.

Edeltävät opinnot: Lukion matematiikka. 
Mielellään lukion fysiikan kursseja.

Suoritustapa: Luennot 35 t + Ryhmätyösken-
tely 12 t + tentti

Kirjallisuus: randall D. Knight: Physics for Scien-
tists and Engineers

Aine ja säteily (5 op)
Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot 
optiikan, suhteellisuusteorian sekä atomi- ja 
ydinfysiikan peruskäsitteistä ja ilmiöistä sekä 
opettaa niihin liittyvien fysikaalisten ongel-
mien hahmottamista ja ratkaisua. 

Kurssilla käsitellään: Optiikka, interferens-
si, diffraktio. Suhteellisuusteoria, aaltohiuk-
kasdualismi, kvanttimekaniikka. Materiaali-
en sähköiset ominaisuudet. Atomien spekt-
rit, atomien rakenne. Atomiytimien raken-
ne, ydinreaktiot, radioaktiivisuus.

Edeltävät opinnot: Lukion matematiikka. 
Mielellään lukion fysiikan kursseja.

Suoritustapa: Luennot 35 t + Ryhmätyösken-
tely 12 t + tentti

Kirjallisuus: randall D. Knight: Physics for Scien-
tists and Engineers

perusopintojen laboratoriotyöt 
(3 op)
Perusopintojen laboratoriotyöt liittyvät syys- 
ja kevätlukukauden kursseihin Liike ja voi-
mat, Lämpö ja energia, Sähkö ja magnetis-
mi sekä Aine ja säteily. Laboratoriotyöt-ko-
konaisuus koostuu työpaketeista. Ne sisäl-
tävät 2-3 lyhyttä kokeellista harjoitustyö-
tä, jotka tehdään ryhmissä. Osassa harjoi-
tustöistä laaditaan kirjallinen selostus. Pe-
rusopintojen laboratoriotöitä ei voi suorit-
taa erillisenä opintojaksona, vaan suoritta-
minen edellyttää osallistumista muille fysii-
kan perusopintojen kursseille.

Suoritustapa: laboratoriotyöt

KeMiA
Kemia on luonnontiede, joka tutkii maa-
ilmamme perusrakenneosia, molekyylejä. 
Kemian tutkimus perustuu molekyylien ra-
kenteiden, reaktioiden, ominaisuuksien ja 
toimintamekanismien selvittämiseen. Ke-
mian vaikutus ulottuu laajalle muihin luon-
nontieteisiin, lääketieteeseen, ympäristöön 
ja koko yhteiskuntaan. Kemian perusopin-
noissa opiskellaan perustiedot epäorgaani-
sesta, orgaanisesta ja fysikaalisesta kemias-
ta sekä saadaan yleiskuva ympäristökemias-
ta. Luentojen ohella on vastapainoksi Epäor-
gaanisen kemian perustyöt (3 op), joissa opi-
taan käytännön kemian taitoja laboratorio-
ympäristössä. Ennen harjoitustöiden aloit-
tamista suoritetaan Turvallinen työskente-
ly laboratoriossa (2 op), jolla varmistetaan 
laboratoriossa työskentelyn perusasioiden 
hallitseminen. 

KeMiAn peruSOpinnOT (25 Op) 
Yleinen kemia I + II (8 op)
Johdatus ympäristökemiaan (3 op)
Turvallinen työskentely laboratoriossa (2 op)
Fysikaalisen kemian perusteet (3 op)
Epäorgaaninen kemia (3 op)
Epäorgaanisen kemian perustyöt (3 op)
Orgaaninen kemia I (3 op)

yleinen kemia i + ii (8 op) 
Opintojakso antaa välttämättömät perus-
tiedot, joita tarvitaan kemian myöhemmis-
sä opinnoissa. Opintojaksoon kuuluu luento-
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jen lisäksi laskuharjoituksia. Käsitellään pe-
rusasioita mm. seuraavista aiheista: stoikio-
metria, kaasut, lämpökemia, atomin raken-
ne, kemiallinen sidos, reaktionopeus, kemi-
allinen tasapaino, hapot ja emäkset, liukoi-
suustasapaino sekä termodynamiikka. 

Suoritustapa: Luennot 60 t + Ryhmätyösken-
tely 12 t + kaksi tenttiä 

Kirjallisuus: nivaldo j. Tro: Chemistry, A Molecu-
lar Approach 

johdatus ympäristökemiaan (3 op) 
Tavoitteena on antaa kuva ihmisen toimin-
nan aiheuttamasta ympäristön kemikalisoi-
tumisesta. Luennoilla selvitetään erilaisten 
päästöjen syntymistä, leviämistä ja keräänty-
mistä sekä ympäristökemian yleistä teoriaa. 

Suoritustapa: Luennot 24 t + luentotentti 

Turvallinen työskentely 
laboratoriossa (2 op) 
Kurssilla käsitellään kemikaali- ja työturval-
lisuuslakia. Opetellaan kemian laboratori-
ossa käytettävien yhdisteiden nimeämistä, 
luokittelua ja merkintää. Selvitetään haital-
listen ja myrkyllisten aineiden altistustapoja. 
Tutustutaan henkilösuojainten käyttöön ja 
palontorjuntaan. Käydään läpi paineenalais-
ten laitteiden käytöstä annettuja määräyk-
siä ja ohjeita. Perehdytään sähkölaitteiden 
turvalliseen käyttöön. Annetaan perustie-
toja toimenpiteistä erityyppisissä onnetto-
muustilanteissa ja ensiavusta. 

Suoritustapa: Luennot 12 t + tentti 

Kirjallisuus: Opetusmoniste Turvallinen työsken-
tely laboratoriossa. 

Fysikaalisen kemian  
perusteet (3 op) 
Aluksi selvitetään miten atomien ja molekyy-
lien rakennetta tarkastellaan kvanttimeka-
niikan keinoin ja esitellään spektroskopian 
peruskäsitteitä. Termodynamiikka aloitetaan 
ensimmäisellä pääsäännöllä, jota sovelletaan 
puhtaiden aineiden faasitasapainoihin ja ke-
miallisiin reaktioihin. Termodynamiikan toi-
nen pääsääntö esitetään ja sitä sovelletaan 
puhtaiden aineiden faasitasapainoihin, seos-

ten ominaisuuksiin ja reaktiotasapainoihin. 
Lopuksi tarkastellaan kemiallisten reaktioi-
den nopeuksia. 

Suoritustapa: Luennot 24 t + tentti 

Kirjallisuus: Atkins: The Elements of Physical Che-
mistry, 3.painos (pääosin). 

epäorgaaninen kemia (3 op) 
Opintojakso antaa epäorgaanisen kemian 
perustietoja perehdyttäen mm. atomin ra-
kenteeseen, kemiallisiin sidoksiin, kaasuihin, 
stoikiometriaan, termodynamiikkaan, kemi-
alliseen tasapainoon, happo-emäs -ja liukoi-
suustasapainoon, hapettumis-pelkistymisre-
aktioihin, sähkökemiaan, jaksolliseen järjes-
telmään ja alkuaineiden kemiaan. 

Suoritustapa: Luennot 24 t + tentti 

Kirjallisuus: nivaldo j. Tro: Chemistry, A Molecu-
lar Approach 

epäorgaanisen kemian perustyöt 
(3 op) 
Kurssilla perehdytään aluksi työskentelyyn 
kemian laboratoriossa ja tehdään kahdeksan 
työtä (mm. nikkelin massa-analyysi, liuke-
nemislämmön määritys kalorimetrillä, vah-
van- ja heikon hapon titraus emäksellä, liu-
koisuustulon määritys, epäorgaaninen syn-
teesi ja galvaanisen elementin valmistami-
nen). Lisäksi töihin kuuluu ionireaktioita ja 
kvalitatiivisia analyyseja. Töihin liittyy kirjal-
lisia kuulusteluja. 

Suoritustapa: Ryhmätyöskentely 72 t + ten-
tit kurssin aikana 

Kirjallisuus: Opetusmonisteet epäorgaanisen ke-
mian perustyöt i A ja epäorgaanisen kemian 
perustyöt 1 B. 

Orgaaninen kemia i (3 op) 
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää 
opiskelija orgaanisten yhdisteiden rakenne-
periaatteisiin, nimistöön, kemiallisiin ominai-
suuksiin ja käyttöön. 

Suoritustapa: Luennot 24 t + tentti 

Kirjallisuus: john McMurry: Organic Chemistry 6. 
p. (Thomson Learning Inc.)
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MAAnTieDe
Maantieteen tehtävänä on tunnistaa luon-
non ja ihmisen toiminnan alueellisia järjes-
telmiä sekä selittää niiden toimintaa. Maan-
tieteessä tutkitaan myös ihmisen ja luonnon 
välisestä vuorovaikutuksesta aiheutuvia häi-
riöitä, etsitään ratkaisuja tästä johtuviin on-
gelmiin ja sovelletaan tutkimustuloksia ja 
hankittuja taitoja ympäristön suunnitteluun. 
Maantiede on välittävässä asemassa luon-
non- ja ihmistieteiden välillä. 

MAAnTieTeen AlAn 
peruSOpinnOT 25 Op 
Maantieteen ja aluetieteen perusteet (2 op)
Johdatus aluetieteeseen (2 op)
Johdatus luonnonmaantieteeseen (2 op)
Johdatus kulttuurimaantieteeseen (2 op)
Laskennalliset perusmenetelmät maantie-
teessä (2 op) 
Maailman paikannimistö (2 op) 
Suomen maantiede (3 op) 
Kirjallisuus, Marston et al (5 op) 
Kirjallisuus, Hagget (5 op) 

Maantieteen ja aluetieteen 
perusteet (2 op) 
Opintojaksolla tutustutaan mm. maantie-
teen tieteellisiin perusteisiin ja eri tutkimus- 
ja soveltamisalueisiin. 

Suoritustapa: Luennot 26 t + tentti 

Oheiskirjallisuus: livingstone, David n. The Ge-
ographical tradition. Blackwell publ. 1992; Häkli, 
jouni. Meta hodos: Johdatus ihmismaantieteeseen. 
Vastapaino. 1999. 

johdatus aluetieteeseen (2 op) 
Johdantoluennolla esitellään aluetieteen 
eri osa-alueet: kehitysmaantiede, matkailu-
maantiede, kaupunkimaantiede ja suunnit-
telumaantiede. 

Suoritustapa: Luennot 24 t + tentti 

johdatus 
luonnonmaantieteeseen (2 op) 
Luonnonmaantieteen tehtävänä on tutkia 
ympäristömme elottoman ja elollisen luon-

non rakenteita, toimintoja ja muutoksia. En-
sisijaisena pyrkimyksenä on selvittää alueel-
listen luonnonjärjestelmien olemusta. Tä-
hän kuuluu myös ihmisen vaikutus näihin 
järjestelmiin. 

Suoritustapa: Luennot 24 + tentti 

johdatus 
kulttuurimaantieteeseen (2 op) 
Luentosarja on johdatusta kulttuurimaantie-
teeseen. Kulttuurimaantieteessä tutkitaan 
ihmisen toiminnan alueellisia ilmentymiä 
sekä luonnon ja yhteiskunnan vuorovaiku-
tusjärjestelmää. 

Suoritustapa: Luennot 24 + tentti 

laskennalliset perusmenetelmät 
maantieteessä (2 op) 
Suoritustapa: Kurssi suoritetaan itsenäisenä 
verkko-opiskeluna. 

Maailman paikannimet (2 op) 
Suoritustapa: Kurssi suoritetaan itsenäisenä 
verkko-opiskeluna. 

Suomen maantiede (3 op) 

Opintojaksolla saadaan perustiedot Suomen 
maantieteestä ja sen ominaispiirteistä. 

Suoritustapa: : Luennot 26 + tentti 

Kirjallisuus: Löytönen, M. & L. Kolbe (toim.) Suomi 
– maa, kansa, kulttuurit (Suomalaisen kirjallisuu-
den seura, 1999); rikkinen, K. Suomen aluemaan-
tiede (Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja kou-
lutuskeskus, 1994); Vuoristo, K-V. & n. Vesterinen 
Lumen ja Suven maa. Suomen matkailumaantiede 
(WSOY, 2001); Westerholm, J. & P. Raento (toim.) 
Suomen kartasto 1999 (WSOY, 1999). 

Kirjallisuus (5 op) 
Suoritustapa: Kirjatentti 

Kirjallisuus: Marston, Sallie A., paul l. Knox & 
Diana M. liverman: World regions in global con-
text (Prentice Hall, 2008) sekä Maailman kartasto 
(WSOY) tai Koulun kartasto (Otava). 
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Kirjallisuus (5 op) 
Suoritustapa: Kirjatentti 

Kirjallisuus: Haggett, peter: Geography. A global 
synthesis (Prentice Hall, 2001). 

MAAnTieTeen  
AineOpinTOjA (23 Op)
Kirjallisuus (5 op)
Kirjallisuus (3 op)
TVT 1. Tiedon hankinta ja esittäminen (5 op)
TVT 2. Kartografia (5 op) 
TVT 3. Geoinformatiikka (5 op)

Kirjallisuus (5 op) 
Suoritustapa: Kirjatentti 

Kirjallisuus: Arbogast, Allan: Discovering physical 
geography (Wiley, 2007) tai Holden, Joseph (ed.): 
An introduction to physical geography and 
the environment (Pearson, 2005) 

Kirjallisuus (3 op) 
Suoritustapa: Kirjatentti 

Kirjallisuus: de Blij, H.j., Alexander B. Murphy & 
erin H. Fouberg: Human geography - people, pla-
ce, and culture (8th ed., John Wiley & Sons, 2007) 

TvT 1. Tiedon hankinta ja 
esittäminen (5 op) 
Alueellisesti jakaantuneen tiedon hankintaa 
ja esittämistä omalla alueellisella aineistolla 
työskennellen. Tutustutaan tiedon lähteisiin, 
harjoitellaan graafisia esitystapoja Excelillä 
sekä tieteellisen viestinnän alkeita. Maantie-
teellisen tiedon haku, maastokarttojen luke-
minen, pituuden ja pinta-alan mittaaminen. 
Taulukoiden ja diagrammien lukeminen ja 
laadinta tilastoaineistosta. 

Suoritustapa: Luennot ja harjoitustyöt, yht. 
56 t. 

TvT 2. Kartografia (5 op) 
Kurssin tavoitteena on antaa vankat perus-
tiedot ja –taidot kartografisesta viestinnäs-
tä. Kurssin jälkeen opiskelija osaa tuottaa 
laadukkaita karttaesityksiä moniin eri tar-
peisiin, sekä osaa tuottaa aineistosta useita 

erilaisia karttaesityksiä eri metodeilla. Kurs-
si käsittelee kartografian perusteita teorian 
ja käytännön lähtökohdista. Se on harjoitus-
työkurssi, jossa painopiste on käytännön te-
kemisellä ja opitun soveltamisella. 

Suoritustapa: Luennot ja harjoitustyöt, yht. 
56 t.

TvT 3. geoinformatiikka (5 op) 
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija 
paikkatieto-ohjelmien mahdollisuuksiin kar-
tografisessa viestinnässä. Kurssi antaa opis-
kelijalle valmiudet käyttää paikkatieto-ohjel-
mia, sekä tuottaa niiden avulla viimeisteltyjä 
painokelpoisia kartografisia esityksiä. Kurs-
silla tutustutaan myös yksinkertaisiin paikka-
tietoanalyyseihin sekä erilaisiin paikkatieto-
aineistoihin. Kurssi opettaa erilaisten ohjel-
mien yhteiskäyttömahdollisuuksia, sekä tu-
tustuttaa verkkojulkaisuun. Kurssi käsitte-
lee geoinformatiikan perusteita kartografi-
sen esittämisen näkökulmasta. 

Suoritustapa: Luennot ja harjoitustyöt, yht. 
32 t.

MAAnTieTeen AineenOpeTTAjAn 
OpinnOT (60 Op) 
Maantieteen aineenopettajan opinnois-
sa saadaan pätevyys maantieteen aineen-
opettajaksi, maantiede toisena aineena. Bio-
logian aineenopettajan pätevyys ja pedago-
giset opinnot on oltava suoritettuna koulu-
tuksen alkaessa.

Opinnot  koostuvat maantieteen alan perus-
opinnoista (25 op) ja maantieteen aineopin-
noista (35 op)

MAAnTieTeen AlAn 
peruSOpinnOT (25 Op) 
Maantieteen ja aluetieteen perusteet (2 op)
Johdatus aluetieteeseen (2 op)
Johdatus luonnonmaantieteeseen (2 op)
Johdatus kulttuurimaantieteeseen (2 op)
Laskennalliset perusmenetelmät maantie-
teessä (2 op) 
Maailman paikannimistö (2 op) 
Suomen maantiede (3 op) 
Kirjallisuus, Marston et al (5 op) 
Kirjallisuus, Hagget (5 op) 
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Maantieteen ja aluetieteen 
perusteet (2 op) 
Ks. kuvaus kohdasta Maantieteen alan pe-
rusopinnot

johdatus aluetieteeseen (2 op) 
Ks. kuvaus kohdasta Maantieteen alan pe-
rusopinnot

johdatus 
luonnonmaantieteeseen (2 op) 
Ks. kuvaus kohdasta Maantieteen alan pe-
rusopinnot

johdatus 
kulttuurimaantieteeseen (2 op) 
Ks. kuvaus kohdasta Maantieteen alan pe-
rusopinnot

laskennalliset perusmenetelmät 
maantieteessä (2 op) 
Ks. kuvaus kohdasta Maantieteen alan pe-
rusopinnot

Maailman paikannimet (2 op) 
Ks. kuvaus kohdasta Maantieteen alan pe-
rusopinnot

Suomen maantiede (3 op) 
Ks. kuvaus kohdasta Maantieteen alan pe-
rusopinnot

MAAnTieTeen  
AineOpinnOT (35 Op) 
Kirjallisuus (5 op)
Kirjallisuus (3 op)
TVT 1. Tiedon hankinta ja esittäminen (5 op)
TVT 2. Kartografia (5 op) 
TVT 3. Geoinformatiikka (5 op)
Luonnonmaantieteen harjoituskurssi (4 op)
Kulttuurimaantieteen harjoituskurssi (4 op)
Maantieteen kenttäkurssi (4 op)

Kirjallisuus (5 op) 
Ks. kuvaus kohdasta Maantieteen aineopin-
toja

Kirjallisuus (3 op) 
Ks. kuvaus kohdasta Maantieteen aineopin-
toja

TvT 1. Tiedon hankinta ja 
esittäminen (5 op) 
Ks. kuvaus kohdasta Maantieteen aineopin-
toja

TvT 2. Kartografia (5 op) 
Ks. kuvaus kohdasta Maantieteen aineopin-
toja

TvT 3. geoinformatiikka (5 op) 
Ks. kuvaus kohdasta Maantieteen aineopin-
toja

luonnonmaantieteen 
harjoitustyökurssi (4 op)
Kurssilla syvennetään luonnonmaantieteel-
listä osaamista käytännön harjoitustöillä kli-
matologian, hydrogeografian, biogeografi-
an ja geomorfologian saralla. Lisäksi kurssilla 
opitaan tunnistamaan maalajeja, kivi- sekä 
mineraalinäytteitä

Suoritustapa: PienRyhmätyöskentelyskente-
lyä noin 10 hengen ryhmissä, yht. 56 t.

Kulttuurimaantieteen 
harjoitustyökurssi (4 op)
Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää 
kulttuurimaantieteellisen lähestymisen pe-
riaatteet. Opiskelija osaa katsoa kulttuuri-
maantieteen eri osa-alueita kriittisesti tietäen 
kulttuurimaantieteellisen ajattelun perusteet. 
Harjoitustyökurssi sisältää sekä kvantitatiivi-
sen että kvalitatiivisen tiedon haun, tiedon ja-
lostamisen esitettävään muotoon sekä tulos-
ten suullisen esittämisen ryhmissä.

Suoritustapa: Harjoitustöitä ja Ryhmätyös-
kentelyskentelyä, yht. 56 t., itsenäinen tent-
ti ja laaja Ryhmätyöskentely
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Maantieteen kenttäkurssi (4 op)
Kurssin tavoitteena on havainnollistaa maan-
tieteen 1. lukukauden teoriaopetuksen sisäl-
töä kenttäolosuhteissa ja opettaa joukko 
maantieteen tavallisimpia kenttätyö- ja la-
boratoriomenetelmiä. Tavoitteena on myös 
tutustuttaa opiskelijat erilaisissa mittauksis-
sa tarvittaviin kojeisiin ja laitteisiin.

Suoritustapa: Kurssimonistetentti, lähioppi-
mispäiviä, itsenäisesti tehtäviä harjoitustöi-
tä verkko-oppimisympäristössä.

MATeMATiiKKA
Matematiikka sijoittuu tieteiden yleisessä 
luokittelussa ns. eksakteihin metoditieteisiin, 
joita ovat myös logiikka, tietojenkäsittelytie-
de ja tilastotiede. Toisaalta matematiikka on 
aina ollut vuorovaikutuksessa luonnontie-
teiden, ennen muuta fysiikan kanssa. Mate-
matiikka jaetaan usein puhtaaseen ja sovel-
tavaan matematiikkaan. Puhtaassa eli ylei-
sessä matematiikassa tutkitaan matemaatti-
sia rakenteita täsmällisin päättelysäännöin. 
Myös soveltavassa matematiikassa päätte-
ly on täsmällistä, mutta kysymykset liittyvät 
usein matematiikan ulkopuolisiin ongelmiin 
ja ovat siten käytännönläheisempiä.

MATeMATiiKAn  
peruSOpinnOT (25 Op) 
Matematiikka tutuksi (5 op)
Johdatus diskreettiin matematiikkaan (5 op)
Logiikka I (10 op)
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I (5 op)

Matematiikka tutuksi (5 op) 
Kurssin tärkeimpänä tavoitteena on eräiden 
koulumatematiikan keskeisten asioiden mie-
leen palauttaminen ja matematiikassa käy-
tettävien merkintöjen ja käsitteiden esitte-
leminen. Kurssilla käydään siis läpi koulu-
matematiikan asioita ja pyritään tekemään 
matematiikan ulkoasua tutuksi. Käsiteltävät 
asiat ovat ”yleismatematiikkaa” eikä kurssil-
la syvennytä mihinkään erityiseen matema-
tiikan alaan. Keskeisiä asioita ovat yksinker-
taiset matemaattiset lausekkeet, perusyhtä-
löt, trigonometria, aritmeettinen ja geomet-
rinen jono sekä funktiot. 

Suoritustapa: Luennot 30 t + R 12 t + tentti 

johdatus diskreettiin 
matematiikkaan (5 op) 
Kurssin tavoitteena on eräiden diskreetin 
matematiikan keskeisten alueiden esittele-
minen. Kurssilla käsitellään joukko-opin al-
keita, relaatioiden ja kuvausten teoriaa, in-
duktiota ja rekursiota sekä kombinatoriikan 
ja verkkoteorian perusteita. Keskeisiä asioita 
ovat joukko-opin peruskäsitteet, kuvaus ja 
relaatio, induktio ja rekursio, binomikertoi-
met, verkot ja puut sekä järjestelyt. 

Suoritustapa: Luennot 30 t + R 12 t + tentti 

logiikka i (10 op) 
Suoritustapa: Luennot 60 t + R 24 t + 2 kurs-
sikoetta 

Kirjallisuus: Salminen-Väänänen: Johdatus logiik-
kaan. Gaudeamus 1992.

lineaarialgebra ja 
matriisilaskenta i (5 op) 
Kurssilla käsitellään lineaarialgebran ja mat-
riisilaskennan perusteita, mm. lineaariset yh-
tälöryhmät ja matriisit sekä reaalikertoimi-
set vektoriavaruudet. 

Suoritustapa: Luennot 32 t + R 12 t + tentti  

MATeMATiK

repetition och komplettering av 
skolmatematiken (8 sp) 
1. Skolgeometri samt olikheter och ekvatio-
ner i den omfattning det krävs för resten av 
kursen. 2. Funktioner och deras egenskaper. 
3. Differentialkalkyl och integralkalkyl. 4. 
Metoder för lösning av ekvationen f(x)=0

Arbetsformer: F 80 + deltentamina + ten-
tamen

Litteratur: Läarens material. Rekommenderad bred-
vidlitteratur: kursböckerna för den fördjupade gym-
nasiematematiken.
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MeTeOrOlOgiA

Meteorologian ja sää-
havainnonteon perusteet (5 op) 
Tampereen kesäyliopiston kurssien tutkinto-
vaatimukset saa opintojen järjestäjältä. 

TieTOjenKäSiTTelyTieDe
Perusopintojen tarkoituksena on antaa yleis-
kuva automaattisesta tietojenkäsittelystä ja 
tietojenkäsittelytieteestä. Opintoihin sisäl-
tyy mm. ohjelmointia, ohjelmistokehitystä 
ja tiedonhallintaa. Tietoteknisistä valmiuk-
sista on nykyisin hyötyä hyvinkin monenlai-
sissa työtehtävissä. Perusopintojen laajuiset 
opinnot ovat tarpeen paitsi tietotekniikkaa 
paljon käyttäville myös niille, jotka osallistu-
vat tietojärjestelmien tai sovellusten suun-
nitteluun. 

TieTOjenKäSiTTelyTieTeen 
peruSOpinnOT (25 Op) 
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 4 op 
Ohjelmoinnin perusteet 5 op 
Ohjelmoinnin jatkokurssi 4 op 
Ohjelmistojen mallintaminen 4 op 
Ohjelmoinnin harjoitustyö 4 op 
Tietokantojen perusteet 4 op 

johdatus tietojenkäsittely-
tieteeseen (4 op) 
Opintojaksolla tutustutaan tietojenkäsitte-
lyn keskeisiin osa-alueisiin, menetelmiin ja 
ammattietiikkaan. 

Suoritustapa: Luennot 12 t + Ryhmätyösken-
tely 10 t + oppimispäiväkirja 

Ohjelmoinnin perusteet (5 op) 
Opintojaksolla perehdytään ohjelmoinnin 
keskeisiin periaatteisiin ja ajattelutapoihin. 
Kurssin sisältönä mm. tietokone ja ohjelma, 
algoritmi ja sen tila, Java, sijoitus ja lausek-
keet, tulostus ja syöttö, ehdollisuus, metodit 
ja niiden parametrit, luokat ja oliot abstrak-
tin tietotyypin toteuttamisessa. Opiskelijal-
ta ei edellytetä ennakkotietoja ohjelmoin-
nista. 

Suoritustapa: Luennot 30 t + Ryhmätyösken-
tely 14 t + tentti 

Kirjallisuus: 1) lewis, j. & loftus, W. Java softwa-
re solutions. Foundations of Program Design. Ad-
dison-Wesley. 2005 (tai uudempi)
2) Wikla, A.: Ohjelmoinnin perusteet JAVA-kielellä 
(4.painos) OtaDATA, 2003 ja luentomateriaali TAI 
3) Muu kirjallisuus, josta kerrotaan tarkemmin lu-
ennoilla.  

Ohjelmoinnin jatkokurssi (4 op) 
Opintojaksolla perehdytään Java ohjelmoin-
tikieleen. Koko kieltä ei Opintojaksolla ole 
mahdollista opetella; painopiste on kielen 
perusvälineiden käytössä. Ns. valmiit pakka-
ukset jäävät vähemmälle huomiolle, mutta 
niiden käyttämisen perusteet ja rakenteen 
idea opitaan. Tavoitteena on, että opintojak-
son hyvin suorittanut opiskelija osaa omatoi-
misesti ja itsenäisesti käyttää kielen alkupe-
räisdokumentaatiota. 

Edeltävät opinnot: Kurssin esitietovaatimuk-
sena on ohjelmoinnin perusteiden tuntemi-
nen. Erityisesti Java-kieltä on jo osattava sii-
nä laajuudessa kuin sitä opitaan kurssilla Oh-
jelmoinnin perusteet. 

Suoritustapa: Luennot 2 t + Ryhmätyösken-
tely 14 t + verkkotyöskentelyä + tentti 

Kirjallisuus: 1) lewis, j. & loftus, W. Java softwa-
re solutions. Foundations of Program Design. Ad-
dison-Wesley. 2005 (tai uudempi)
2) Wikla, A.: Ohjelmoinnin perusteet JAVA-kielellä 
(4.painos) OtaDATA, 2003 ja luentomateriaali TAI 
3) Muu kirjallisuus, josta kerrotaan tarkemmin lu-
ennoilla.  

Ohjelmistojen mallintaminen (4 op)
Kurssilla annetaan johdatus oliokeskeisen 
ohjelmiston kehittämisen perusteisiin käy-
mällä läpi ohjelmiston elinkaaren eri vaihei-
siin (vaatimusten kerääminen, vaatimusmää-
rittely, suunnittelu, toteutus ja ylläpito) liit-
tyviä keskeisiä menetelmiä ja kuvausteknii-
koita. Erityisesti perehdytään käyttötapaus-, 
luokka-, sekvenssi- ja aktiviteettikaavioiden 
laadintaan UML-mallinnuskielellä. Samalla 
tutustutaan suunnittelumalleihin sekä oh-
jelmistoprosessin eri vaiheissa hyödynnettä-
viin CASE-työvälineisiin, ohjelmointiympäris-
töihin ja muihin työkaluihin. 
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Edeltävät opinnot: Kurssilla edellytetään 
oliokäsitteistön tuntemista ohjelmoinnin 
kannalta kurssin Ohjelmoinnin perusteet 
laajuudessa. 

Suoritustapa: Luennot 18 t + pienryhmissä teh-
tävät harjoitustyöt + osallistuminen verkkokes-
kusteluun + tentti 

Kirjallisuus: Maciaszek l.A., liong B.l.: Pratical 
Software Engineering – A case Study Approach, Ad-
dison-Wesley, 2005. 

Ohjelmoinnin harjoitustyö (4 op) 
Ohjelmoinnin perusteet- ja Java-ohjelmoin-
ti -opintojaksoihin liittyvä laboratoriotyö. 
Harjoitustyössä laaditaan itsenäisesti pieni-
muotoinen tietokoneohjelmisto Java-kielel-
lä. Työhön liittyy kirjallisen raportin laatimi-
nen valmistetusta ja testatusta ohjelmistos-
ta. Lähdeohjelmalistauksen sekä työselvityk-
sen pituudet ovat tyypillisesti parikymmentä 
sivua. Tarkemmat ohjeet työn tekemiseen 
saadaan työryhmän ensimmäisellä kokoon-
tumiskerralla. 

Edeltävät opinnot: Ohjelmoinnin jatkokurssi 
(Java ohjelmointi) ja Ohjelmistojen mallinta-
minen (Ohjelmistotekniikan menetelmät) 

Suoritustapa: Verkkoluento + Ryhmätyös-
kentely 12 t + ohjelmointityön tekeminen 

Kirjallisuus: lewis, j. & loftus, W. Java software 
solutions. Foundations of Program Design. Addison-
Wesley. 2005 (tai uudempi)  

Tietokantojen perusteet (4 op) 
Opintojaksolla opitaan perustiedot relaatio-
tietokannoista: mitä ne ovat ja miten niitä 
käytetään suoraan ja toisaalta ohjelmointi-
kielen kautta. Opintojaksoon sisältyy johda-
tus relaatiotietokannan suunnitteluun. 

Suoritustapa: Luennot 15 t + R 10 t + 
harjoitustehtävät + tentti 

Kirjallisuus: Opetusmoniste: laine, H. Tietokanto-
jen perusteet. Helsingin yliopisto, Tietojenkäsitte-
lytieteen laitos, 2006. 

Oheiskirjallisuus: ramakrishnan, r. & gehrke j. 
Database Management System (3. painos) tai El-
masri, R. & Navathe, S. B. Fundamentals of Databa-
se Systems (4. painos) 

TäHTiTieDe

Maailmankaikkeus nyt (4 op) 
Kurssilla käsitellään erilaisia tähtitieteen ai-
heita maapallolta avaruuden rajoille: mm. 
aurinkokunnan uudet maailmat, tähtien syn-
ty ja kuolema, mustat aukot, maailmankaik-
keuden rakenne ja kohtalo, havaintolait-
teet ja galaksit. 

Suoritustapa: Luentoja 28 t + tentti 

Kirjallisuus: Heikki Oja ja Asko palviainen. Maai-
lmankaikkeus 2009. Ursa 

planeetta Maan 
ilmastonvaihtelut (5 op)
Kurssin tavoitteena on luoda teoreettinen 
ja käsitteellinen perusta ilmastonmuutok-
sen ja siitä käytävän keskustelun ymmärtä-
miseksi. Suuret ja nopeat ilmastonvaihtelut 
ovat uhka Maa-planeettamme elinkelpoi-
suudelle. Kurssilla käsitellään mm. Planeet-
tojen atmosfäärien syntyä, koostumusta ja 
tasapainoehtoja. Maan radan sekä Aurin-
gon säteilytehon ja aktiivisuuden muutoksia, 
kasvihuoneilmiötä ja kasvihuonekaasujen 
pitoisuuksien muutoksia, jääkausia,  hiilen 
ja veden kiertokulkua sekä fossiilisia ener-
gialähteitä.

Suoritustapa: Luennot 28 t + essee

johdatus pallotähtitieteen 
sovelluksiin (5 op)
Kurssilla käsitellään pallotähtitiedettä ja sen 
tärkeimpiä osa-alueita: pallotrigonometriaa, 
koordinaattijärjestelmiä, positioastronomiaa 
ja aikajärjestelmiä. Tärkeimpinä sovelluksi-
na käsitellään ajanlaskua ja astronomista na-
vigointia. Käsittely on laajempaa kuin vas-
taavien aiheiden käsittely Tähtitieteen pe-
rusteet -kurssilla.

Suoritustapa: Luennot 28 t + laskuharjoituk-
set 8 t + lopputentti  + hyväksytysti suorite-
tut laskuharjoitukset
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Oikeustieteelliset opinnot

jOHDATuS 
OiKeuSTieTeeSeen (2 Op)

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

Tavoitteet: 1) Yleiskuvan antaminen oikeus-
tieteellisistä opinnoista ja niiden tavoitteista 
sekä opiskelussa käytettävistä työmuodois-
ta. 2) Yleiskuvan antaminen oikeustieteen 
tutkimuskohteista, peruskäsitteistä ja keskei-
sistä säännöstöistä sekä lainopin ja lainkäy-
tön metodeista. 

Johdatus oikeustieteeseen on avoimen yli-
opiston oma opintojakso, eikä vastaavaa suori-
tusta ole Helsingin yliopiston oikeustieteellisen 
tiedekunnan tutkintovaatimuksissa. 

Opintojakson voi suorittaa joko luentokurssi-
na (L 20 t + tentti) tai verkkokurssina. 
Johdatus oikeustieteeseen - jakson suori-
tus ei vanhene. 

Kirjallisuus: Kurssin kuulustelussa suoritetaan luen-
noilla käsitelty materiaali ja oheismateriaalina käy-
tetään verkossa julkaistua “Johdatus oikeustietee-
seen” -kurssimateriaalia ja Suomen laki I ja II. 

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson 
suoritusta ei edellytetä: 
1) opintojaksoihin oikeushistoria ja oikeus-
taloustiede 
2) jos opiskelija on suorittanut opintojak-
son Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään 
(JSO) 
3) seuraaviin aineopintojaksoihin, jos JSO:n 
mainittu osio on suoritettu: 
Eurooppaoikeus 3 ov – JSO:n eurooppaoikeus 
Rikosoikeus 6 ov – JSO:n rikosoikeus 
Valtiosääntöoikeus 3 ov – JSO:n julkisoikeus 
Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus 4 ov – JSO:n 
yksityisoikeus 
4) jos opiskelija on suorittanut vähintään 6 
ov yliopistollisia oikeustieteellisiä aineopin-
toja (esim. varanotaarin tutkinnon aineopin-
toja)5) jos opiskelijalla on muu vastaava suo-
ritus.

OiKeuSTieTeen KAnDiDAATin 
TuTKinnOn AineOpinTOjA

lakikirjatentit 
Seuraavat avoimen yliopisto-opetuksen oh-
jelmaan kuuluvat aineopintotentit ovat 
lakikirjatenttejä: Eurooppaoikeus, Hal-
linto-oikeus, Työoikeus, Maa-, vesi- ja ym-
päristöoikeus, Valtiosääntöoikeus. 

Lakikirjatenttiin opiskelijat saavat tuoda la-
kikirjojen lisäksi sellaiset säädöskokoelman 
irtokappaleet tai niiden valojäljennökset, 
jotka ovat ilmestyneet Suomen Laki I ja II 
 teoksien tai Finlands Lag I ja II -teoksien il-
mestymisen jälkeen ja jotka liittyvät ko. ten-
tissä hallittaviin säädöksiin. 

Sallittuja merkintöjä tenttitilaisuuteen tuo-
tavissa lakikirjoissa ja säädöskokoelman ir-
tokappaleissa sekä niiden valojäljennöksis-
sä ovat ainoastaan alleviivaukset, pykälä-
viittaukset ja säädösten muutoksiin liittyvät 
säädöskokoelman numerot. 

Säädökset 
Paitsi kurssikirjallisuuteen opiskelijan on 
kunkin aineen kirjallisuuskuulustelua var-
ten erityisesti perehdyttävä niihin säädök-
siin, jotka ilmoitetaan säädösluettelossa. 
Säädösluetteloissa on kunkin säädöksen ni-
men jälkeen mainittu sen antamispäivä, nu-
mero Suomen säädöskokoelmassa ja jos laki 
on Suomen Laki -teoksessa, sen paikka siinä 
(suluissa on ilmoitettu säädöksen paikka Fin-
lands Lag -teoksessa). Parhaiten säädösten 
opettelu tapahtuu siten, että oppikirjoja lu-
ettaessa tekstissä mainitut lainkohdat jatku-
vasti etsitään lakikirjan viimeisestä painok-
sesta ja painetaan mieleen oppikirjan teks-
tin yhteydessä. 

Tärkeä kirjallisuuskuulusteluja koskeva mää-
räys on, että opiskelijan on niissä tunnettava 
ne kuulusteluaineeseen kuuluvat lait ja ase-
tukset sekä niiden muutokset, jotka on jul-
kaistu säädöskokoelmassa vähintään kolme 
kuukautta ennen viimeistä kuulusteluun il-
moittautumispäivää (siis riippumatta siitä, 
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sisältyvätkö ne viimeksi ilmestyneisiin Suo-
men Laki tai Finlands Lag -teoksiin). 

eurooppaoikeus (6 op) 
Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustietee-
seen tai vastaava suoritus 

Tavoite: Perustiedon tarjoaminen integraa-
tion historiasta, eurooppaoikeuden normeis-
ta ja niiden tulkinnasta, Euroopan unionin 
(EU) toimielin-, päätöksenteko- ja tuomiois-
tuinjärjestelmästä; eurooppaoikeuden oike-
usvaikutuksista jäsenvaltioissa sekä materi-
aalisesta eurooppaoikeudesta, erityisesti si-
sämarkkina- ja kilpailuoikeudesta. 

Suoritustapa: L 25 t + luentotentti + kirjal-
lisuustentti 

Kirjallisuuskuulusteluun voi osallistua, kun 
luentotentti on hyväksytysti suoritettu. 

Kirjallisuus:
1) Ojanen, T., EU-oikeuden perusteita, Helsinki, 
Edita 2006 tai uudempi (s. 1-264).
2) Ojanen, T. ja Haapea, A. (toim.). EU-oikeuden 
perusteita II – aineellisen EU-oikeuden aloja ja ulot-
tuvuuksia, teoksen I osa: sisämarkkina- ja kilpailu-
oikeus, Helsinki, Edita 2007. (s. 49–242)
3) raitio, J., Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat, Hel-
sinki, Talentum 2006 (s. 1-468).

Säädökset:
Rooman sopimus eli Euroopan yhteisön perusta-
missopimus
Maastrichtin sopimus eli sopimus Euroopan unio-
nista
Amsterdamin sopimus eli sopimus Euroopan unio-
nista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen pe-
rustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen 
asiakirjojen muuttamisesta
Nizzan sopimus eli sopimus Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perusta-
missopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakir-
jojen muuttamisesta
Euroopan unionin perusoikeuskirja
Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn so-
pimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopi-
muksen muuttamisesta.

Tentissä saa käyttää Suomen Laki (I-III) -teok-
sia. Näiden lisäksi opiskelija saa tuoda tent-
tiin myös eurooppaoikeuden aineopintojen 
kohdalla mainitut sopimustekstit. Myös in-
ternetistä tulostetut viralliset sopimusteks-
tit ovat sallittuja. 

Tenttiin tuotavissa sopimusjulkaisuissa ja sää-
döksissä ei saa olla muita merkintöjä kuin al-
leviivauksia, normiviittauksia tai sopimusten 
muutoksiin liittyviä viittauksia.

Hallinto-oikeus (10 op) 
Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustietee-
seen tai vastaava suoritus 

Suoritustapa: Luennot + luentotentti + kir-
jallisuustentti 

Tavoite. Yleiskuvan antaminen 1) hyvälle hal-
linnolle ja hallinnon avoimuudelle asetetta-
vista vaatimuksista 2) valtion ja kuntien hal-
linnon rakenteista ja ohjausjärjestelmistä 3) 
hallinnon oikeusturvajärjestelmästä 
Käsiteltävä asiakokonaisuus. 
- julkishallinnon asema, tehtävät ja ohjaus 
- hallintomenettely 
- hallintoprosessin perusteet 
- julkisuuslainsäädäntö 
- kunnallisoikeuden pääasiat 
- virkamiesoikeus 
- sosiaalioikeuden pääasiat 
- eurooppalaisen hallinto-oikeuden perus-
teet 

Kirjallisuus:
1) Mäenpää, O., Hallintolaki ja hyvän hallin-
non takeet (2008), luvut I-VIII sekä IX.1-4 (312 s.) 
tai Mäenpää, O., Grunderna för god förvaltning 
(2007) (318 s.).
2) Mäenpää, O., Hallintoprosessioikeus (2007), ei 
lukua I (583 s.).
3) Harjula, H. - prättälä, K., Kuntalaki - tausta ja 
tulkinnat (2007), johdanto-osa sekä kommentaari-
osasta 1-4, 8 ja 13-25a § tai vastaavat luvut kirjan 
ruotsinkielisestä versiosta (233 s.).
4) Koskinen, S. – Kulla, H., Virkamiesoikeuden 
perusteet (2005), luvut VI-VII ja XI (192 s.).
5) Tuori, K., Sosiaalioikeus (2008), luvut I ja V-VI 
(181 s.).

Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus 
(6 op) 
Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustietee-
seen tai vastaava suoritus 

Tavoite: Yleiskuvan antaminen oikeuden-
alan perusteista ja ohjauskeinoista. Koko-
naiskuvan antaminen maankäytön suunnit-
telusta ja kiinteistöjärjestelmästä, luonnon-
varojen käytöstä, luonnonsuojelusta ja ym-
päristönsuojelusta. 
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Suoritustapa: L 24 t + luentotentti + kirja-
tentti 

Kirjallisuustenttiin voi osallistua, kun luento-
tentti on hyväksytysti suoritettu. 

Kirjallisuus:
1) Hollo, e.j. , Ympäristöoikeuden perus-
teet (2004), s. 1–202 , paitsi s. 54-85. 2) Hollo, 
e.j.,Ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojeluoikeus 
(2004), s. 1-160 ja 313-400. 3) Majamaa, V., Maan-
käyttö- ja rakennuslain perusteet (2007), myöhem-
min ilmoitettavat n. 170 s. tai Hollo, e.j., Maan-
käyttö- ja vesioikeus (2006), s. 32–152 ja 161–207 
4) Majamaa, V.–Markkula, M., Kiinteistönmuo-
dostamislaki (2001), s. 9–207 5) Hollo, e.j., Maan-
käyttö- ja vesioikeus (2006), s. 327-390 ja 458-544 

Oikeushistoria (5 op) 
Tavoite: Yleiskuvan antaminen oikeudellis-
ten ilmiöiden historiallisesta kehityksestä. 
Kyse on niin oikeusnormien, oikeuskäytän-
nön, oikeudellisten instituutioiden kuin oi-
keudellisten katsomusten tarkastelusta. Kes-
keisellä sijalla on oikeuskehityksen linjojen 
kartoittaminen ja havaittujen muutosten se-
littäminen kytkemällä oikeudelliset muutok-
set historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja kult-
tuurisiin yhteyksiinsä. 

Suoritustapa: L 24 t + luentotentti + kirja-
tentti 

Kirjallisuustenttiin voi osallistua, kun luento-
tentti on hyväksytysti suoritettu. 

Kirjallisuus: 1) Tellegen-Couperus, O., A Short His-
tory of Roman Law (1993), s. 3-149 ja Stein, p., Ro-
man Law in European History (1999), s. 38-130. 2) 
Letto-Vanamo, P. (toim.), Suomen oikeushistorian 
pääpiirteet (1991) lukuunottamatta sivuja 98–110, 
168–187 ja 242–257 tai inger, g., Svensk rättshisto-
ria (1997) s. 1–248. 3) Luentosarjan hyväksytty suo-
ritus.

rikosoikeus (11 op) 
Tavoite. Kokonaiskuvan antaminen kriminaa-
li- ja muun kontrollipolitiikan tavoitteista ja 
keinoista, rikollisuudesta ja sen syistä, rikos-
oikeuden käsitteistä ja periaatteista, voimas-
sa olevasta rikoslainsäädännöstä ja sen uudis-
tamisesta sekä rikosoikeudellisista ja muista 
rankaisullisista seuraamuksista ja niiden vai-
kutuksista. 

Käsiteltävä asiakokonaisuus. 1. Kriminaa-
li- ja muun kontrollipolitiikan perusteet, 
2. Kriminologian perusteet, 3. Rikosoike-
uden yleiset opit, 4. Tärkeimmät rikos-
ten lajit eli erinäiset rikostunnusmerkis-
töt, 5. Rikosoikeudellinen kontrollijärjes-
telmä; rikosoikeudelliset ja muut rankai-
sulliset seuraamukset, 6. Kansainvälinen ri-
kosoikeus ja eurooppalainen rikosoikeus.  
 
Suoritustapa: Luennot + luentotentit + kir-
jallisuustentti

Kirjallinen kuulustelu, jossa on sekä oikeus-
tapaustehtäviä että teoriakysymyksiä. Oi-
keustapaustehtäviin vastaamisessa saa käyt-
tää hyväksi lakikirjoja (Suomen Laki I, II ja 
III, Finlands Lag I och II, Rikosoikeus-eripai-
nos, Editan Lakikirja). Säädöskokoelman ir-
tokappaleiden tuomisesta tenttiin ja salli-
tuista merkinnöistä, ks. opinto-opas, koh-
ta Lakikirjatentit. Noin kello 11.30 lakikirjat 
kerätään pois, minkä jälkeen jaetaan teoria-
kysymykset. Loppuajan opiskelija saa vasta-
ta sekä teoria- että oikeustapauskysymyk-
siin. Oikeustapausten vastauksia ei siis kerä-
tä pois ennen tentin päättymistä.

Kirjallisuus:
1) Rikosoikeuden peruskysymyksiä koskevan luen-
tosarjan hyväksytty suoritus. 
2) Kriminologian ja kriminaalipolitiikan luentosar-
jan hyväksytty suoritus. 
3) Frände, D., Yleinen rikosoikeus (2005 tai uud. 
p.), s. 1–334 tai Frände, D., Allmän straffrätt (3. 
uppl., 2004), s. 1–343.
4) Frände, D., ym., Keskeiset rikokset (2006 tai 
uud. p.) s. 125–361, 465–508, 623–676 ja 801–833 
sekä Lahti, R. – Koponen, P. (toim.), Talousrikok-
set (1. p., 2007), s. 3–28 ja 55–225 tai samat, Ta-
lousrikokset (2. p., 2007), s. 3–28 ja 55–229 sekä 
lindstedt, j., Terrorismipuitepäätös ja suomalaiset 
terrorismia koskevat rangaistussäännökset, teok-
sessa Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII (2006), s. 
231–250.
5) Heinonen, O. ym., Rikosoikeus (2. p., 2002), 
jaksosta II s. 181–189, 223–238, 253–275, 407–419 
ja 422–432, rautio, j, Menettämisseuraamusten 
yleiset opit, em. teoksessa Talousrikokset (2007. 1. 
tai 2. p.), s. 29–52, pajuoja, j., Jäännösrangaistuk-
sen määrääminen täytäntöönpantavaksi, teokses-
sa Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII (2006), s. 393–
404 sekä Frände, D., Yleinen rikosoikeus (2005), s. 
335–422 tai Frände, D., Allmän straffrätt (3. uppl., 
2004), s. 344–427. 
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Tämän 5)-kohdan voi korvata hyväksytysti suorite-
tulla seuraamusjärjestelmän luentosarjalla.
6) Heinonen, O. ym., Rikosoikeus (2. p., 2002), 
jaksosta I luku Kansainvälinen ja eurooppalainen 
rikosoikeus (s. 139–168) sekä seuraavat artikkelit: 
nuotio, K., Eurooppalaistuva rikosoikeus, teokses-
sa Ojanen, T. – Haapea, A. (toim.), Eurooppaoike-
uden perusteita II (2007), s. 375–411, ja jescheck, 
H-H., The General Principles of International Crimi-
nal Law Set Out in Nuremberg, as Mirrored in the 
ICC Statute, Journal of International Criminal Jus-
tice, vol. 2, no. 1, 2004, s. 38–55. 

Huom.  Heinosen ynnä muiden Rikosoikeus (2. p., 
2002) -teoksesta edellytetään perehdyttävän päivi-
tettyyn sähköiseen versioon, johon opiskelijoilla on 
pääsy WSOY:n verkkosivujen kautta.

Kohdassa 6 mainittu Jescheckin artikkeli on saatavis-
sa yliopiston verkkoaineistona (http://www.helsinki.
fi/oik/kirjasto/verkkoaineistot/oikeuslahteet.htm). 

Säädökset
Opiskelijan tulee osata hyödyntää säädöksiä rikos-
oikeudellisesti relevanteilta osiltaan. Suuri osa kes-
keisistä säädöksistä on Suomen Laki II -teoksessa 
osastossa Ri ja vastaavasti Finlands Lag I -teoksessa 
osastossa St ja Rikosoikeus-eripainoksessa sekä Edi-
tan Lakikirjassa (Yksityis-, rikos- ja prosessioikeus). 
Seuraavassa kuitenkin esitetään tenttiin valmistau-
tuvista helpottava viitteellinen lista säädöksistä, 
joiden hyödyntämisen osaamista voidaan edellyt-
tää. Myös muita säädöksiä tulee siis osata hyödyn-
tää rikosoikeudellisesti relevanteilta osiltaan

Socialrätt (8 sp) 
Kompletteringskurs i socialrätt.Målgrupp: 
Socionomer med utländsk examen. 
Mål: Att uppdatera och komplettera kursdel-
tagarnas insikter att motsvara de krav som 
sociallagstiftningen på Åland förutsätter.  
OBS!Denna kompletteringskurs kommer 
tills vidare att gälla endast på Åland, ef-
tersom Finlands sociallagstiftning ändrats.  
Innehåll: Föreläsningar i socialrätt och so-
cialförsäkring samt praktiska övningar.

Arbetsformer: F 20 t + tentamen 

Litteratur: meddelas på kursen

Työoikeus (6 op) 
Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustietee-
seen tai vastaava suoritus 

Tavoite: Antaa yleiskuva työstä oikeudellisen 
sääntelyn kohteena, työoikeuden normijär-
jestelmästä, yksilöllisen ja kollektiivisen työ-
oikeuden pääpiirteistä sekä työntekijöiden 
sosiaaliturvasta. 

Suoritustapa: Luennot + luentotentti + kir-
jatentti 

Kirjallisuustenttiin voi osallistua, kun luen-
totentti on hyväksytysti suoritettu. 

Kirjallisuus:
1) Tiitinen, K-P. - Kröger, T., Työsopimusoikeus 
(2008) ilmestyy syyskuussa. Lukuun ottamatta myö-
hemmin ilmoitettavia  jaksoja.
2) Saloheimo, J., Työehtosopimusoikeuden perus-
teet (2008) (n. 220 s.).
3) Tiitinen, K-P. - ruponen, I., Työriitojen sovitte-
lu (1998), s. 1-53. (53 s.).
4) rautiainen Hannu & äimälä Markus., Työaika-
laki (2008), (188 s.).
5) Mikkola, M. - pietiläinen, S. - Valpola, O., Suo-
malainen toimeentuloturva (2002), luvut II.3; III; 
IV.1; V ja VI (66 s.).

Valtiosääntöoikeus (5 op) 
Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustietee-
seen tai vastaava suoritus 

Tavoite:
Peruskäsityksen antaminen
1) Valtiosääntöoikeuden peruskäsitteistä ja 
yleisistä opeista
2) Perus- ja ihmisoikeuksien suojajärjestel-
mien perusteista
3) Perus- ja ihmisoikeuksista
4) Ylimpien valtioelinten tehtävistä ja toi-
mivaltasuhteista
5) Euroopan integraation ja kansainvälis-
tymisen vaikutuksista Suomen valtiosään-
töön

Suoritustapa: Luennot + luentotentti + kir-
jatentti 

Kirjallisuustenttiin voi osallistua, kun luen-
totentti on hyväksytysti suoritettu.
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Kirjallisuus:
1) Hallberg, p. ym. (toim.), Perusoikeudet (1999), 
s. 61–86, 111–186, 223–261, 333–350, 387–417, 593–
629, 651–666, 685–736, 745–759. (310 s.)
2) jyränki, A., Valta ja vapaus (2003), s. 29–41, 
83–122, 145–167, 213–252, 267–282, 325–342, 393–
446 (204 s.)
3) Ojanen, T., EU-oikeuden perusteita (2006), s. 
153–213 ja 265–295. (92 s.)
4) pellonpää, M., Euroopan ihmisoikeussopimus 
(2005), s. 53–72, 97–233 tai vastaavat osat ruotsin-
kielisestä painoksesta pellonpää, M., Europeiska 
människorättskonventionen (2007). (157 s.)

KäyTännÖn TAiDOT

Asiakirjojen  
laadintakurssi (3 op) 
Tavoite: Kurssin tarkoitus on lisätä opiskeli-
joiden valmiuksia työelämäsä. Kurssilla laa-
ditaan asiakirjoja oikeustapausten avulla. 
Kurssilla laaditaan useita asiakirjoja oikeu-
den eri aloilta. 

Suoritustapa: L11 t + harjoitukset. Opinto-
jaksosta ei määrätä arvosanaa. Hyväksytty 
suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa 
kurssilla sekä osallistumista kurssin ryhmätöi-
hin/harjoituksiin. 

yksityisoikeuden 
johdantokurssi (3 op) 
Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustietee-
seen tai vastaava suoritus 

Johdatus varallisuusoikeuden peruskäsittei-
siin ja yleisiin oppeihin sekä avioliitto- ja jää-
mistöoikeuden perusteisiin. 

Käsiteltävä asiakokonaisuus. 1. Varallisuus-
oikeudet, oikeussubjektius ja oikeustoimien 
tekeminen. 2. Velvoitteiden syntymisen ja 
lakkaamisen perusteet. 3. Varallisuusoikeu-
det vaihdannassa. 4. Johdatus avioliitto- ja 
 jäämistöoikeuteen. 

Suoritustapa: luennot ja luentotentti 
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Teologiset opinnot

yleinen TeOlOgiA

yTi00 yleiSen TeOlOgiAn 
peruSOpinnOT (25 Op) 
Opintojen tavoitteet: Yleisen teologian pe-
rusopintojen tavoitteena on perehdyttää 
opiskelija Raamatun synnyn ja sen olennai-
sen sisällön problematiikkaan, kristillisen kir-
kon vaiheisiin sekä kristillisen uskon ja etii-
kan peruskysymyksiin. Opinnoissa tarkas-
tellaan myös maailman muita uskontoja – 
erityisesti korkeauskontoja ja nykyajan uu-
sia uskontoja – niiden omista lähtökohdis-
ta käsin. Tavoitteena on lisäksi kristillisen 
seurakunnan toiminnan ja jumalanpalve-
luksen tunteminen sekä kirkon kasvatustoi-
mintaan ja koulun uskontokasvatukseen pe-
rehtyminen. 

Rakenne: Yleisen teologian perusopinto-
jen opintokokonaisuus YT100 (25 op) koos-
tuu opintojaksoista YT101–YT105. Opiskeli-
ja suorittaa jokaisesta viidestä oppiaineesta 
viiden opintopisteen jakson, johon sisältyvät 
luennot sekä luentoihin liittyvä kirjallisuus. 

YT101 Eksegetiikan perusteet (5 op) 
YT102 Kirkkohistorian perusteet (5 op) 
YT103 Systemaattisen teologian perusteet 
(5 op) 
YT104 Käytännöllisen teologian perusteet 
(5 op) 
YT105 Uskontotieteen perusteet (5 op) 

yT101 eksegetiikan perusteet 
(5 op) 
Eksegetiikan kurssilla opiskelija tutustuu 
Raamatun syntyyn ja keskeiseen sisältöön. 
Huomiota kiinnitetään myös Raamatun tut-
kimuksen ja tulkinnan olennaisiin kysymyk-
siin. Kurssin tavoitteena on auttaa opiskeli-
jaa selkiyttämään käsitystään Raamatusta ja 
pohtimaan omaa raamattunäkemystään. 

Opetus ja työtavat: Luennot (24 t). Luentoi-
hin valmistaudutaan lukemalla eksegetiik-
kaa koskeva artikkeli teoksesta P. Luoma-
nen (toim.), Teologia. Johdatus tutkimuk-
seen, s. 12–63. 

Kirjallisuus: K. Kuula – M. nissinen – W. riekki-
nen, Johdatus Raamattuun. R. Sollamo (toim.), pai-
mentolaisten uskonnosta kirkkolaitokseksi. R. 
Uro–O. Lehtipuu (toim.) nasaretilaisen historia. 

Suoritustapa: Luennot 24  t ja kirjallisuus tenti-
tään 

yT102 Kirkkohistorian 
perusteet (5 op) 
Kirkkohistorian kurssin tavoitteena on pe-
rehtyä siihen, miten ja miksi alkukirkko on 
kehittynyt ja laajentunut nykyiseksi maail-
manlaajuiseksi kristikunnaksi. Samalla kurssi 
auttaa ymmärtämään, miten menneisyyden 
ratkaisujen näkyy edelleen nykyhetken kir-
joissa ja yksittäisten kristittyjen ajatusmaa-
ilmassa. Tämän vuoksi kurssi auttaa analy-
soimaan omaa ajattelua ja ymmärtämään 
sen lähtökohtia.   

Opetus ja työtavat: luennot (24 t). Luentoi-
hin valmistaudutaan lukemalla kirkkohisto-
rian artikkeli teoksesta P. Luomanen (toim.), 
Teologia. Johdatus tutkimukseen, s. 65–89.   

Kirjallisuus:  S. Heininen – M. Heikkilä, Suomen 
kirkkohistoria. Ahola & Antikainen & Salmesvuori 
(toim.), eevan tie alttarille. nainen kirkon his-
toriassa. K. Arffman, Mitä oli luterilaisuus? Joh-
datus kadonneeseen eurooppalaiseen kristinuskon 
tulkintaan. 

Suoritus: Luennot 24 t ja kirjallisuus tenti-
tään 

yT103 Systemaattisen 
teologian perusteet (5 op) 
Systemaattiseen teologiaan kuuluvat ne teo-
logiset tieteet, jotka tutkivat kristillisen sekä 
muun uskonnollisen ajattelun sisältöä ja ra-
kennetta. Systemaattisen teologian kurssil-
la käsitellään mm. uskonnollisen uskon ja 
tiedon suhteeseen liittyviä kysymyksiä sekä 
kristinuskon keskeisiä oppeja. 

Opetus ja työtavat: Luennot (24 t). Luentoi-
hin valmistaudutaan lukemalla systemaat-
tista teologiaa koskeva artikkeli teoksesta P. 
Luomanen (toim.), Teologia. Johdatus tutki-
mukseen, s. 91–124. 
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Kirjallisuus: j. pihkala, Johdatus dogmatiikkaan. 
J. Hallamaa (toim.), rahan teologia ja euroopan 
kirkot (s. 11–138). g. gassmann – S. Hendrix, 
Johdatus luterilaiseen tunnustukseen. T. Manner-
maa, Kaksi rakkautta, Johdatus Lutherin uskon-
maailmaan. 

Suoritus: Luennot 24 t ja kirjallisuus tentitään 

yT104 Käytännöllisen teologian 
perusteet (5 op) 
Käytännöllinen teologia tutkii kirkkojen ja 
yhteisöjen sekä niiden piirissä elävien yksi-
löiden ja ryhmien uskonnollista elämää ja 
toimintaa. Olennainen näkökulma on teo-
logisten periaatteiden ja käsitysten muun-
tuminen käytännön todellisuudeksi. 

Opetus ja työtavat: Luennot (24 t). Luentoi-
hin valmistaudutaan lukemalla käytännöl-
listä teologiaa koskeva artikkeli teoksesta P. 
Luomanen (toim.), Teologia. Johdatus tutki-
mukseen, s. 149–170. 

Kirjallisuus: H. Kotila, Liturgian lähteillä s. 5–226. 
M. Pyysiäinen – J. Seppälä (toim.), uskonnonope-
tuksen käsikirja, s. 9–155. K. Aalto – M. Esko – 
M.-P. Virtaniemi (toim.), Sielunhoidon käsikirja, 
s. 14–104, 186–256. j. p. puro, Retoriikasta saar-
naan. 

Suoritus: Luennot 24 t ja kirjallisuus tenti-
tään. 

yT105 uskontotieteen 
perusteet (5 op) 
Opintojakson tavoitteena on uskontotieteen 
tutkimuskohteiden, peruskäsitteistön sekä 
teoreettisten lähtökohtien yleistuntemus. 
Kurssilla tarkastellaan myös uskonnon mää-
rittelyn ongelmia, uskonnon ulottuvuuksia 
ja uskontoa osana yksilön ja yhteisön elä-
mää sekä kulttuuria. 

Opetus ja työtavat: Luennot (24 t). Luentoi-
hin valmistaudutaan lukemalla uskontotie-
dettä koskeva artikkeli teoksesta P. Luoma-
nen (toim.), Teologia. Johdatus tutkimuk-
seen, s. 126–147. 

Oppimateriaali: n. Smart, Uskontojen maailma. 

Suoritus: Luennot 24 t ja kirjallisuus tenti-
tään. 

Yleisen teologian perusopinnot järjestetään 
myös verkko-opintoina. Kirjallisuus kuten 
yllä, suoritustavoista saa tietoa verkkopal-
velusta www.avoin.helsinki.fi 

yleiSen TeOlOgiAn 
AineOpinnOT (35 Op) 
Yleisen teologian aineopinnot 35 op koos-
tuu perinteisistä teologisista oppiaineista. 
Yleisen teologian aineopinnot yhdessä pe-
rusopintojen kanssa (yht. 60 op) tuottaa 
opiskelijoille, joilla on tutkinto ja aineen-
opettajan pätevyys, kelpoisuuden opettaa 
uskontoa peruskoulussa ja toisena opetet-
tavana aineena lukiossa (opetustoimen hen-
kilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun 
asetuksen (986/1998) 10§:n sekä tämän ase-
tuksen muuttamisesta annetun asetuksen 
(865/2005) 10§:n mukaan). Opinto-oikeuden 
saamisen edellytyksenä on yleisen teologian 
perusopintojen suorittaminen vähintään ar-
vosanalla hyvät tiedot (opintojaksojen pai-
notettu keskiarvo vähintään 3/5). 

Yleisen teologian aineopintojen opintoko-
konaisuus: Opinnot koostuvat viidestä 5 op: 
n laajuisesta aineopintojaksosta (YT201 – 
YT205). Näiden lisäksi opintoihin kuuluu 
osallistuminen yleisen teologian seminaa-
riin sekä seminaarityön laatiminen jonkin 
teologisen oppiaineen alalta. Seminaarin 
(YT206) laajuus on yhteensä kymmenen (10) 
opintopistettä.  

yT 201 eksegetiikka (5 op) 
Suoritustapa: Kirjatentti 

T. Veijola, Dekalogi. l. Aejmelaeus, Kristinuskon 
synty. T. Veijola, Ihmisenä Jumalan maailmassa, R. 
Hakola ja J. Pakkala: Kristinuskon ja juutalaisuuden 
juuret: arkeologin näkökulmia. 

yT 202 Kirkkohistoria (5 op) 
Suoritustapa: Kirjatentti 

K. Arffman, Kristinuskon historia. S. Heininen, Ih-
mistä suurempi. Mäkinen (toim.), lasaruksesta 
leipäjonoihin. Kristinusko Suomessa, Suomalai-
sen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 2006 
(STKSJ 249). 
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yT 205 uskontotiede 
Suoritustapa: Kirjatentti 

Siikala, Suomalainen samanismi (s. 104–271). 
Hjelm (toim.), Mitä wicca on?.
Hämeen-Anttila (toim.), uskontojen risteyksissä. 
Välimeren alueen uskontojen juurilla.
lundgren, Suomen juutalaiset. 

Seuraavista valitaan joko kohta a tai b: 
a) nils g. Holm, Religionspsykologins grunder 
(129 s) 
b) Pesonen (toim.), uskontotieteen ikuisuusky-
symyksiä (s. 151–179), Ketola et al., Näköaloja 
uskontoon, s. 55–127 (1. p. mukaan) ja p. Suoja-
nen, Uskontotieteen portailla, s. 68–108,  

yT 206 Seminaari (10 op) 
Suoritustapa: seminaari 24 t + seminaarityö 

Seminaarin kuluessa opiskelija laatii 20-30-
sivuisen seminaarityön vapaasti valitsemal-
taan teologisen oppiaineen alalta ja osallis-
tuu seminaarityön tekemisen eri vaiheisiin, 
joita ovat mm. kirjallisuuden etsiminen, tut-
kimussuunnitelma, seminaarikeskustelu, op-
ponointi.

Yleisen teologian aineopinnot järjestetään 
myös verkko-opintoina. Kirjallisuus kuten 
yllä, suoritustavoista saa tietoa verkkopal-
velusta www.avoin.helsinki.fi 

yT 203 Systemaattinen teologia 
(5 op) 
Suoritustapa: Kirjatentti 

A.e. Mcgrath, Kristillisen uskon perusteet: Johda-
tus teologiaan. j. pietarinen & S. poutanen, Etii-
kan teorioita. r. Saarinen, Johdatus ekumeniik-
kaan. T. Helenius, T. Koistinen & S. Pihlström (toim.), 
uskonnonfilosofia (s. 7– 120, 208–302, 354–371, 
391– 417). 

Mikäli opiskelija on tenttinyt perusopinnoissa A.E. 
McGrathin, Kristillisen uskon perusteet, hän tent-
tii sen tilalla teokset p. Annala, Antiikin teologi-
nen perintö, gassman–Hendrix, Johdatus luteri-
laiseen tunnustukseen ja M. ruokanen, Herme-
neutica moderna. Mikäli opiskelija on tenttinyt r. 
Saarisen, Johdatus ekumeniikkaan, hän tenttii sen 
tilalla Kirkkotiedon kirjan (toim. Pekka Metso – 
Esko Ryökäs). 

yT 204 Käytännöllinen teologia 
Suoritustapa: Kirjatentti 

Kaikki tenttivät: 
Kirkko muutosten keskellä. Suomen evankelis-
luterilainen kirkko 2000–2003. 

Lisäksi opiskelija valitsee joko A:n tai B:n 
A. Käytännöllisen teologian ja kirkkososiologian 
painopistealue 
H. Kotila, Liturgian lähteillä (3. p.). 
p. lempiäinen, Pyhät toimitukset, s. 11–249, 335– 
360 (4. p.). 
M. Merras, Ortodoksinen elämäntapa. 
Mikäli opiskelija on tenttinyt peruspinnoissa H. 
Kotilan Liturgian lähteillä, hän tenttii sen tilalla 
pentti lempiäisen Pyhät ajat (5. painos). 

B. Uskonnonpedagogiikan painopistealue 
K. niemelä, Hyvä rippikoulu. 
M. Tamm, Lasten ja nuorten uskonnollinen maa-
ilma. 
i. Vuorinen, Tuhat tapaa opettaa: menetelmäopas 
opettajille, kouluttajille ja ryhmänohjaajille. 
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Valtiotieteelliset opinnot
Elämänkatsomustiedon identiteetti opetussuunni-
telmassa. Teoksessa Elo P., Heinlahti K. & Kabata, M. 
(toim.) Hyvän elämän katsomustieto, 10–31; Tom-
peri, T. 2004: Elämänkatsomustiedon tiedetaustas-
ta. Teoksessa Ahonen S. & Siikaniva A. (toim.) Eu-
rooppalainen ulottuvuus, 392–408. 

Oheiskirjallisuus: ihmisoikeuskasvatuksen kä-
sikirja (2000). Materiaaleja saatavissa myös säh-
köisesti: [http:// www.helsinki.fi/et] ja [http://www.
feto.fi] 

Fel150 Filosofis-historiallinen 
johdatus tieteelliseen 
maailmankuvaan (4 op)
Vastuulaitos: Teoreettinen filosofia 

Suoritustapa: kirjallisuustentti 

Kirjallisuus: K. enqvist: Olemisen porteilla,1998; R. 
Selin, M. Ollikainen ja I. V. Salmi (toim.), paholai-
sen asianajajan paluu, 1997. 

Kf131 johdatus etiikkaan (3 op)
Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija etii-
kan peruskäsitteisiin ja ongelmiin, keskei-
siin suuntauksiin ja teorioihin. Vastuulaitos: 
Käytännöllisen filosofian laitos 

Suoritustapa: Joko a) luennot 24 t + tent-
ti tai b) kirjatentti. Opintojakso suositellaan 
suoritettavaksi vaihtoehdon a) mukaan. 

Kirjallisuus: Luentoihin liittyvä materiaali ilmoite-
taan luennoilla. Jos opintojakso suoritetaan pelk-
känä kirjatenttinä, niin suoritetaan kohdat 1 ja 2: 
1) joko norman r. The Moral Philosophers tai sekä 
Häyry M., Ihannevaltio että Häyry, M., Hyvä elä-
mä ja oikea käytös 2) joko gensler H., Ethics: A 
Contemporary Introduction tai rachels j., The Ele-
ments of Moral Philosophy

Kf132 johdatus 
yhteiskuntafilosofiaan (3 op)
Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yhteis-
kuntafilosofian peruskäsitteisiin ja ongelmiin, 
keskeisiin suuntauksiin ja teorioihin. Vastuu-
laitos: Käytännöllisen filosofian laitos. 

Suoritustapa: Joko a) luennot 24 t + tent-

eläMänKATSOMuSTieTO 
Elämänkatsomustieto (ET) on monitieteinen 
opintokokonaisuus, joka koostuu käytännöl-
lisen ja teoreettisen filosofian, kasvatus- ja 
uskontotieteen sekä sosiaali- ja kulttuuriant-
ropologian opinnoista.

eläMänKATSOMuSTieDOn 
peruSOpinnOT (25 Op)
Elämänkatsomustiedon didaktiikan perus-
kurssi (3 op)
Fel150 Filosofis-historiallinen johdatus tie-
teelliseen maailmankuvaan (4 op)
Kf131 Johdatus etiikkaan (3 op)
Kf132 Johdatus yhteiskuntafilosofiaan (3 
op)
Fte140a Johdatus tieto-oppiin (3 op)
UST111 Uskontotieteen perusteet (4 op)
Elämänkatsomustieto: antropologian pe-
rusteet (5 op)

elämänkatsomustiedon 
didaktiikan peruskurssi (3 op)
Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu elä-
mänkatsomustietoon ja sen taustatieteisiin 
sekä perehtyy opetussuunnitelmien ja lain-
säädännön pohjalta elämänkatsomustietoon 
yleissivistävän koulun oppiaineena. Vastuu-
laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos 

Suoritustapa: Luentoja 20 t + R 8 t + tentti 

Kirjallisuus: Kotkavirta, j. 2007. Elämänkatsomus-
tiedon opetuksen pitkän aikavälin kehitystehtävis-
tä. Teoksessa Kallioniemi A. & Salmenkivi, E. (toim.) 
Katsomusopetuksen kehittämishaasteita. Opetta-
jankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää 
keskustelua, 113–123; Salmenkivi, e. 2003. Elä-
mänkatsomustiedon rajoilla. Teoksessa Elo P., Hein-
lahti K. & Kabata, M. (toim.) Hyvän elämän katso-
mustieto, 32-40; Salmenkivi, e. 2007. Elämänkat-
somustieto ja sen opetus. Teoksessa Sakaranaho T. 
& Jämistö A. (toim.) Monikultturisuus ja uudistu-
va katsomusaineiden opetus, 83–100; Salmenki-
vi e. et al. 2007. Elämänkatsomustiedon kehkey-
tyminen. Teoksessa Kallioniemi A. & Salmenkivi, E. 
(toim.) Katsomusopetuksen kehittämishaasteita. 
Opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen vi-
rittämää keskustelua, 125–162; Tomperi, T. 2003. 
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ti tai b) kirjatentti. Opintojakso suositellaan 
suoritettavaksi vaihtoehdon a) mukaan. 

Kirjallisuus: Luentokurssiin liittyvä kirjalli-
suus ilmoitetaan luennoilla. Jos Opintojak-
so suoritetaan pelkkänä kirjatenttinä, niin 
suoritetaan Christman, j: Social and Politi-
cal Philosophy: A Contemporary Introduc-
tion (2002) 

Fte140a johdatus  
tieto-oppiin (3 op)
Opintojaksossa käsitellään tiedon ja todelli-
suuden luonteeseen liittyviä kysymyksiä. Vas-
tuulaitos: Teoreettinen filosofia 

Suoritustapa: kirjatentti 

Kirjallisuus: suoritetaan joko kohta 1 tai 2. 1) lam-
menranta M., Tietoteoria 2) Bonjour l., Epistemo-
logy: Classical problems and Responses 

uST111 uskontotieteen perusteet 
(4 op)
Opintojakson tavoitteena on uskontotieteen 
tutkimuskohteiden, peruskäsitteiden sekä 
teoreettisten lähtökohtien yleistuntemus. 
Kurssilla tarkastellaan uskontotieteen identi-
teettiä ja rajoja, uskonnon määrittelyä ja us-
kontotieteen kytkeytymistä aate- ja oppihis-
toriaan. Kurssilla perehdytään myös suoma-
laisen uskontotieteen vaiheisiin ja nykytutki-
mukseen. Kurssin tavoitteena on antaa val-
miuksia soveltaa uskontotieteen näkökulmia 
kulttuurin ja yhteiskunnan tulkitsemiseen. 
Vastuulaitos: Uskontotieteen laitos 

Suoritustapa: luennot 28 t + tentti 

Kirjallisuus: K. Hyry & J. Pentikäinen (toim.), uskon-
not maailmassa (1999 tai uudempi painos); Keto-
la et al., Näköaloja uskontoon. 

elämänkatsomustieto: 
antropologian perusteet (5 op)
Antropologian peruskäsitteet ja antropolo-
ginen näkökulma inhimilliseen kulttuuriin ja 
yhteiskuntaan. Vastuulaitos: Sosiologian lai-
tos/ Sosiaali- ja kulttuuriantropologia 

Suoritustapa: Luentoja 24 + tentti, jossa suo-
ritetaan myös kirjallisuus 

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

eu-OpinTOKOKOnAiSuuS
EU-opintokokonaisuus on monitieteinen ko-
konaisuus, jonka tavoitteena on luoda opis-
kelijoille paremmat valmiudet toimia Euroo-
pan unioniin liittyvissä työtehtävissä. Opin-
tokokonaisuus valottaa Euroopan unionia 
usean eri tieteenalan näkökulmasta ja tar-
joaa ajankohtaisen ja monipuolisen pake-
tin EU:n ympärillä käytävään tieteelliseen 
keskusteluun.

EU-opintokokonaisuuden perusopintoihin 
(25 op) kuuluu pakollisena kirjatenttinä suo-
ritettava opintojakso EU1. Johdatus Euroo-
pan integraatioon (3 op), joka aloittaa opin-
tokokonaisuuden. Tämän lisäksi opiskelija 
voi valita vähintään 22 op valinnaisista opin-
noista. Tarkoituksena on, että opiskelija va-
litsee valinnaisissa opinnoissa kaksi jaksoa 
(vrt. jaksot I–IX), joista suorittaa koko pake-
tin (10–12 op) syventyen näin kahteen te-
maattisesti yhtenäiseen kokonaisuuteen. 

Avoimessa yliopistossa järjestettävät EU-
opintokokonaisuuden (25 op) jaksot:
EU1. Johdatus Euroopan integraatioon (3 op)
EU3. Euroopan integraation teoria ja EU:n 
instituutiot (10 op)

Ks. Opinto-ohjelmasta: www.helsinki.fi/avoin 
lisää valinnaisia kursseja.

eu1. johdatus euroopan 
integraatioon (3 op) 
Toimii johdatuksena EU-käsitteistöön ja ra-
kenteisiin sekä ajankohtaisiin teemoihin eu-
rooppalaisessa keskustelussa. 

Suoritustapa: Kirjatentti 

Pakollinen kaikille EU-opintokokonaisuuden 
opiskelijoille, suositeltava suorittaa opinto-
jen alussa.

Kirjallisuus: Cini, Michelle (ed): european union 
politics (2006, 2nd ed.)
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eu3. euroopan integraation 
teoria ja eu:n instituutiot (10 op)
Opintojakson tavoitteena on perehtyä Eu-
roopan unionin instituutioihin ja niiden vä-
lisiin suhteisiin, päätöksentekoon ja päätök-
senteon taustatekijöihin sekä kansalaisten 
ja EU:n välisiin suhteisiin vaalien ja kansa-
laisosallistumisen näkökulmasta. Huomiota 
kiinnitetään myös eurooppalaisuuden histo-
riaan, nykyhetken ristiriitoihin sekä tulevan 
kehityksen vaihtoehtoihin. 

Suoritustapa: Työseminaarityyppinen luento-
sarja 24 t + seminaarialustus + luentotentti, 
jonka yhteydessä suoritetaan osa opintojak-
son kirjallisuudesta + kirjatentti. Kurssin suo-
rittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla.

Kirjallisuus: Tiilikainen, Teija & Teemu Palosaa-
ri (toim.): integraation teoria; John Peterson & 
Michael Shackleton (toim.): The institutions of 
the european union; Simon Bulmer & Christi-
an Lequesne (toim.): The Member States of the 
european union; Mayer, Hartmut & Vogt, Henri 
(eds): A responsible europe? ethical Founda-
tions of eu external Affairs; parsons, Craig: A 
Certain Idea of Europe.

FilOSOFiA 
Tutkintovaatimukset, ks. Humanistiset opin-
not s. 78. 

inFOrMAATiOTuTKiMuS 

inFOrMAATiOTuTKiMuKSen 
peruSOpinOT (25 Op)
Informaatiotutkimuksen perusteet (6 op)
Tiedonlähteiden ja kokoelmatyön perus-
teet (4 op)
Tiedon organisointi ja haku digitaalisessa 
informaatioympäristössä (9 op)
Tiedonhankinta ja informaatiolukutaidot 
(4 op)
Informaatiopolitiikka ja -lainsäädäntö (2 op)

informaatiotutkimuksen 
perusteet (6 op)
Tavoite: Hahmottaa informaatiotutkimuksen 
paikkaa tieteen kentässä antamalla yleisku-

va informaatiotutkimuksen peruskäsitteis-
tä ja keskeisistä ilmiöistä. Jakso perehdyt-
tää tiedonhankintaa tukevan tiedonvälityk-
sen perusprosesseihin ja käsitteisiin sekä joh-
dattaa tiedonhankinnan ja tietohallinnon 
tutkimuksen peruskysymyksiin, lähestymis-
tapoihin ja tuloksiin. Lisäksi jaksolla tutus-
tutaan julkishallinnon, kansalaisyhteiskun-
nan ja tietohuollon käsitteisiin. 

Suoritustapa: Luentoja 30 t + luentopäivä-
kirja tai luentotentti + kirjatentti. 

Kirjallisuus: Brown, j. & Duguid, p.: The Social 
Life of Information. Boston, Mass.: Harvard Busi-
ness School Press, 2000. Mäkinen, I. (toim.): Tie-
don tie: johdatus informaatiotutkimukseen. 
BTJ-Kirjastopalvelu 1999 tai muuttumaton lisäpai-
nos 2003. 

Tiedonlähteiden ja kokoelmatyön 
perusteet (4 op)
Tavoite: Perehdyttää eri alojen ja organisaa-
tioiden painettuihin ja elektronisiin tiedon-
lähteisiin sekä näiden lähteiden kriittiseen 
käyttöön. Keskeisinä sisältöinä tiedonlähtei-
den tarjonta ja tuotanto, painetut ja elektro-
niset lähteet, open access ja julkaisuarkistot, 
kokoelmien hallinta ja hybridikirjastot sekä 
digitaalisten ja painettujen dokumenttien 
käyttöarvon ja luotettavuuden arviointi. 

Suoritustapa: Luentoja 24 t + pienryhmätyös-
kentely 12 t + luento- ja kirjatentti 

Kirjallisuus: Wilen-Kortelainen: Kirjastokokoel-
mien kehittämisen ja arvioinnin perusteet (ilm. 
4/2006) levy, David: Scrolling Forward: Making 
Sense of Documents in the Digital Age. New York: 
Arcade Publishing, 2001. 

Tiedon organisointi ja haku 
digitaalisessa informaatio-
ympäristössä (9 op)
Tavoite: Perehdyttää erityyppisiin tiedonha-
kujärjestelmiin, virtuaalikirjastoihin sekä tie-
don organisoinnin ja haun teoriaan. Antaa 
valmiuksia tiedon tallennuksen ja haun il-
miökentän käsitteelliseen hahmottamiseen 
sekä sisällönkuvailun menetelmien sovel-
tamiseen. Keskittyy tiedonhaun strategioi-
hin ja tekniikoihin, tiedonhakujärjestelmien 
suunnitteluun sekä painettujen ja elektronis-
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ten dokumenttien kuvailuun ja indeksoin-
tiin. Alustavasti käsitellään myös informaa-
tioarkkitehtuurin merkitystä erilaisissa verk-
kopalveluissa. 

Suoritustapa: Luentoja 30 t + tiedonhaun 
harjoitukset ja tiedon tallennuksen harjoi-
tukset 24 t + luento- ja kirjatentti 

Kirjallisuus: Alaterä, A & Halttunen, K.: Tiedon-
haun perusteet: osa lukutaitoa. Helsinki. BTJ-kir-
jastopalvelu, 2002. Battelle, j.: The Search: How 
Google and Its Rivals Rewrote the Rules of Busi-
ness and Transformed Our Culture. New York: Port-
folio, 2005. Sherman, C. & price, g.: The Invisible 
Web: Uncovering Information Sources Search En-
gines can’t see. Medford, New Jersey: Informati-
on Today, 2001. (ss. i–xxvii, 1–143) Tuominen, K.: 
Tiedon partaalla: kuinka hallita informaatiotulvaa. 
Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2006. Oheis

Kirjallisuus: Alan standardit, esim. eri aineistojen luet-
telointisäännöt, Dublin core, SFS. Muu luennoijan 
osoittama materiaali. 

Tiedonhankinta ja 
informaatiolukutaidot (4 op)
Tavoite: Esitellä tiedonhankintatutkimuksen 
tutkimusperinnettä ja nykypäivää, mm. käyt-
täjä- ja käyttötutkimukset ja diskurssiana-
lyyttiset sovellukset. Kurssin jälkeen opiske-
lija tuntee keskeiset teoriat. Jaksolla pereh-
dytään eri ryhmien tiedonhankintakäyttäy-
tymiseen sekä opitaan hahmottamaan tie-
donhankintaa arkielämässä ja erilaisissa or-
ganisatorisissa konteksteissa. Tiedonkäyttöä 
koskevassa osuudessa perehdytään myös in-
formaatiolukutaidon (tiedon tulkinta, yhdis-
tely ja arviointi) käsitteeseen ja sen sovelta-
miseen verkkotiedon arviointiin. 

Suoritustapa: Luentoja 24 t + kirjallisuus + 
essee tai luento- ja kirjatentti 

Kirjallisuus: Haasio-Savolainen: Tiedonhankinnan-
tutkimuksen perusteet. BTJ Kirjastopalvelu, 2004. 
Bawden, D.: Information and Digital Literacies: A 
Review of Concepts. Journal of Documentation 57, 
no 2 (2001): 218–59. Bundy, A. (ed.): Australian 
and New Zealand Information Literacy Framework: 
principles, Standards and Practice: Second Edition. 
Adelaide: Australian and New Zealand Institute for 
Information Literacy, http:// www.caul.edu.au/info-
literacy/ InfoLiteracyFramework.pdf (28.10.2005) 
Marcum, j.: Rethinking Information Literacy. Lib-
rary Quarterly 72, no 1 (January 2002): 1–26. Qwu-

su- Ansah, e.K.: Information Literacy and the Aca-
demic Library: A Critical Look at a Concept and the 
Controversies Surrounding It. Jornal of Academic 
Librarianship 29, no 4 (2003): 219–30. Tuominen, 
K., Savolainen, r.& Talja, S.: Information Litera-
cy as a Sociotechnical Practice. The Library Quarterly 
75 (2005): 3, pp. 79–101 (http://www.journals.uchi-
cago.edu/LQ/ journal/issues/v75n3/750304/750304.
web.pdf) ISIC-proceedings (Information research): 
http://informationr.net/ir/10-1/infres101.html http://
informationr.net/ir/10-2/infres102.html 

informaatiopolitiikka ja  
-lainsäädäntö (2 op)
Tavoite: Tutustua suomalaiseen tietohuol-
toon ja informaatiopolitiikkaan sekä muis-
tiorganisaatioiden (arkistot, kirjastot, mu-
seot) rooliin kansallisessa innovaatiojärjes-
telmässä. Kansallinen innovaatiojärjestel-
mä tarkoittaa laaja-alaista kokonaisuutta, 
jonka muodostavat uuden tiedon ja osaami-
sen tuottajat, niiden hyödyntäjät sekä näi-
den väliset moninaiset vuorovaikutussuh-
teet. Lisäksi jaksolla perehdytään kirjasto- ja 
tietopalvelualan toimintaa ohjaavaan lain-
säädäntöön. 

Suoritustapa: Luentoja 12 t + oheiskirjalli-
suus + essee 

Oheiskirjallisuus: Kirjastopoliittinen ohjelma 
2001–2004: työryhmän muistio. Helsinki, 2001. po-
roila, H.: Tekijänoikeus ja kirjastot tietoverkkojen 
maailmassa. Helsinki.BTJ Kirjastopalvelu. 2006. Di-
gimaan kartta – puheenvuoroja digitaaliseen 
tietohuoltoon. OPM/ Edita 2002. (176 s.) Kek-
ki, K.: Kirjastosäännöstö 1999. BTJ Kirjastopalvelu 
1999 (447 s.) tai muu luennoijan osoittama materi-
aali Suomen innovaatiojärjestelmä: www.research.
fi/ innojarj_fi.html Artikkeleita luennoijan osoituk-
sen mukaan. 
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jOHTAMiSen 
SiVuAineKOKOnAiSuuS 

Johtamispätevyys on atk:n ohella yksi tär-
keimmistä pätevyystekijöistä, joita korkea-
koulututkinnon suorittaneiden työelämäs-
sä korostetaan. Johtamisosaaminen on tul-
lut esiin useissa tutkimuksissa, joissa on selvi-
tetty työelämässä toimivien täydennyskoulu-
tustarvetta. Johtamisen ydinalueita on asian-
tuntemuksen hyväksikäyttö organisoidussa 
yhteistoiminnassa. Johtamisen opinnoista on 
etua työmarkkinoilla. 

Valtiotieteelliseen tiedekuntaan sijoittuva 
johtamisen opetus poikkeaa lähtökohdiltaan 
kauppakorkeakoulujen johtamisopetukses-
ta, joka tähtää vallitsevasti liiketoiminnan 
johtamiseen. Koska julkisten organisaatioi-
den toimintaperiaatteet ovat tulleet lähem-
mäksi yritysorganisaatioiden toimintaperi-
aatteita (markkinamekanismit, manageriali-
soituminen), otetaan liiketoiminnallinen nä-
kökulma opetussisällöissä huomioon. Liike-
toiminnallisen näkökulman ohella sivuaine-
kokonaisuudessa panostetaan julkisen joh-
tamisen ja kansainvälisen johtamisen näkö-
kulmiin. Opintokokonaisuuteen sisäänraken-
nettuna ideana onkin osoittaa erilaisten joh-
tamismuotojen sijoittuminen ulottuvuuksil-
le ’julkinen - yksityinen’ ja ’kansallinen - kan-
sainvälinen’. Unohtaa ei myöskään sovi tut-
kimukseen perustuvaa yhteiskuntakriittistä 
näkökulmaa managerialisoitumiseen. Täl-
laista johtamisopetusta ei käytännössä an-
neta muissa suomalaisissa yliopistoissa. Sil-
le on kuitenkin tarvetta  julkisen ja yksityi-
sen sektorin ’sekoittumisen’ ja ’kolmannen 
sektorin’ muotojen lisääntyessä, kansainvä-
lisen vuorovaikutuksen kasvaessa ja yhteis-
kuntaelämän ’läpimanagerialisoituessa’ pe-
räti globaalissa mittakaavassa. 

jOHTAMiSen 
SiVuAineKOKOnAiSuuS (25 Op)
Johtamisen sivuainekokonaisuus sisältää 
kaksi pakollista opintojaksoa: JOS1. Johta-
misen perusteet (7 op) ja JOS2. Strateginen 
johtaminen (6 op). Sen lisäksi valitaan kaksi 
JOS –opintojaksoa. Sivuaineen kokonaismer-
kintään sisällytettävien opintojaksojen tulee 
olla kokonaan suoritettuna. Irrallisia osasuo-

rituksia kuten pelkkiä luentokursseja ei voi 
erikseen sisällyttää kokonaismerkintään. 

Avoimessa yliopistossa toteutetaan seuraa-
vat JOS-opintojaksot: 

JOS1. Johtamisen perusteet (yleinen valtio-
oppi) (7 op)
JOS2. Strateginen johtaminen (yleinen val-

tio-oppi) (6 op)
JOS3. Henkilöstöjohtaminen (yleinen valtio-

oppi) (6-10 op)
JOS6. Julkinen johtaminen (yleinen valtio-

oppi) (6 op)
JOS7. Kansainvälinen johtaminen (yleinen 

valtio-oppi) (6 op)
JOS8. Johtaminen ja organisaatiokulttuuri 

(yleinen valtio-oppi) (6 op)
JOS10. Johtajuus ja asiantuntijaviestintä 

(viestintä) (6 op)
JOS11. Johtamiskäytäntöjen kehittäminen 

(yleinen valtio-oppi) (6-8)
JOS12 Sukupuoli ja johtaminen (yleinen val-
tio-oppi) (6 op)

jOS1 johtamisen perusteet 
(yleinen valtio-oppi) (7 op)
Tavoitteena on luoda tutkimustiedon avul-
la kuva johtamisen eri osa-alueista ja joh-
tamisesta erilaisissa organisaatioissa ja toi-
mintaympäristössä sekä perehdyttää johta-
misen tieteelliseen tutkimukseen ja sen ke-
hitykseen. 

Suoritustapa: Pakollinen luentokurssi ja sen 
yhteydessä tentittävä luentomateriaali (3 
op) ja kirjatentti (4 op). Kirjatentissä suori-
tetaan kaksi teosta (eli pakollisen Robbinsin 
kirjan lisäksi suoritetaan Peltosen tai Sen-
nettin teos). 

Kirjallisuus: robbins S p: Essentials of Organizatio-
nal Behavior (6. painos tai uudempi) sekä pelto-
nen T: Johtaminen ja organisointi tai yksi seuraa-
vista: Sennett r: Työn uusi järjestys ; Sennett r: 
Corrosion of Character; Sennett r: När karaktären 
krackelerar: människan i den nya ekonomin.

jOS2. Strateginen johtaminen 
(yleinen valtio-oppi) (6 op)
Tavoitteena on luoda tutkimustiedon avul-
la kokonaiskuva strategisesta johtamisesta 
organisaatioissa, jotka toimivat julkisella tai 
yksityisellä sektorilla. 
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Suoritustapa: Pakollinen luentokurssi: Strate-
ginen johtaminen (2 op) ja kirjatentti (4 op)

Kirjallisuus: Mintzberg H: Strategy Safari: A Gui-
ded Tour through the Wilds of Strategic Manage-
ment (teosta löytää myös nimellä Strategy Safari: the 
Complete Guide through the Wilds of Strategic Ma-
nagement, ja sitä voi käyttää tenttikirjana) sekä
Santalainen T: Strateginen ajattelu tai Scholes K 
& johnson g: Exploring Public Sector Strategy.

jOS3. Henkilöstöjohtaminen 
(yleinen valtio-oppi) (6-10 op)
Tavoitteena on luoda tutkimustiedon avul-
la kokonaiskuva organisaation henkilöstö-
asioista johtamisen ja organisaation toimin-
nan kehittämisen näkökulmasta. 

Suoritustapa: a) Luentokurssi: Henkilöstöjoh-
tamisen perusteet 4 op + kirjatentti (2-4 op) 
tai b) Kirjatentti (6-10 op). Luentokurssi kor-
vaa kirjallisuudesta kaksi myöhemmin ilmoi-
tettavaa teosta.

Kirjallisuus: lawler e: Treat People Right!: How Or-
ganizations and Individuals Can Propel Each Other 
into a Virtuous Spiral of Success: paauwe j: HRM 
and Performance: Achieving Long Term Viability; Vii-
tala r: Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailu-
tekijä. Huom. Viitalan aiempaa ”Henkilöstöjohta-
minen”-teosta, joka löytyy myös tekijänimellä Riitta 
Strömmer, ei enää pidä käyttää tenttikirjana.

jOS6. julkinen johtaminen 
(yleinen valtio-oppi) (6 op)
Tavoitteena on luoda tutkimustiedon avul-
la kokonaiskuva johtamisesta julkisen hallin-
non käytännön näkökulmasta.

Suoritustapa: a) Luentokurssi: Julkisen joh-
tamisen mallit 2 op + kirjatentti 4 op tai b) 
Kirjatentti (6 op)

Kirjallisuus: lumijärvi i & jylhäsaari j: Laatujoh-
taminen ja julkinen sektori. Laadun ja tuloksen ta-
sapaino johtamishaasteena; lynn l: Public Mana-
gement: Old and New: pollitt C: The essential pub-
lic manager.

jOS7. Kansainvälinen johtaminen 
(yleinen valtio-oppi) (6 op)
Tavoitteena on luoda tutkimustiedon avul-
la kokonaiskuva johtamisen erityispiirteistä 

kansainvälisissä organisaatioissa ja yleensä 
kansainvälisissä tehtävissä niin julkisissa kuin 
yksityisissä organisaatioissa. 

Suoritustapa: Kirjatentti (6 op)

Kirjallisuus: Carroll S j & gannon M j: Ethical Di-
mensions of International Management; Hofstede 
g & Hofstede g j: Cultures and Organizations. 
Software of the Mind. Intercultural Cooperation 
and Its Importance for Survival (Rev. and exp. 2nd 
ed. 2005); luthans, F. & Doh, j.p.: International 
Management. Culture, Strategy, and Behavior (7. 
edition).

jOS8. johtaminen ja organisaa-
tiokulttuuri (yleinen valtio-oppi) 
(6 op)
Tavoitteena on luoda tutkimustiedon avul-
la kokonaiskuva johtamisen roolista organi-
saatiokulttuurin syntymisessä ja muuttami-
sessa sekä yhteydestä organisaatioiden ar-
voihin, symboleihin ja tehokkuuteen. 

Suoritustapa: a) Seminaari: Näkökulmia or-
ganisaatiokulttuuriin 4 op + kirjatentti (2 op) 
tai b) Kirjatentti (6 op). Seminaari korvaa 
kirjallisuudesta myöhemmin ilmoitettavat 
teokset.

Kirjallisuus: Brown A: Organisational Culture (2nd 
ed.); griseri p: Managing Values. Ethical Change in 
Organisations; Schein e: Organisaatiokulttuuri ja 
johtaminen (myös engl.).

jOS10. johtajuus ja asiantuntija-
viestintä (viestintä) (6 op)
Tavoitteena on perehdyttää viestinnän tutki-
mukseen sekä johtamisen ja viestinnän kes-
kinäissuhteisiin erilaisissa organisaatioissa.

JOS10. Johtajuus ja asiantuntijaviestintä –
opintojaksolla järjestetään kaksi luentokurs-
sia: Johtajuus ja asiantuntijaviestintä (6 op) 
ja Kriisiviestintä ja johtaminen (6 op). Opis-
kelija valitsee toisen näistä kursseista.

johtajuus ja asiantuntija 
viestintä - luentokurssi (6 op)
Kurssilla tavoitteena on käsitellä johtajuut-
ta ja asiantuntijaviestintää sekä tieteenfilo-
sofisina että käytännöllisinä ilmiöinä. Osal-
listujat saavat näkemyksen siitä, miten joh-
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on Revisited: Building the Helping Relationship. 
lisäksi yksi tai kaksi teosta seuraavista (ha-
lutun laajuuden mukaan): grönroos C: Palve-
luiden johtaminen ja markkinointi (vastaa kahta 
teosta); jaatinen M: Lobbaus. Yritys yhteiskun-
nan vaikuttajana; Malmi M & peltola j & Toiva-
nen j: Balanced Scorecard. Rakenna ja sovella te-
hokkaasti; Möttönen S: Virastosta tuli palvelukes-
kus. Kunnallisen organisaation muutoskertomus; 
Virtanen p & Wennberg M: Prosessijohtaminen 
julkishallinnossa.

jOS12 Sukupuoli ja johtaminen 
(yleinen valtio-oppi) (6 op)
Tavoitteena on luoda tutkimustiedon avulla 
kokonaiskuva naisista johtajina sekä naisten 
asemasta johtamiskäytännöissä. 

Suoritustapa: a) Luentokurssi: Sukupuoli ja 
johtaminen + kirjatentti tai b) Kirjatentti 
Luentokurssi korvaa kirjallisuudesta myö-
hemmin ilmoitettavat teokset.

Kirjallisuus: Karento H: ”Olen tehnyt parhaani”. 
Tutkimus naisista valtion ja kuntien johtajina ja vaa-
tivissa asiantuntijatehtävissä; powell g & graves 
l: Women and Men in Management. Third edition; 
Van nostrand C: Gender-Responsible Leadership. 
Detecting Bias, Implementing Interventions.

jOurnAliSTiK 
Studierna ordnas inom ramen för den ordi-
narie undervisningen vid Svenska social- och 
kommunalhögskolan vid Helsingfors univer-
sitet. Kurserna och tenterna hålls under dag-
tid. Via Öppna universitetet kan ett begrän-
sat antal studerande delta i undervisningen 
och tenterna. På grundkurserna i journalistik 
lär sig den studerande att förstå och kritiskt 
granska samhället och olika skeenden samt 
att förstå och granska mediernas och journa-
listikens roll och betydelse i samhället. 

De slutliga examensfordringarna publice-
ras i undervisningsprogrammen i början av 
juli 2008. 

tamisnäkemykset ovat kehittyneet ja millai-
sia merkityksiä ne ovat pyrkineet luomaan. 
Lisäksi osallistujat saavat näkemyksen siitä, 
miten keskusteleva johtaminen koostaa yh-
teisyyttä.

Suoritustapa: Luentoja 20 t + oppimispäivä-
kirja + essee

Kirjallisuus: Heath r: Management of Corporate 
Communication. (ei kurssikirjastossa); Morgan g: 
Images of Organization; åberg l: Johtamisviestin-
tää! Esimiehen ja asiantuntijan viestintäkirja. Hel-
sinki: Inforviestintä (28 kpl kurssikirjastossa).

Kriisiviestintä ja johtaminen (6 op)
Kurssilla keskitytään kriisiviestintään ja krii-
sijohtamiseen yhteiskunta- ja organisaatio-
teoreettisista näkökulmista. Kurssilla käy-
dään läpi Suomen siviilikriisit 20 vuoden ajal-
ta Tshernobylista profeetta Muhammedin 
pilakuvakiistaan ja tarkastellaan kriisiä teo-
reettisesti, tutkimuksellisesti ja käytännön 
analyysitöiden kautta. Opiskelija perehtyy 
kurssilla laajasti siviilikriisien viestinnän ja 
johtamisen kysymyksiin.

Suoritustapa: Luennot 20 t + essee+ ryhmä-
työ+ tiivistelmä +tentti, jossa suoritetaan kir-
jallisuutta

Kirjallisuus: Huhtala Hannele ja Hakala Salli: Krii-
si ja viestintä. Yhteiskunnallisten kriisien johtami-
nen julkisuudessa; Forsberg Tuomas ja al. (toim.): 
Suomi ja kriisit sekä Kansainvälinen artikkelipa-
ketti, joka ilmoitetaan kurssin ensimmäisellä luen-
tokerralla.

jOS11. johtamiskäytäntöjen ke-
hittäminen (yleinen valtio-oppi) 
(6-8 op)
Tavoitteena on perehdyttää johtamisen kon-
sultointiin, projektien johtamiseen ja joh-
tamiskäytäntöjen kehittämisen uusimpiin 
muotoihin. 

Suoritustapa: a) Luentokurssi: Johtamispa-
radigmat + kirjatentti tai b) Kirjatentti (6-
8 op) Luentokurssi korvaa kirjallisuudesta 
myöhemmin ilmoitettavat teokset.

Kirjallisuus: Frame j D: Project Management Com-
petence: Building Key Skills for Individuals, Teams, 
and Organizations; Schein e: Process Consultati-
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grunDSTuDiernA i jOurnAliSTiK  
(25 Sp) 
Journ G 1 Introduktion till journalistiken (3 sp)
Journ G 2 Medielandskapet i Finland och 
Norden (4 sp)
Journ G 3 Mediehistoria (3 sp)
Journ G 4 Mediejuridik (5 sp)
Journ G 5 Kommunikationsteori (3 sp) 
Journ G 6 Medie- och journalistikforskning 
(3 sp) 
Journ G 7 Kön och journalistik (2 sp)
Journ G 8 Mediekritik (2 sp) 

journ g 1, 71727 introduktion till 
journalistiken (4 sp) 
Studieperioden tar upp grundläggande frå-
gor om kommunikationens och journalisti-
kens roll i samhället. Under kursen behand-
las också journalistens arbete och den jour-
nalistiska produkten. 

Arbetsformer: F 20 t, övningar 16 t + tenta-
men/ litteraturtentamen 

Litteratur: Preliminärt: Enligt anvisning: Anders-
son-ek, p.,  Andréasson.K. & edwardson, å. 
Göra tidning. Stockholm 1999; Burns, l.S. Under-
standing Journalism. London 2002; Chalaby, j.K. 
The Invention of Journalism. London 1998; Kuneli-
us, r. Budskapets betydelse, Helsingfors 1998; Jour-
nalistreglerna; Yttrandefrihetslagen . 

journ g 2, 71705 Medielands-
kapet i Finland och norden (4 sp) 
Under studieperioden behandlas mediein-
stitutionerna – press, radio, television, in-
ternet – i Svenskfinland, Finland och övri-
ga Norden. 

Arbetsformer: F 16 t, övningar 8 t + tenta-
men/ litteraturtentamen 

Litteratur: Preliminärt: Enligt anvisning: Hadenius, 
S. & Weibull, l. Massmedier. En bok om press, ra-
dio och TV. Stockholm 1997; Moring, T. & Nordqvist, 
A. (red.). Svenska medier i Finland. Helsingfors 
2002; Nordenstreng, K. & Wiio, O.A. (toim.). Suo-
men mediamaisema. Helsinki (senaste uppla-
gan); Artiklar ur Media Trends (Nordicom) 

journ g 3, 717002 Mediehistoria 
(4 sp) 
Målet med studieperioden är att ge en första 
inblick i journalistikens och mediernas histo-
ria. Studieperioden tar upp både mediestruk-
tur och innehållsliga utvecklingstrender. 

Arbetsformer: Studieperioden genomförs i 
form av en introduktionsträff, självstudier 
+ uppgifter 

Litteratur: Preliminärt: Chalaby, j.K. The Inventi-
on of Journalism. London 1998; Gustafsson, K.E. & 
Rydén, P. (red.) Den svenska pressens historia. 
Stockholm; Tommila, p. & Salokangas, r. Tidnin-
gar för alla. Den finländska pressens historia. Göte-
borg 2000.; Wiik, j-e. Vidgade vyer, raserade grän-
ser. Finlandssvensk radio och TV i 70 år;. Helsingfors 
1996; Yleisradion historia; Rundradions historiekom-
mitté: Tommila, P. (et al). rundradion 1926-1996. 
Rundradions historia i Finland. Helsingfors 1997 

journ g 4, 71707 Mediejuridik (5 sp) 
Under kursen kartläggs de rättsliga regle-
ringarna särskilt inom straffrätten, skade-
ståndsrätten och offentlighetslagstiftning-
en som ligger till grund för det journalistiska 
arbetet. Målet är också att ge insikter i den 
rättsliga regleringen av offentligheten inom 
myndigheternas verksamhet och i reglering-
en av användningen av personuppgifter. 

Arbetsformer: F 36 t + tentamen 

Litteratur: Preliminärt: Ahvenainen, T. & räty, T. 
Offentlighetslagstiftningen. Finlands Kommunför-
bund 2000. Hynninen, A. Periaatteessa julkista. 
Julkisuusperiaatteen käytäntö EU-Suomen päätök-
senteossa ja journalismissa. Jyväskylä 2000. Vuor-
tama, T. & Kerosuo, l. Viestinnän lait ja sään-
nöt (6 p.) Karkkila 2004. Journalistreglerna. Lags-
tiftning: Lag om yttrandefrihet i masskommunika-
tioner 460/2003. Kom 101. Strafflagen 19.12.1889. 
St 101. Rättegångsbalk 31.12.1734, 17 kap. Pr 101. 
Lag om offentlighet i myndigheters verksamhet 
621/1999. Af 301. Lag om offentlighet vid rätte-
gång 945/1984. Pr 201. Personuppgiftslag 523/99. 
Ci 111. Skadeståndslag 412/1974. Ci 301. Övrig litte-
ratur meddelas i undervisningsprogrammet. 

journ g 5, 71703 
Kommunikationsteori (3 sp) 
Studieperioden utgör en introduktion till 
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kommunikationsteorins grunder. 

Arbetsformer: F 24 t + tentamen/littera-
turtentamen (kontakta föreläsaren) 

Litteratur: Preliminärt: Enligt anvisning: Fiske, j. 
Kommunikationsteorier. En introduktion. Stock-
holm 1997; Mc- Quail, D. McQuail´s Mass Commu-
nication Theory. London 2000; lowery, S. & De 
Fleur, M. Milestones in Mass Communication Rese-
arch. New York 1998; Morgan, g. Images of Orga-
nization. San Fransisco 1998 eller Morgan, g. Or-
ganisationsmetaforer. Lund 1999. 

journ g6, 71791 Medie- och 
journalistikforskning (5 sp) 
Studieperiodens målsättning är att ge de 
studerande en överblick över aktuell forsk-
ning inom journalistik, medier och kommu-
nikation. 

Arbetsformer: Introduktion och avslutning 
12 t + självstudier + tentamen 

Litteratur: Preliminärt: Grundlitteratur Schudson, 
M. The Power of News. Cambridge 1995. Övrig Lit-
teratur: Boczkowski, p. j. Digitizing the News. In-
novation in Online Newspapers. MIT Press 2004. de 
Burgh, H.  (ed.) investigative journalism.Context 
and Practice. London 2000; ekecrantz, j. & Olsson, 
T. Det redigerade samhället. Stockholm 1994.Hjar-
vard, S. (ed.) news in a globalized Society. Göte-
borg 2001; Kempf, W. & Luostarinen, H. (eds.) jour-
nalism and the new World Order. Vol. 2. Göte-
borg 2002.; Lidskog, R., Nohrstedt, S. & Warg, L-E 
(red.) risker, kommunikation och medier. Lund 
2000; lievrouw, l. & livingstone, S. Handbook 
of New Media. Social Shapings and Consequences 
of ICT:s. London 2002; Nohrstedt, S. A. & Ottosen, 
R. (eds.) journalism and the new World Order. 
Vol 1. Göteborg 2001; norris, p. A. Virtuous Circle. 
Political Communications in Postindustrial Socie-
ties. Cambridge 2000.; nylund, M. Iscensatt inter-
aktion. Strukturer och strategier i politiska medie-
samtal. Helsingfors 2000; rosen, j. What are Jour-
nalists For? London 2000; Sana, E. (red.),Tieto-opis-
ta mediapeliin – journalismin tutkimuksen nä-
kökulmia. Juva 1995.; Seppänen, j. Katseen voi-
ma. Tampere 2001; Tumber, H. (ed.) Media power, 
professionals and policies. London 2000; Vetens-
kapliga artiklar (sex artiklar motsvarar en bok) 

journ g7, 71795 Kön och 
journalistik (2 sp) 
Målet är att de studerande skall lära sig 
grundläggande begrepp och känna till hu-
vudsakliga problemställningar inom forsk-
ningsområdet kön och journalistik, samt att 
de lär sig att analysera journalistiska produk-
ter ur könsperspektiv. 

Arbetsformer: F 12 t + övningar 5 t/littera-
turtentamen 

Litteratur: Preliminärt. Zilliacus-Tikkanen, H. Jour-
nalistikens essens i ett könsperspektiv. Helsingfors 
1997; Mills, S. Feminist Stylistics. London 1995; Ar-
tiklar enligt anvisning. 

KeHiTySMAATuTKiMuS
Kehitysmaatutkimuksen ominaispiirteitä 
ovat ongelmakeskeisyys, näkökulmien mo-
ninaisuus ja monitieteisyys. Kehitysmaatut-
kimuksen pyrkimyksenä on kehitysmaiden 
ongelmien ymmärtäminen ja selittäminen ja 
ratkaisumahdollisuuksien etsiminen niihin. 
Ongelmia tarkastellaan teorian ja käytännön 
sekä historian ja nykypäivän kannalta. Maa-
ilmanlaajuinen näkökulma tuodaan yhteen 
kansallisen ja paikallisen kanssa.

Monitieteisenä kehitysmaatutkimus hyödyn-
tää ja yhdistää useiden tieteenalojen - erityi-
sesti yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden - teo-
rioita ja menetelmiä. 

Perusopinnot tutustuttavat kansainväliseen 
kehityskeskusteluun ja käytäntöön sekä ke-
hityksen tutkimuksessa tarvittaviin käsittei-
siin ja teoreettisiin työvälineisiin.

KeHiTySMAATuTKiMuKSen 
peruSOpinnOT 25 Op
101. Kehitysmaatutkimuksen johdantojak-
so (5 op) 
102. Kehitysajattelun perusteet (5 op) 
103. Kehitysmaatutkimuksen yhteiskunta-
tieteelliset perusteet (5 op) 
105. Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö 
(5 op) 
205. Sukupuoli ja kehitys (5 op) 
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101. Kehitysmaatutkimuksen 
johdantojakso (5 op) 
Johdantojakso perehdyttää opiskelijan nyky-
päivän kehitysongelmiin ja kehitysmaatutki-
muksen perusteemoihin ja -käsitteisiin. Jakson 
suoritettuaan opiskelija tunnistaa tärkeimmät 
kehitysongelmat ja -trendit ja ymmärtää kuin-
ka kehitysmaatutkimus lähestyy niitä.

Johdantojaksolla tutustutaan kehitysmaa-
tutkimuksen peruskäsitteisiin ja kehityksen 
selitysmalleihin, konkreettisiin kehitysmaa-
ongelmiin ja kehityksen tärkeimpiin toimi-
joihin. Peruskäsitteisiin kuuluvat kehitys, ke-
hitysmaa, köyhyys, eriarvoisuus ja globalisaa-
tio. Selitysmalleissa vertaillaan individualisti-
sia, historiallisia, maantieteellisiä ja politiik-
kapohjaisia selityksiä. Kehitysmaaongelmis-
ta käsitellään mm. väestöä, ympäristöä, ruo-
kaa sekä kaupungistumista ja maaseutuke-
hitystä. Toimija-analyysi ulottuu kehityksen 
sukupuolittumisesta valtion kehityspolitiik-
kaan ja kansalaisjärjestöihin.

Suoritustapa: Luentoja 28 t + luentopäivä-
kirja (2 op) + kirjatentti (3 op)

Kirjallisuus: Koponen, Lanki, Kervinen (toim.) Ke-
hitysmaatutkimus: johdatusta perusteisiin. 
Gaudeamus 2007.

102. Kehitysajattelun perusteet 
(5 op) 
Kehityksen teoriat ovat olennaisia kehitys-
prosessien ymmärtämiseksi. Opetuksen ta-
voitteena on johdattaa keskeisiin kehitys-
teorioihin ja jäsentää kehitysteorioista käy-
tyä keskustelua ja sen vaiheita. 

Kurssilla tarkastellaan länsimaisen kehitys-
ajatuksen syntyä ja kehityksen teorioiden 
syntyä osana länsimaista yhteiskuntakeskus-
telua ja länsimaista siirtomaavaltaa. Erityis-
tä huomiota kohdistetaan viime maailman-
sodan jälkeiseen keskusteluun. Tässä Yhtey-
dessä esitellään kasvu- ja modernisaatioteo-
rioita, alikehityksen ja riippuvuuden teorioi-
ta sekä vaihtoehtoisen kehityksen ajatuksia 
ja viimeaikaista kehityskritiikkiä.

Suoritustapa: Luentoja 24 t + luentopäivä-
kirja (2 op) + kirjatentti (3 op)

Kirjallisuus: Valitse kirjatenttiin 3 op verran kirjal-
lisuutta

Arndt H W: Economic Development (1 op) ; Hoog-
velt A: Globalization and the Postcolonial World 
(2 op); Martinussen j: Society, State and Market: 
A guide to competing theories of development (3 
op); Kitching g: Development and Underdevelop-
ment in Historical Perspective (1 op); rist g: His-
tory of Development (2 op); greig A, Hulme D 
& Turner M: Challenging Global Inequality (2op); 
Connell r: Southern Theory (2 op).

103. Kehitysmaatutkimuksen 
yhteiskuntatieteelliset perusteet 
(5 op) 
Kurssi pyrkii tarjoamaan perustiedot niistä 
yhteiskuntatieteellisistä lähestymistavois-
ta, joita tavallisimmin sovelletaan kehitys-
maatutkimuksessa. Kurssilla käsitellään mm. 
talouden, kulttuurin, politiikan ja sosiaalis-
ten instituutioiden erilaisia hahmottamis-
tapoja.

Suoritustapa: Luennot 12 t + luentopäiväkir-
ja (i op) + kirjatentti (4 op)

Kirjallisuus: giddens A: Sociology

105. Kehityspolitiikka ja 
kehitysyhteistyö (5 op) 
Jaksossa paneudutaan kansainväliseen ja Eu-
roopan unionin ja Suomen kehityspolitiik-
kaan sekä politiikan muotoutumiseen ja sii-
hen vaikuttaviin tekijöihin. Politiikka-analyy-
sin kautta perehdytään sekä kehitysyhteis-
työhön että laajempaan, kehitykseen vaikut-
tavaan kauppa-, turvallisuus-, siirtolaisuus- 
ym. politiikkaan sekä eri politiikkalohkojen 
johdonmukaistamispyrkimyksiin. Jakson suo-
ritettuaan opiskelija tuntee nykyisen kehitys-
politiikan päälinjat ja ymmärtää millaisessa 
prosessissa ne ovat muodostuneet. 

Suoritustapa: Luentoja 20 t + luentopäivä-
kirja (2 op) + kirjatentti ( 3 op)

Kirjallisuus: Luentojen yhteydessä suoritettava kir-
jallisuus:
• Ulkoasiainministeriö, Kehityspoliittinjen oh-
jelma 2007
• European Council, Parliament and Commission, 
The European Consensus on Development 2005 
http://ec.europa.eu/development/icenter/reposito-
ry/joint_eu_dev_policy_statement_en.pdf 

Kirjatenttiin valitaan kaksi teosta seuraavista: 
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Ha-joon Chang: Kicking Away the Ladder ja Doug-
las Irwinin arvostelu EH.NET:ssä - (huhtikuu 2004) 
saatavissa kehitysmaatutkimuksen laitoksen kirjas-
tosta (yht. 1 op); Collier, p: The Bottom Billion (1 
op); easterly, W. White Man’s Burden (1.5 op); 
gibson C.C., K. Andersson, e. Ostrom ja S. Shi-
vakumar: The Samaritan’s Dilemma: The Politi-
cal Economy of Development Aid (1.5 op); Mos-
se, D. Cultivating Development (1.5 op); riddell, 
r.: Does Foreign Aid Really Work? (2 op); Sogge, 
D: Give and Take (1 op); Wade r.: Governing the 
Market (2 op).

205. Sukupuoli ja kehitys (5 op) 
Opintojakso käsittelee sukupuolitutkimuk-
sen peruskäsitteitä, naiset ja kehitys –ajat-
telun eri vaiheita, väestöpolitiikkaa sekä su-
kupuolikysymystä kansainvälisessä kehitys-
yhteistyössä.

Suoritustapa: Kirjatentti (5 op)

Kirjallisuus: Momsen, j: Gender and Development 
(1,5 op); Cornwall, A et al (toim.): Development 
with a body. Sexualities, development and 
human rights (1,5 op); Mohanty, C: Feminism 
without borders (1,5 op); Michael S. Kimmel, Jeff 
Hearn & R.W. Connell (toim): Handbook of Stu-
dies on Men and Masculinities; sivut 1-50, 71-
140, 165-177, 230-248 ja 397-457 (2 op).

Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot (25 
op) järjestetään myös verkko-opintoina. 
Tarkemmat tiedot verkkopalvelusta: www. 
helsinki.fi/avoin 

KeHiTySMAATuTKiMuKSen 
AineOpinnOT (35 Op)
Tutkintovaatimukset saa opetuksen järjestä-
jältä (Jyväskylän kesäyliopisto)

lApSen OiKeuDeT

lApSen OiKeuDeT  
-OpinTOjA (20 op)
Lapsen oikeudet -opinnot (20 op) on moni-
tieteinen perusopintotasoinen opintopaket-
ti, joka tarjoaa teoreettisen viitekehyksen 
sekä välineitä lapsen oikeuksien arkipäivän 
sovellutuksiin. Opintojen eri tieteenalojen 

(oikeustiede, sosiaalityö, kasvatustiede, ke-
hitysmaatutkimus) näkökulmien tarkoitukse-
na on hahmottaa lapsen oikeuksiin liittyvää 
ongelmakenttää monipuolisesti useiden tut-
kimustraditioiden valossa. Lapsen oikeudet -
opinnot sopivat kaikille aihepiiristä kiinnos-
tuneille ja lasten parissa eri ammatissa työs-
kenteleville ja alan opiskelijoille. 

Opinnot koostuvat Johdatus lapsen oikeuk-
siin (6 op) -opintojakson lisäksi kansallises-
ta osiosta (9 op) ja kansainvälisestä osios-
ta (5 op).

Lapsen oikeudet -opinnot ei ole opintoko-
konaisuus, joten opinnoista ei anneta yleis-
arvosanaa. Voit osallistua joko kokonaisuu-
teen tai yksittäisille jaksoille. Opinnot kor-
vaavat sosiaalityön aineopintojen kohdasta 
S11 Sosiaalityön erityisalueet –osion opin-
tojaksoja. Yksittäisiä kursseja voidaan hy-
väksilukea eri tiedekuntien vapaavalintai-
siin opintoihin. 

1. Johdatus lapsen oikeuksiin (6 op)
2. Kansallinen osio (9 op):
• 2A Lapsen oikeudet Suomessa (3 op)
• 2B Lastensuojelun perusteet (3 op)
• 2C Lapsen osallisuus (3 op)
3. Kansainvälinen osio (5 op)
• 3A Lasten asema ja oikeudet kehitys-
maissa (5 op)

1. johdatus lapsen 
oikeuksiin (6 op)
Johdantokurssilla tutustutaan lapsen oike-
uksien monialaiseen kenttään ongelmaläh-
töisesti ja käytännönläheisesti. Lapsen oi-
keuksia tarkastellaan yhteiskunnallisessa ja 
juridisessa kontekstissa eri instituutioiden ja 
toimijoiden kautta. Peruskäsitteet kuten lap-
sen etu, osallistumisoikeudet ja perhe-elä-
män suoja tulevat tutuiksi. Opitaan tunte-
maan soveltuvin osin lapsen oikeuksiin liit-
tyvät keskeiset oikeudelliset instrumentit, 
joista tärkeimmät ovat YK:n lapsen oikeuk-
sien sopimus ja keskeiset ihmisoikeusasiakir-
jat. Johdantokurssilla tutustutaan myös lap-
sen kehityksen psykologisiin reunaehtoihin 
ja lapsuuteen aikakautena. 

Suoritustapa: Luentoja 20-24 t + luentopäi-
väkirja 
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Opintojakso korvaa sosiaalityön aineopin-
tojen S11 Sosiaalityön erityisalueet -osios-
ta kohdan S11b vapaavalintainen sosiaali-
työn kurssi (3 op) ja S11c Valinnainen eri-
tyisala 3 op. 

Helsingin yliopiston sosiaalityön perustutkin-
to-opiskelijat voivat sopia kurssin korvaavuu-
desta erikseen omalla ainelaitoksella. 

Oheiskirjallisuus: yleissopimus lapsen oikeuk-
sista: /www.finlex.fi/fi/ sopimukset/sopsteks-
ti/1991/19910060 tai www.ihmisoikeudet.net/Laki-
jaturva/lakijaturva_ 3_4.html ja opettajan luennolla 
ilmoittamat muut asiakirjat ja materiaalit sekä Kii-
li, johanna (2006): Lasten osallistumisen voimava-
rat: tutkimus ipanoiden osallistumisesta. Jyväsky-
lä studies in education, psychology and social re-
search 283. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Litmala, 
Marjukka & Lohiniva-Kerkelä, Mirja (toim.) (2005): 
nuoren oikeudet. Helsinki: Edita. Satka, Mirja & 
Moilanen, johanna & Kiili, johanna (2002): Suo-
malaisen lapsipolitiikan mutkainen tie. Yhteiskun-
tapolitiikka (67) 3, 245-259. 

2A lapsen oikeudet  
Suomessa (3 op)
Kurssilla luodaan tiivis katsaus Suomen lain-
säädäntötasoon lapsia koskevissa asioissa 
ja tutustutaan case study -tapausten avulla 
tarkemmin niihin tilanteisiin ja kontekstei-
hin, joissa lapsen oikeuksien turvaamiseen 
tulisi kiinnittää erityistä huomiota ja jois-
sa lapsen etu ja/tai oikeudet saattavat vaa-
rantua. Kurssin tavoitteena on antaa opis-
kelijalle kokonaiskuva Suomen lapsista mu-
kaan lukien pakolaiset, turvapaikanhakijat 
ja vähemmistöt. Lisäksi tutustutaan erilaisiin 
toimijoihin ja organisaatioihin, jotka pyrki-
vät edistämään lapsen oikeuksia Suomessa 
ja/tai globaalisti. 

Suoritustapa: Luennot 18 t + kotitentti tai 
essee

Opintojakso korvaa sosiaalityön aineopin-
tojen S11 Sosiaalityön erityisalueet -osios-
ta kohdan S11b vapaavalintainen sosiaali-
työn kurssi (3 op) tai S11c Valinnainen eri-
tyisala 3 op. 

Kirjallisuus: gottberg, Perhesuhteet ja lainsäädän-
tö (2005, lapsia koskeva osio n. 130 sivua) – (yksi-
tyisoikeuden näkökulmasta ja kattaa etenkin van-
hempien ja lasten väliseen suhteeseen liittyviä ky-
symyksiä.); Artikkelit: Koulu lasten perus- ja ih-

misoikeuksien turvaajana - vai rajoittajana? 
(21 s); Lasten perus- ja ihmisoikeussuojan ajankoh-
taisia ongelmia (31 s) löytyvät teoksesta Lapsuudes-
ta vanhuuteen (Edita, 2006). 

2B lastensuojelun  
perusteet (3 op)
Tavoitteena on ymmärtää lastensuojelutyön 
tavoitteet ja tarkoitus, lastensuojelun järjes-
telmä, toimintamuodot, lakisidonnaisuus ja 
eettiset periaatteet, lastensuojelutyöhön ja 
asiakkuuteen sisältyvät jännitteet sekä lap-
sen oikeudet. 

Suoritustapa: Alkuorientointi verkossa +lu-
entopäivä + essee

Opintojakso korvaa sosiaalityön aineopin-
tojen S11a Lastensuojelun perusteet –kurs-
sin kokonaan. 

Oheislukemistona: Annamaija Puonti, Tuula Saar-
nio ja Anne Hujala (toim.): lastensuojelu tänään 
(2004) sekä opettajan ilmoittama lisämateriaali

2C lapsen osallisuus (3 op)
Kurssin tavoitteena on kriittinen analyysi 
lapsen mahdollisuuksista vaikuttaa itseään 
koskeviin arkipäivän asioihin. Jaksoon liitty-
vät luennot auttavat opiskelijoita hahmot-
tamaan vuorovaikutusta ja lapsen näkökul-
maa sosialisaatio- ja kasvuprosessissa. Luen-
noilla annetaan myös teoreettinen käsitys 
siitä, mitkä tekijät aikuisen omassa histori-
assa voivat estää lasten näkökulman huo-
mioonottamisen. Teoreettinen perusta on 
psykodynaamisessa ja kehityspsykologises-
sa teorianmuodostuksessa. 

Suoritustapa: Luentoja 12 t + harjoitusteh-
tävä

Opintojakso korvaa sosiaalityön aineopin-
tojen S11 Sosiaalityön erityisalueet -osios-
ta kohdan S11b vapaavalintainen sosiaali-
työn kurssi (3 op) tai S11c Valinnainen eri-
tyisala 3 op. 

Jaksoon kuuluu havainnointiin perustuva 
harjoitustehtävä (noin 8 sivua), jonka opis-
kelijat tekevät itsenäisesti. Harjoitustehtävän 
keskeisenä tavoitteena on saada kosketus ai-
kuisen ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen 
lapsen näkökulmaa ymmärtäen. Tehtävässä 
paneudutaan lapsen tapaan ilmaista itseään 
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sekä arvioidaan miten aikuinen ymmärtää 
lapsen viestin häntä itseään koskevissa arki-
päivän asioissa. Havainnointi voi tapahtua 
missä tahansa kontekstissa missä aikuinen ja 
lapsi kohtaavat; esimerkiksi yhtälailla viral-
lisessa kasvatusinstituutiossa (koulu, päivä-
koti, lastenkoti) tai omassa tai ystävien per-
heessä. Harjoitustehtävä arvioidaan numee-
risesti (1-5) ja opiskelijalle annetaan kirjalli-
nen palaute harjoitustehtävän heikkouksis-
ta ja vahvuuksista. Opiskelija saa täydentää 
harjoitustehtävää yhden kerran, mikäli vas-
tausta ei voida hyväksyä. 

Kirjallisuus: Opiskelija valitsee vähintään kaksi kir-
jaa alla olevasta luettelosta, joihin perehtymisen 
hän osoittaa tehtävässään. Kirjalistaan saattaa tulla 
täydennystä myöhemmin. Karlsson, l. (2000): Lap-
sille puheenvuoro. Ammattikäytännön perinteet 
murroksessa. Stakes. Edita; Kirmanen, T. (2000): 
Lapsi ja pelko. Sosiaalipsykologinen tutkimus 5-6-
vuotiaiden lasten peloista ja pelon hallinnasta. Kuo-
pion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 78. 
(loppuunmyyty, saatavana verkkojulkaisuna.); la-
hikainen, A-r; Kraav i., Kirmanen, T., Maijala 
l. (1995): Lasten turvattomuus Suomessa ja Virossa. 
5-12-vuotiaiden lasten huolten ja pelkojen vertai-
leva tutkimus. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yh-
teiskuntatieteet 25. lahikainen, A-r., rusanen, 
e. (1991): Uuteen päivähoitoon? Tutkimus päiväko-
din sosiaalisen organisaation muuttamisesta, vasta-
rinnasta ja kehittämisestä. Gaudeamus; Sinkkonen 
Jari ja Kalland Mirjam (toim.). Varhaiset ihmis-
suhteet ja niiden häiriintyminen. WSOY; Val-
konen, l. (2006): Millainen on hyvä äiti tai isä? Vii-
des- ja kuudesluokkalaisten lasten vanhemmuuskä-
sitykset. Jyväskylän yliopisto, studies in education, 
psychology and social reserach, 286. 

3A lasten asema ja oikeudet 
kehitysmaissa (5 op) 
Opintojakson tavoitteena on johdatella las-
ten asemaan ja oikeuksiin sekä lapsuuteen 
eri puolilla maailmaa, erityisesti kehitys-
maissa. Luentokurssin, artikkelien ja kriitti-
sen pohdinnan kautta tarkastellaan lasten 
asemaa muun muassa kansainvälisen ihmis-
oikeuspolitiikan, köyhyyden, lasten työnte-
on, kehitysyhteistyön, sekä koulutus- ja ter-
veyskysymysten kautta. Kurssilla tutustutaan 
myös erilaisten toimijoiden kuten YK:n ja 
kansalaisjärjestöjen työhön. 

Suoritustapa: Luentoja 28 t + essee

Kirjallisuus: Opettajan ilmoittamat artikkelit

SOCiAlpSyKOlOgi OCH 
pSyKOlOgi

Socialpsykologin undersöker den sociala in-
teraktionens och smågruppernas lagbun-
denheter samt den sociala miljöns inverkan 
på individernas tänkande, känslor och hand-
lingar. Grundstudierna i socialpsykologi om-
fattar också vissa psykologiska tillämpnings-
områden, arbets- och organisationspsykolo-
gi, klinisk psykologi och familjeterapi. 

grunDSTuDiernA i 
SOCiAlpSyKOlOgi (25 Sp)
Socpsyk 1 Introduktion till socialpsykologin 
och psykologin (6 sp)
Socpsyk2 Utveckling och socialisation (5 sp) 
Socpsyk 3 Sociala kognitioner, attityder och 
grupprocesser (2 + 3 sp) 
Socpsyk 4 Orientering i socialpsykologisk teo-
ribildning, forskning och tillämpning (3 sp) 
Socpsyk 5 Tillämpningsområden . Två av föl-
jande kurser: 
Socpsyk 5.1 Arbets- och organisationspsy-
kologi (3 sp) 
Socpsyk 5.2 Klinisk psykologi I (3 sp)
 Socpsyk 5.3 Familjeterapi (3 sp) 

Examensfordringarna på sidan 202

SOCiAlT ArBeTe
Socialt arbete som universitetsdisciplin un-
dersöker med vetenskapliga metoder frågor i 
anslutning till människors vardagsliv och pro-
blemhantering, orsaker till dessas utformning 
eller uppkomst, olika formella och informella 
välfärdsinstitutioners verksamhet samt social-
arbetets idéhistoria, praxis och metoder. 

grunDSTuDiernA i SOCiAlT 
ArBeTe (25 Sp) 
S1 a Introduktion till socialt arbete (5 sp)
S1 b Introduktion till socialpolitik (5 sp) 
S2 a Sociala problem och lösningsmodel-
ler (5 sp) 
S2 b Introduktion till socialt arbete som 
praktik (5 sp) 
S3 Människan i ett livscykelperspektiv (5 sp) 

Examensfordringarna på sidan 204 
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 äMneSSTuDiernA i SOCiAlT 
ArBeTe (56 Sp)
S4 Socialarbetets teoretiska och värdemäs-
siga bas (5 sp) 
S 5 Forskningsmetodik I (3 sp) 
S 6 Socialarbetets specialområden (5 sp)
S7 Forskningskunskap i socialt arbete (5 sp) 
S 8 Forskningsmetodik II (5 sp) S 8a Kvanti-
tativa forskningsmetoder (5 sp)
S 8b Kvalitativa forskningsmetoder (5 sp) 
S9 Interventionsmetoder i socialt arbete (8 
sp)
S 10 Handledd studiepraktik (10 sp) 
S 11 Kandidatavhandling med seminarium 
(10 sp) 

Examensfordringarna på sidan 205 

SOSiAAli- jA 
KulTTuuriAnTrOpOlOgiA

SOSiAAli- jA KulTTuuriAnTrO-
pOlOgiAn peruSOpinnOT (25 op) 
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian tavoittee-
na on tuntea niin monta inhimillisen elämän 
muotoa kuin mahdollista. Kulttuuristen teki-
jöiden antropologinen tarkastelu ei rajoitu 
yhden maantieteellisen alueen tai yhteisön 
tutkimukseen vaan edellyttää laaja-alaista 
etnografista vertailua. Kulttuuriantropolo-
gian opetuksen tavoitteena on kyky tarkas-
tella niin mikrotason sosiaalista elämää kuin 
globaalin järjestelmän ilmiöitä vertailevasta 
yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. 

101. Sosiaali- ja kulttuuriantropologian joh-
dantokurssi (5 op)
102. Sosiaali- ja kulttuuriantropologian joh-

dantoseminaari (4 op)
103. Sosiaali- ja kulttuuriantropologian op-

pihistoria (8 op)
104. Antropologian keskeiset suuntaukset 
(8 op)

101. Sosiaali- ja kulttuuriantro-
pologian johdantokurssi (5 op)
Tavoitteet ja sisältö: Antropologian perus-
käsitteet ja antropologinen näkökulma inhi-
milliseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. 

Suoritustapa: Luentoja 24 t + tentti 

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

102. Sosiaali- ja kulttuuriantropo-
logian johdantoseminaari (4 op)
Tavoitteet ja sisältö: Seminaari on johdanto-
kurssia täydentävä opintopiiri, jossa pereh-
dytään antropologian peruskäsitteisiin ja ky-
symyksenasetteluijin.. 

Suoritustapa: seminaari 24 t + kirjallisia töi-
tä 

103. Sosiaali- ja kulttuuriantropo-
logian oppihistoria (8 op)
Tavoitteet ja sisältö: Oppihistoria käsittelee 
antropologian eriytymistä filosofiasta ja yh-
teiskuntateoriasta omaksi tieteenalakseen. 
Tavoitteena on ymmärtää antropologian 
tutkimien kysymysten yhteys valistusajatte-
lun ja romantiikan ilmentämään yhteiskun-
nalliseen muutokseen ja 1800-luvun uuteen 
maailmankuvaan. 

Suoritustapa: Luentoja 24 t + kirjallisia töi-
tä. Kirjallisuudesta sovitaan opetuksen yh-
teydessä. 

104. Antropologian keskeiset 
suuntaukset (8 op)
Tavoitteet ja sisältö: 1900-luvun antropolo-
gian tutkimushistoria; yhteiskunta ja kult-
tuuri antropologian yleisenä tutkimuskoh-
teena. . 

Suoritustapa: a) Luentoja 24 t + kirjallisia töi-
tä tai b) kirjatentti 

Kirjallisuus: Basso, K: Wisdom Sits in places; 
Firth, R: We, the Tikopia; Mauss, M: Seasonal Varia-
tions of the Eskimo; Sahlins, M: Tribesmen
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SOSiAAlipOliTiiKKA

SOSiAAlipOliTiKAn 
peruSOpinnOT (25 op)
Akateemisena oppiaineena ja tieteenalana 
sosiaalipolitiikka on kiinnostunut mm. sellai-
sista kysymyksistä kuin mitä hyvinvointi on ja 
miten resurssit sen takaamiseksi turvataan? 
Kenen tehtävä on huolehtia ihmisten hyvin-
voinnista ja miten riskejä ja uhkia torjutaan? 
Millainen on oikeudenmukainen yhteiskun-
ta ja millaista eriarvoisuutta tai syrjäytymis-
tä ilmenee? Millaisia haasteita globalisaatio 
asettaa hyvinvointivaltiolle ja laajemmin yh-
teiskunnalle? Miten sosiaalipolitiikka toimii 
nykyajan markkinavetoisessa yhteiskunnas-
sa? Sosiaalipolitiikka tarkastelee yhteiskun-
taa monilla tasoilla kohteenaan globaalit 
järjestelmät, kansallisvaltiot, yhteisöt, per-
heet ja ihmisten yksilöllinen elämä. Sosiaa-
lipolitiikassa tutkitaan hyvinvointivaltion ny-
kyisyyttä ja tulevaisuutta, kansalaisyhteis-
kuntaa sekä teoreettisia ja menetelmällisiä 
yhtymäkohtia monien muiden yhteiskunta-
tieteiden kanssa. Sosiaalipoliittinen ajatte-
lutapa nojaa yhteiskunnallisia ilmiöitä, sosi-
aalisia ongelmia sekä hyvinvointia koskeviin 
teorioihin ja tulkintoihin. Tutkiva ja kriitti-
nen tarkastelutapa pyrkii arkikäsitysten ky-
seenalaistamiseen, piilevien ongelmien esille 
nostamiseen sekä uusien vaihtoehtojen poh-
timiseen. Sosiaalipoliittista näkökulmaa tar-
vitaan tieteellisen tutkimuksen ja yhteiskun-
nallisen keskustelun ohella poliittisessa pää-
töksenteossa ja suunnittelussa. 

1. Johdatus yhteiskuntapolitiikkaan (3 op)
3. Sosiaalipolitiikan johdantokurssi (6 op)
4. Yhteiskuntapolitiikan erityisalueet 1: 
4A. Ympäristöpolitiikan johdantokurssi (6 op)
4C. Vanhenemisen tutkimuksen johdanto-

kurssi ( 6 op)
5. Suomalainen yhteiskunta (4 op)
6. Hyvinvointipolitiikka (6 op)

1. johdatus 
yhteiskuntapolitiikkaan (3 op)
Kurssilla tutustutaan yhteiskuntapolitiikan 
laitoksen eri oppiaineisiin sekä erikoistumis-
vaihtoehtoihin. 

Suoritustapa: Luentoja 12 t + luentopäivä-
kirja 

3. Sosiaalipolitiikan 
johdantokurssi (6 op)
Kurssilla tutustutaan sosiaalipolitiikan his-
toriaan, teorioihin, järjestelmiin ja nykykes-
kusteluihin. 

Suoritustapa: Luentoja 20 t + luentopäivä-
kirja + tentti 

Kirjallisuus: Nurminen E (toim.): Sosiaalipolitii-
kan lukemisto; Helne T ym.: Sosiaalinen poli-
tiikka (luvut 1-7).

Yhteiskuntapolitiikan erityisalueet 1. 

Opiskelija perehtyy johonkin erityisalaan va-
litsemalla yhden seuraavista jaksoista: 

4A. ympäristöpolitiikan 
johdantokurssi (6 op)
Johdantokurssilla saadaan yleisnäkemys ym-
päristöongelmien yhteiskunnallisesta luon-
teesta, tutustaan ympäristöpolitiikan mää-
rittelyyn ja tulkintoihin, historialliseen kehi-
tykseen, aikalaiskeskustelun keskeisiin tee-
moihin, globalisaatioon ja tulevaisuuden nä-
kymiin. 

Suoritustapa: Luentoja 24 t + essee Kirjalli-
suudesta sovitaan opetuksen yhteydessä. 

4C. Vanhenemisen tutkimuksen 
johdantokurssi (6 op)
Johdantokurssilla lähestytään vanhenemista 
ja vanhuutta yhteiskunnallisena, kulttuurise-
na ja yksilöllisenä kysymyksenä sekä tutus-
tutaan vanhuspolitiikkaan ja vanhustyöhön. 
Tavoitteena on oppia hahmottamaan vanhe-
nevan ihmisen elinoloja ja elämäntilanteita 
sekä luoda käsitys vanhuudesta ikä- ja elä-
mänvaiheena ja sukupolvikysymyksenä. Li-
säksi luodaan katsaus harjoitettavaan van-
huspolitiikkaan sekä vanhustyöhön. 

Suoritustapa: Luentoja 20 t + oppimispäivä-
kirja + tentti 

Kirjallisuus: Sankari A & Jyrkämä J (toim.): lapsuu-
desta vanhuuteen – iän sosiologiaa; Marin M 
& Hakonen S (toim.): Seniori- ja vanhustyö ar-
jen kulttuurissa 
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5. Suomalainen  
yhteiskunta (4 op)
Opintojakso antaa yleiskuvaa suomalaises-
ta yhteiskunnasta ja sosiaalipolitiikasta sekä 
niiden viimeaikaisesta kehityksestä. 

Suoritustapa: a) luentosarja + luentotentti 
tai b) kirjatentti 

Kirjallisuus: roos, jp: Suomalainen elämä; jokinen 
K & Saaristo K: Suomalainen yhteiskunta; Marti-
kainen, T: Ylirajainen kulttuuri. Etnisyys Suomes-
sa 2000-luvulla

6. Hyvinvointipolitiikka (6 op)
Opintojakso perehdyttää hyvinvointipolitii-
kan keskeisiin ajattelumalleihin ja tutkimus-
suuntauksiin. 

Suoritustapa: kirjatentti 

Kirjallisuus: Blakemore, K: Social Policy. An intro-
duction (3.painos); Harvey, D: Brief history of neoli-
beralism; Saari J & Yeung A (toim): Oikeudenmu-
kaisuus hyvinvointivaltiossa; julkunen, r: Kuka 
vastaa? – Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu

Sosiaalipolitiikan perusopinnot 25 op järjes-
tetään myös verkko-opintoina. Lisätietoja: 
www.helsinki.fi/avoin. 

SOSiAAlipOliTiiKAn 
AineOpinnOT (35 Op)

7. Sosiaalipolitiikan peruskysymykset ( 8 op)
9. Yhteiskuntatutkimuksen ajattelusuun-
taukset (7 op)
10. Elämänpolitiikka ( 8 op)
11. Yhteiskuntapolitiikan erityisalueet 2: 
(kaksi seuraavista) 
11A. Ympäristöpolitiikka I (6 op)
11B. Kaupunki ja kulttuuri (6 op)
11C. Ikä ja elämäkulku (6 op)
Opintokokonaisuus noudattaa sivuaineopin-
tojen tutkintovaatimuksia. Edeltävät opin-
not: Sosiaalipolitiikan perusopinnot 25 op 

7. Sosiaalipolitiikan 
peruskysymykset ( 8 op)
Opintojaksossa tutustutaan sosiaalipolitiikan 
keskeisiin teorioihin ja ajattelutapoihin. 

Suoritustapa: a) luento- ja seminaarikurssi, 

joka korvaa yhden teoksen kirjallisuudesta 
sekä kirjatentti tai b) kirjatentti. 

Kirjallisuus: pierson C: Beyond the Welfare State 
(3. painos); Dwyer p: Understanding Social Citi-
zenship; O’Brien M & penna S: Theorising Welfa-
re: Enlightenment and Modern Society; Castel, R: 
Sosiaalinen turvattomuus: mitä on olla suojattu?

9. yhteiskuntatutkimuksen 
ajattelusuuntaukset ( 7 op)
Opintojaksossa perehdytään yhteiskunnal-
lisiin muutoksiin, aikalaisdiagnooseihin ja 
sosiaalipolitiikan ajankohtaisiin periaateky-
symyksiin. 

Suoritustapa: a) luento- ja seminaarikurssi, 
joka korvaa yhden teoksen kirjallisuudesta 
sekä kirjatentti tai b) kirjatentti. 

Kirjallisuus: 1. Helne, T: Syrjäytymisen yhteiskun-
ta tai Rantala-Sulkunen (toim.): projektiyhteis-
kunnan kääntöpuolia. 2. Rahkonen, K (toim.): So-
siologian nykykeskusteluja. 3. Saari, J (toim.): 
Hyvinvointivaltio: Suomen mallia analysoi-
massa. 4. Taylor, C: Modern Social imaginaries tai 
Dean, M: Governmentality: power and rule in mo-
dern society

10. elämänpolitiikka (8 op)
Perehdytään elämänpolitiikan teemoihin ja 
keskusteluihin, mm. erilaisiin elämänpoliitti-
siin lähestymistapoihin sekä niiden merkityk-
seen yhteiskuntapolitiikan kannalta. 

Suoritustapa: a) luentosarja + luentotentti + 
kirjatentti. Luentosarja korvaa osan kirjalli-
suudesta tai b) kirjatentti (8 op)

Kirjallisuus: . roos jp – Hoikkala T: Elämäpolitiik-
ka (s. 1-218); Sennett, r: Uuden kapitalismin kult-
tuuri; Purhonen S, Hoikkala T, Roos JP (toim.): Ke-
nen sukupolveen kuulut?: Suurten ikäluokkien 
tarina; Saari, J (toim.): Köyhyyspolitiikka: johda-
tus sosiaalipolitiikan ytimeen; Helne, T & Laatu, 
M (toim.): Vääryyskirja 

11. yhteiskuntapolitiikan 
erityisalueet 2 (6 op)
Opiskelija perehtyy erityisaloihin valitsemal-
la kaksi seuraavista jaksoista: 
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11A. ympäristöpolitiikka i (6 op)
Tavoitteena on rakentaa tutkimustiedon 
avulla taustaa ympäristökysymysten yhteis-
kunnalliselle tarkastelulle. 

Suoritustapa: kirjatentti 

Kirjallisuus: lee K n: Compass and Gyroscope: In-
tegrating Science and Politics for the Environment; 
Cudworth, e: Environment and Society; Winner, 
l: AutonomousTechnology: Technics-out-of-Cont-
rol as a Theme in Political Thought; Hård, M and 
jamison, A: Hubris and Hybrids: A Cultural Histo-
ry of Technology and Science.

11B. Kaupunki ja kulttuuri (6 op)
Opintojaksolla tutustutaan yhteiskuntatie-
teellisen kaupunkitutkimuksen perusteori-
oihin ja suuntauksiin, kaupunkikulttuuriin, 
kaupunkipolitiikkaan, asumistutkimukseen 
ja kaupunkisuunnitteluun. 

Suoritustapa: a) luentosarja + oppimispäivä-
kirja + kirjatentti tai b) kirjatentti 

Kirjallisuus: Kleniewski, N (ed.): Cities and Society; 
Simmel g: Suurkaupunki ja moderni elämä; yksi 
seuraavista: Doling, j: Comparative Housing Policy 
tai Cochrane, A: Understanding Urban Policy

11C. ikä ja elämänkulku (6 op)
Opintojaksossa paneudutaan eri ikävaihei-
siin, elämänkulun problematiikkaan ja elä-
mäkertatutkimukseen. 

Suoritustapa: kirjatentti 

Kirjallisuus: estes, C & Biggs, S & phillipson, 
C: Social theory, social policy and ageing: a criti-
cal introduction; Settersten, R (ed.): invitation to 
the life course; Karisto, A (toim.): Suuret ikäluo-
kat; Karisto, A: Satumaa 

11D: Jaksolla perehdytään konkreettisiin ja 
ajankohtaisiin sosiaalipoliittisiin kysymyk-
siin sekä suomalaiseen sosiaaliturvajärjes-
telmään.

Suoritustapa: kirjatentti

Kirjallisuus: 1. Moisio, P et al. (toim.): Suomalais-
ten hyvinvointi 2008; 2. Honkanen, p & Soinin-
vaara, O & ylikahri, V: Perustulo. Kohti toimivaa 
perusturvaa ja Vähämäki, j: Prekariaatista perus-
tuloon; 3. julkunen, p: Suunnanmuutos. 1990-lu-
vun sosiaalipoliittinen reformi Suomessa; 4. nieme-

lä, H & Salmela, K: Suomalainen sosiaaliturva ja 
Särkelä, R & Eronen, A (toim.): perusturvan pul-
mat ja uudistamisen vaihtoehdot ja Honkanen, 
p: Työttömien perusturvan ongelmia.

SOSiAAlipSyKOlOgiA

SOSiAAlipSyKOlOgiAn 
peruSOpinnOT (25 op)
Elämme sosiaalisessa maailmassa. Olem-
me jatkuvassa kanssakäymisessä toistemme 
kanssa ja jäseninä ryhmissä, organisaatioissa, 
yhteiskunnassa ja kulttuuriyhteisössä. Sosiaa-
lipsykologiassa tutkitaan, miten tämä sosiaa-
linen maailma ja yksittäiset ihmiset vaikut-
tavat toisiinsa ja muovaavat toisiaan. Olen-
naista on myös oppia ymmärtämään ihmis-
mielen - ajattelun, tunteiden ja persoonalli-
suuden - sosiaalista muotoutumista. Sosiaa-
lipsykologian opintojen tavoitteena on an-
taa perustiedot sosiaalipsykologisen tutki-
muksen laajasta kentästä, valmiudet hyö-
dyntää tutkimuskirjallisuutta ja itse tehdä 
empiiristä tutkimusta sekä soveltaa sosiaa-
lipsykologisia teorioita ja tietoutta käytän-
töön. Lisää sosiaalipsykologiasta oppiainee-
na: http://www.avoin.helsinki.fi/opetus/esit-
telyt/ esit_sospsyk.htm. 

SP01 Johdatus sosiaalipsykologiaan (4 op)
SP02 Psykologian perusteita (3 op)
SP03 Sosiaalipsykologian juuret I (5 op)
SP04 Sosiaalipsykologian sovelluksia I (5 op)
SP05 Sosiaalipsykologian tutkimuskohtei-
ta I (8 op)

Sp01 johdatus 
sosiaalipsykologiaan (4 op)
Tavoitteet: Tutustutaan sosiaalipsykologian 
peruskäsitteisiin, keskeisiin ongelmanaset-
teluihin ja yleisimmin käytettyihin menetel-
miin. Opiskelija saa yleiskuvan sosiaalisen 
kognition sekä arvojen ja asenteiden tutki-
muksesta, vuorovaikutuksesta ja ryhmäpro-
sesseista sekä persoonallisuuden ja identi-
teetin sosiaalisista kehitysehdoista. Lisäksi 
tavoitteena on hankkia perustiedot sosiaa-
lipsykologian tieteenalan historiasta ja uu-
demmista kehityslinjoista. 

Suoritustapa: Luentoja 24 t + tentti, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus 
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Kirjallisuus: Helkama K., Myllyniemi r., liebkind 
K.: Johdatus sosiaalipsykologiaan. ruots. Socialpsy-
kologi - en introduktion (n. 300 s.) 

Sp02 psykologian perusteita (3 op)
Tavoitteet: Esitellään yleiskatsaus sellaisista 
psykologian peruskäsitteistä ja teorioista, 
jotka ovat tarpeellisia sosiaalipsykologian 
opinnoissa: käyttäytymisen biologinen pe-
rusta, oppiminen, muisti, ajattelu, tiedon-
käsittely, kieli, emootiot ja sosiaalinen käyt-
täytyminen. 

Suoritustapa: Joko a) Luentoja 24 t + tentti 
tai b) kirjatentti 

Kirjallisuus: gleitman H., Fridlund A. j. & reis-
berg D.: Psychology (6th ed.) Luvut 2, 4, 7, 8, 9 ja 
11. (n. 300 s.) 

Sp03 Sosiaalipsykologian juuret i 
(5 op)
Tavoitteet: Tutustutaan sosiaalipsykologian 
teorianmuodostuksen keskeisiin suuntauk-
siin ja niiden kehittymiseen sekä alan klas-
sikoihin ja muihin historiallisesti merkittä-
viin vaikuttajiin. 

Suoritustapa:a) Luentoja 24 t + luentotent-
ti + kirjatentti tai b) kirjatentti. Kirjallisuus 
tentitään yhdessä tentissä. Kirjatenttiin voi 
osallistua luentotentin jälkeen. 

Kirjallisuus: 1. Burr, V.: Sosiaalipsykologisia ihmiskä-
sityksiä (1 op), n. 160 s. 2. Schellenberg, j.: Sosiaa-
lipsykologian klassikoita. Neljä lukua: Mead, Freud, 
Skinner, Lewin (1 op), n. 150 s. 3. Kaksi valinnaista 
klassikkokirjaa yht. 3 op:
Allport g.: The nature of prejudice (2 op)
Bandura, A.: Social learning theory (2 op)
Darwin C.: The expression of the emotions in man 
and animals (2 op)
Festinger l.: A theory of cognitive dissonance (2 op)
Freud S.: Johdatus psykoanalyysiin I (s. 1-406.), 
ruots. Orientering i psykoanalys; engl. Introducto-
ry lectures on psychoanalysis (2 op)
Fromm e.: Pako vapaudesta tai Fromm e.: Vaaral-
linen vapaus; ruots. Flykten från friheten; engl. Es-
cape from freedom (1 op)
goffman e.: Arkielämän roolit, ruots. Jaget och 
maskerna; engl. The presentation of self in every-
day life (1 op)
Kaila e.: Persoonallisuus, ruots. Personlighetens 
psykologi (2 op)

Milgram S.: Obedience to authority. (1 op)
Tajfel H.: Human groups and social categories. (2 op)

Sp04 Sosiaalipsykologian 
sovelluksia i (5 op)
Tavoitteet: Tutustutaan joihinkin suoma-
laisen soveltavan sosiaalipsykologian tut-
kimuksiin ja teksteihin esimerkkitutkimus-
ten kautta. 

Suoritustapa: Kirjatentti. Kirjallisuus tenti-
tään yhdessä tentissä. 

Kirjallisuus: liebkind K. ym. (2000): Monikulttuu-
rinen Suomi (1,5 op), n. 170 s. Vesala K. M.: Yrittä-
jyys ja individualismi (1,5 op), n. 160 s. Pirttilä-Back-
man ym. (toim.): Arvot, moraali ja yhteiskunta 
(2 op). Tentitään kuusi lukua: luvut Juujärvi &. Myy-
ry, Ikonen-Varila, Pohjanheimo, Lahikainen, Tontti 
sekä Uutela & Haukkala. n. 120 s. Huom! Saatava-
na myös e-kirjana Opiskelijakirjastosta. 

Sp05 Sosiaalipsykologian 
tutkimuskohteita i (8 op)
Tavoitteet: Syvennetään johdantokurssil-
la muodostettua käsitystä sosiaalipsykolo-
gian keskeisistä tutkimuskohteista, kuten 
ryhmäprosesseista, ryhmien välisistä suhteis-
ta, asenteista ja sosiaalisesta kehityksestä. 
Kohdassa 1 tutustutaan perustasolla eri ryh-
mäprosesseihin. Kohdassa 2 tutustutaan en-
nakkoluuloisuuden eri muotojen ja sen vä-
hentämistä koskevien sosiaalipsykologisten 
teorioiden perusteisiin. Kohdassa 3 jatke-
taan perehtymistä asenteiden, stereotypi-
oiden ja sosiaalisten representaatioiden pe-
ruskäsitteisiin ja prosesseihin. Kohdan 4 teos 
tarjoaa opiskelijalle yleiskäsityksen sosiali-
saation ja sosiaalisen kehityksen pääteori-
oista ja tutkimusmenetelmistä. Kehitystä tar-
kastellaan elinkaaren eri vaiheissa esimerkik-
si biologisen, kognitiivisen, sosiaalisen, per-
soonallisuuden, kielen ja moraalin kehityk-
sen näkökulmista.  Kohdassa 5 opiskelija pe-
rehtyy Hofsteden teokseen, joka on yksi tun-
netuimmista kulttuurien välisistä vertailevis-
ta tutkimuksista.

Suoritustapa: Kirjatentti ja/tai korvaava ope-
tus. Kirjallisuus tentitään yhdessä tentissä. 
Kirjatenttiin osallistutaan mahdollisen kor-
vaavan opetuksen jälkeen. 
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Kirjallisuus: 1. Ryhmäprosessit 1 op: pennington, 
D. C.: The social psychology of behaviour in small 
groups (n. 200 s). Suomeksi: Pienryhmän sosiaalipsy-
kologia 2. Ryhmien väliset suhteet 1 op: Brown r.: 
Prejudice. Its social psychology. Luvut 1-2, 4, 6-8. (n. 
160 s.) 3. Asenteet, stereotypiat ja sosiaaliset repre-
sentaatiot 3 op: erwin, p.: Attitudes and persuasion 
(130 s.) Suomeksi: Asenteet ja niihin vaikuttaminen 
Hinton p.: Stereoptypes, cognition and culture (200 
s.) Wagner, W., Duveen, G., Farr, R., Jovchelovitch, 
S., Lorenzi-Cioldi, F., Markovà, I. & Rose, D. Theory 
and Method of Social Representations (julk.): Asian 
Journal of Social Psychology (2, sivut 95-125), 30 s. 
4. Sosiaalinen kehitys 1 op: Demetriou & al. (toim.): 
life-span developmental psychology (luvut 1, 
6, 7 ja 9. n. 165 s.) 5. Kulttuurien vertaileva tutki-
mus 2 op: Hofstede g.: Kulttuurit ja organisaatiot 
(n. 390 s). Englannniksi Cultures and organizations: 
software of the Mind. (uusi painos 2005) 

Sosiaalipsykologian perusopinnot järjeste-
tään myös verkko-opintoina. Lisätietoja: 
www.helsinki. fi/avoin 

SOSiAAlipSyKOlOgiAn 
AineOpinTOjA (20 Op)
Sosiaalipsykologian aineopintokokonaisuus 
sivuaineopiskelijoille on 35 opintopisteen 
laajuinen. Se koostuu opintojaksoista SP11-
14 ja SP19. 

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa ai-
neopintoja 20 opintopisteen verran: jaksot 
Sp11-Sp13 ja Sp19. 

Aineopintoja voi täydentää aineopintoko-
konaisuudeksi sosiaalipsykologian laitoksella 
suorittamalla jakson SP14 Sosiaalipsykologi-
an tutkimuskohteita II (15 op). Avoimen yli-
opiston opiskelijat voivat hakea ns. erillistä 
opintojen suoritusoikeutta. Lisätietoja val-
tiotieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta: 
http://www.valt.helsinki.fi/tiedekunta/ opis-
kelu/oikeudet/erilliset.htm. 

Jos opiskelija on suorittanut aiemmin sosiaa-
lipsykologian B-oppimäärän, hän voi täyden-
tää opinnot sosiaalipsykologian aineopinto-
kokonaisuudeksi 35 op. Lisätietoja verkko-
palvelusta Sosiaalipsykologian B-oppimää-
rän täydentäminen aineopintokokonaisuu-
deksi (35 op) -opinto-ohjelmasta. 

Edeltävät opinnot: Sosiaalipsykologian pe-
rusopinnot 

Sp11 Sosiaalipsykologian teoreet-
tis-metodologisia perusteita (4 op)
Tavoitteet: Opintojaksossa perehdytään so-
siaalipsykologiseen kysymyksenasetteluun ja 
päättelyn, selittämisen ja ymmärtämisen läh-
tökohtiin. Työpajassa käsitellään kysymyk-
senasettelultaan ja lähestymistavoiltaan eri-
laisia tutkimusesimerkkejä, jotka edustavat 
sekä perus- että soveltavaa, kokeellista ja 
kvasikokeellista, kvalitatiivista ja kvantita-
tiivista tutkimusta. Samalla harjaannutaan 
englanninkielisten artikkeleiden lukemiseen. 
Oppimistavoitteena on luoda pohja tulevil-
le menetelmäopinnoille eri tutkimusmene-
telmien yhtäläisyyksien ja erojen, käyttötar-
koitusten sekä taustaolettamusten ymmär-
tämisen kautta. 

Suoritustapa: Joko a) Luentoja 24 t + luen-
totentti tai b) kirjatentti 

Kirjallisuus: Breakwell, g. Doing Social Psycholo-
gy Research. (n. 380 s) 

Sp13 Sosiaalipsykologian 
sovelluksia ii (6 op)
Tavoitteet: Perehdytään kahteen sosiaalipsy-
kologian keskeiseen sovellusalueeseen. En-
simmäisessä sovellusalueessa tutustutaan or-
ganisaatiopsykologian keskeisimpiin käsittei-
siin ja teorioihin, mm. johtamisen, työmoti-
vaation, päätöksenteon ja tiimityön osalta. 
Toisessa sovellusalueessa syvennetään opis-
kelijan tietoa sekä suomalaisesta että kan-
sainvälisestä akkulturaatiosta ja ennakkoluu-
loisuutta koskevasta sosiaalipsykologisesta 
soveltavasta tutkimuksesta sekä esitellään 
etnisen identiteetin tutkimusta. Kolmannes-
sa esitellään terveyskäyttäytymisen muutok-
sessa sovellettuja sosiaalipsykologisia teori-
oita ja stressin ja terveysvaikutusten välistä 
tutkimusta. Neljännessä tarkastellaan työ-
elämän sosiaalipsykologiaa. 

Suoritustapa: Joko a) Kulttuurien kohtaami-
nen -luentosarja + luentotentti (3 op) + kir-
jatentti (3 op) tai b) kirjatentti (6 op) Kirja-
tentissä suoritaan kaksi kirjallisuuden koh-
taa oman valinnan mukaan. 

Kirjallisuus: 1. Organisaatioiden sosiaalipsykologia 
3 op: robbins, S.: Essentials of organizational be-
havior, 6. tai 7. painos. (n. 300 s.) 2. Maahanmuut-
tajat ja etniset vähemmistöt, 3 op: Sam, D. & Ber-
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ry, J. (toim.): Cambridge Handbook of Accultu-
ration psychology. Luvut 2-6 ja 24-26 (n 150 s). 
Huom! Saatavana myös e-kirjana Opiskelijakirjas-
tosta. 3. Terveyspsykologia 3 op: Stroebe, W.: So-
cial psychology and health (n. 270 s.); Hänninen V., 
Koski-jännes A. Narratives of recovery from addic-
tive behaviours. Addiction 94(12):1837-1848. 4. Työ-
elämän sosiaalipsykologiaa 3 op: Kortteinen M. & 
Tuomikoski H.: Työtön. Tutkimus pitkäaikaistyöt-
tömien selviytymisestä (n. 200 s.) Vesala K. & ran-
tanen T.: Pelkkä puhe ei riitä. Maanviljelijän yrit-
täjäidentiteetin rakentumisen sosiaalipsykologisia 
ehtoja. (85 s.); Bordeaux C., Brinley A., eby l., 
Asper W. & lockwood A.: Work and family rese-
arch in IO/OB: Content analysis and review of the 
literature (1980-2002). Journal of Vocational Be-
havior 66 (2005) (s. 124-197) (Saatavilla e-lehte-
nä.); Kirkpatric johnson M., Montimer l. lee & 
Stern M.: Judgements about Work. Dimensionality 
revisited. Work and Occupations 34 (2007) (s. 290 – 
317) (Saatavilla e-lehtenä.)

Sp12 Sosiaalipsykologian juuret 
ii (4 op)
Tavoitteet: Jatketaan perehtymistä sosiaa-
lipsykologian historiaan sekä tutustumista 
sosiaalipsykologian teorianmuodostuksen 
ja historian kannalta merkityksellisiin hen-
kilöihin ja heidän tuotoksiinsa. Farrin teos 
tarjoaa kokonaiskuvan sosiaalipsykologian 
historian suurista linjoista sekä keskeisistä 
tapahtumista ja vaikuttajista. Tieteenalan 
historiaa käsitellään niin yhdysvaltalaisten 
kuin eurooppalaistenkin kehitysaskeleiden 
osalta, tarkastellen sosiaalipsykologian sekä 
sosiologiaa että psykologiaa lähellä olevia 
muotoja. 

Suoritustapa: Kirjatentti. Kirjallisuus tenti-
tään yhdessä tentissä. 

Kirjallisuus: Hewstone, M, Stroebe, W & Jonas, K 
(eds.): introduction to Social psychology. A eu-
ropean perspective (4 th edition), luku 1 (s 2-19); 
Hänninen V., Partanen J. & Ylijoki O. (toim.): Sosi-
aalipsykologian suunnannäyttäjiä (2 op) Luvut 
Darwin, Vygotski, Bateson, Kohlberg, Harre, Mos-
covici, Gergen, Billig ja Goffman. Moscvici & Mar-
kova: The making of Modern Social Psychology. lu-
vut 1 ja 2 (s 1-54) 

Sp19 Valinnainen  
lähiopetus (6 op)
Tavoitteet: Syvennetään opiskelijoiden ym-
märrystä keskeisistä ja ajankohtaisista sosi-
aalipsykologian teoreettisista tai soveltavis-
ta kysymyksistä. 

Suoritustapa: Seminaari 24 t + seminaarityö. 
Seminaarin suorittaminen edellyttää aktiivis-
ta osallistumista tapaamisiin sekä seminaari-
työn kirjoittamista. 

Kirjallisuus: Mahdollisesta kirjallisuudesta ilmoite-
taan tapaamisessa. 

SOSiAAliTyÖ

SOSiAAliTyÖn  
peruSOpinnOT (25 Op)
Sosiaalityössä tutkitaan ihmisten toiminnan 
ja jokapäiväisen selviytymisen edellytyksiä, 
arkielämän jatkuvuuksia ja katkoksia, so-
siaalialan ammatteja ja instituutioita sekä 
alan monimuotoista vapaaehtoistoimintaa. 
Tavallisia analyysin kohteita ovat esimerkik-
si yhteisöt, perheet, ihmisen eri ikävaiheet ja 
niihin liittyvät arjen kysymykset, yksilöiden 
muuttuvat identiteetit, sosiaalialan historia 
ja koulutus sekä sosiaalipalvelujen ja - työn 
arviointi. Sosiaalityö on niin sanottu sovel-
tava tutkimusala, jolla sovellettavat ajatte-
lutavat nojaavat yhteiskunnallisia ilmiöitä, 
sosiaalisia ongelmia ja ihmisten hyvinvointia 
sekä kestävää kehitystä koskeviin teorioihin, 
käsityksiin ja tulkintoihin. Sosiaalityön tiede-
pohja on näin ollen monialainen ja se raken-
tuu pääasiassa yhteiskunta- ja käyttäytymis-
tieteellisten teorioiden perustalle. 

S1 Sosiaalityön johdantokurssi (10 op)
S2 Yhteiskuntapolitiikan 
johdantokurssi (3 op)
S3 Sosiaalityön ammatillisuus ja palvelujär-
jestelmät (6 op)
S3A Ihmiset ja palvelujärjestelmät (3 op)
S3B Käytäntö 1: Auttamisen lähtökohdat 
(3 op)
S4 Sosiaaliset kysymykset, ongelmat ja nii-
den ratkaisuyritykset (6 op)
S4A Esseeseminaari (3 op)
S4B Kirjatentti (3 op)
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S1. Sosiaalityön johdantokurssi 
(10 op)
Johdantokurssilla tutustutaan sosiaalityön 
keskeisiin käsitteisiin, sosiaalityöhön tietee-
nä ja tutkimusalana sekä akateemisena am-
mattialana. Luennolla käsitellään sosiaali-
työn tieteenalan ja ammatillisuuden historial-
lisia juuria, sosiaalityön ihmiskäsitystä, eetti-
syyttä sekä arvosidonnaisuutta ja ammatti-
etiikkaa. Johdantokurssin kuluessa opiskeli-
ja saa tietoa sosiaalityön tieteellisestä ja am-
matillisesta paikasta sekä sosiaalityön yhteis-
kunnallisesta kansallisesta ja kansainvälises-
tä toimintaympäristöstä. 

Suoritustapa: Luentoja 24 t + tentti, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus. Lisäksi oppi-
mispäiväkirja ja aikajanatehtävä. 

Kirjallisuus: ife, jim: Human rights and social work; 
juhila, K: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosi-
aalityön yhteiskunnalliset tehtävät; raunio, Kyös-
ti: Olennainen sosiaalityössä 

S2. yhteiskuntapolitiikan 
johdantokurssi (3 op)
Yhteiskuntapolitiikan johdantokurssilla tie-
teenala ja oppiaineet esittäytyvät. Kurssin 
tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat yh-
teiskuntapolitiikkaan oppialana. 

Suoritustapa: Luentoja 12 t + luentopäivä-
kirja. 

S3. Sosiaalityön ammatillisuus ja 
palvelujärjestelmät (6 op)
Tenttikirjat antavat käsityksen sosiaalialan 
työn kehityksestä ja hyvinvointijärjestelmän 
pääpiirteistä ja ajankohtaisista kysymyksistä 
Suomessa ja Euroopassa. Lisäksi jaksoon si-
sältyy palvelujärjestelmiin tutustuminen ja 
osallistuminen matalan kynnyksen neuvon-
tatoimintaan.

S3A. ihmiset ja 
palvelujärjestelmät (3 op)
Suoritustapa: Kirjatentti 

Kirjallisuus: Satka, M & Auvinen, A & Alho, S & Jaak-
kola, H (toim.): Huolenkantajat. kokemuksia ja 
sattumuksia sosiaalialan vuosikymmeniltä; 

Heikkilä, M & Lahti, Y (toim.): Sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelukatsaus 2007; Kvist, J & Saari, 
J (ed.): The europeanisation of social protecti-
on, sivut 1-20, 153-173 (Finland), 229-297 + lisäksi 
opiskelijan oman valinnan mukaan kahden muun 
Euroopan maan tilanne.

S3B. Käytäntö i: Auttamisen 
lähtökohdat (3 op)
Opintojaksolla tutustutaan ammatilliseen 
auttamistyöhön ihmisten arjen näkökulmas-
ta. Toisena keskeisenä tavoitteena on har-
joitella auttamistyön edellyttämiä vuoro-
vaikutus-, neuvonta- ja tiedonhankintatai-
toja. Tiedollisina tavoitteina on, että opin-
tojakson myötä opiskelija ymmärtää yhteis-
työn merkityksen auttamistyössä, tutustuu 
omakohtaisesti suomalaisen palvelujärjes-
telmän ja lainsäädännön toimintaan, kartut-
taa sosiaalityön kohdeilmiöiden tuntemus-
ta, tunnistaa ammatillisen ja maallikkoaut-
tamisen eroja ja yhtäläisyyksiä. 

Suoritustapa: Luentoja, auttamistyön toimin-
taympäristöihin ja toimijoihin tutustumista, 
kirjallisen työn tekeminen ja esitteleminen 
päätösseminaarissa. 

Oheiskirjallisuus: Freire, paulo: Sorrettujen peda-
gogiikka; Särkelä, Antti: Välittäminen ammattina; 
Roivainen, I & Nylund, M & Korkiamäki, R & Raita-
kari, S (toim.): yhteisöt ja sosiaalityö; jäppinen, 
M & Hurtig, j & Törrönen, M: Arjen polkuja ja 
kohtaamisia. Venäläistaustaiset maahanmuuttajat 
ja palvelujärjestelmä Kaakkois-suomessa.

S4 Sosiaaliset kysymykset, ongel-
mat ja niiden ratkaisuyritykset 
(6 op)
Opintojakson tavoitteena on tutustua sosi-
aalityön kannalta keskeisiin sosiaalisiin kysy-
myksiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Ongelmien 
ratkaisuyrityksiin tutustutaan tässä vaihees-
sa ensisijaisesti siten, että opiskelija tutustuu 
ongelmia koskevaan kirjallisuuteen sekä har-
jaantuu erittelemään tiedon ja asenteiden 
välistä suhdetta kirjoittamalla esseitä luke-
mastaan kirjallisuudesta sekä esittelemällä 
kirjoittamaansa suullisesti. Opintokokonai-
suus koostuu kahdesta jaksosta. 
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S4 A. Sosiaaliset kysymykset, 
ongelmat ja niiden 
ratkaisuyritykset (3 op)
Suoritustapa: Esseeseminaari 3 op 

Kirjallisuus: laitinen, M: Häväistyt ruumiit, rikotut 
mielet; granfelt, r: Kertomuksia naisten koditto-
muudesta; Määttä, M: Yhteinen verkosto? Tutki-
mus nuorten syrjäytymistä ehäisevistä poikkihal-
linnollisista ryhmistä (sivut 13-65) ja osajulkaisut I 
(Moniammatilliset ryhmät ehkäisevän päidetyön 
toteuttajina Helsingissä), IV (Määttä & Kalliomaa-
Puha: Sopivaksi kasvattava yhteiskunta) ja V (Poik-
kihallinnollinen ryhmätyö ja perheiden ongelmiin 
puuttuminen); Keskinen, S: Perheammattilaiset 
ja väkivallan ristiriidat: sukupuoli, valta ja kielel-
liset käytännöt; Knuuti, u: Matkalla marginaalis-
ta valtavirtaan? Huumeiden käytön lopettaneiden 
elämäntapa ja toipuminen; Alakoski, S: Sikalat; 
Marttinen, A: Veljeni vartija

S4 B: Sosiaaliset kysymykset, 
ongelmat ja niiden 
ratkaisuyritykset (3 op)
Suoritustapa: Kirjatentti 3 op

Kaksi teosta seuraavista: Haapola, i: Köyhyyden 
kynnyksellä. Toimeentulotuen dynamiikka 1990-lu-
vun Suomessa (kirjan empiirinen aineisto on 1990-
luvulta, mutta käsitteelliset ja metodologiset läh-
tökohdat ovat edelleen ajankohtaisia); luukkai-
nen, M: Viitotut elämät. Kuurojen nuorten aikuis-
ten kokemuksia viittomakielisestä elämästä Suo-
messa; Anis, M: Sosiaalityö ja maahanmuuttajat. 
Lastensuojelun ammattilaisten ja asiakkaiden vuo-
rovaikutus ja tulkinnat; Husso, M: Parisuhdeväki-
valta; petrelius, p: Sukupuoli ja subjektius sosiaa-
lityössä: tulkintoja naistyöntekijöiden muistoista; 
Väyrynen, S: Usvametsän neidot. Tutkimus nuor-
ten naisten elämästä huumekuvioissa; Virokan-
nas, e: Normaalin rajan molemmilla puolilla: tut-
kimus huumehoitoyksikön nuorten indentiteetin 
rakentumisesta; Mörö, M: Kiltin yön lahjat; Hol-
ter O g: Män i rörelse. Jämställdhet, förändring 
och social innovation i Norden. Sivut 7-117, 173-
224 ja 312-359.

SOSiAAliTyÖn  
AineOpinnOT (35 Op)
Sosiaalityö on sekä tutkimusala että useis-
ta erilaisista käytännöistä koostuva ammat-
tiala. Nykyisin se on itsenäinen oppi- ja tut-
kimusala. Helsingin yliopiston sosiaalityön 

opetuksessa painottuvat kaupunkisosiaali-
työn kysymykset. Kiinnostuksen kohteena 
ovat kansalaisuus ja ihmisyys globalisoitu-
vassa maailmassa. Sosiaalityössä tutkitaan ih-
misten toiminnan ja jokapäiväisen selviyty-
misen edellytyksiä, arkielämän jatkuvuuksia 
ja katkoksia, sosiaalialan ammatteja ja ins-
tituutioita sekä alan monimuotoista vapaa-
ehtoistoimintaa. Tavallisia analyysin kohtei-
ta ovat esimerkiksi yhteisöt, perheet, ihmi-
sen eri ikävaiheet ja niihin liittyvät arjen ky-
symykset, yksilöiden muuttuvat identiteetit, 
sosiaalialan historia ja koulutus sekä sosiaa-
lipalvelujen ja - työn arviointi. 

Sosiaalityössä on esillä ihmiselämän koko 
kirjo. Ihmistä ja hänen sosiaalista ympäristö-
ään tarkastellaan sosiaalityössä elämänkaa-
ren kokonaisuudessa. Lasten asema, nuor-
ten ongelmat, perhe-elämän paineet, ikään-
tyminen, päihteiden käyttö, väkivalta, maa-
hanmuuttajuus, yhteiskunnan marginaalis-
sa elävät vähemmistöt – siinä joitakin tutki-
muksen ja opetuksen kohteita. 

Sosiaalityö on soveltava tutkimusala, jolla 
sovellettavat ajattelutavat nojaavat yhteis-
kunnallisia ilmiöitä, sosiaalisia ongelmia ja 
ihmisten hyvinvointia sekä myös kestävää 
kehitystä koskeviin teorioihin, käsityksiin ja 
tulkintoihin. Sosiaalityön tiedepohja on näin 
ollen monialainen ja se rakentuu pääasiassa 
yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisten teo-
rioiden perustalle. 

Edeltävät opinnot: Sosiaalityön perusopin-
not tulee olla suoritettuna ennen aineopin-
toihin pyrkimistä. 

Opintojen järjestelyistä: luento-opetus jär-
jestetään pääosin lauantaisin. Lisäksi opin-
not sisältävät paljon työskentelyä verkko-
oppimisympäristössä. 

Huom! Aineopintoihin pyritään alkukuulus-
telussa, jossa tentitään Jokinen Arja & Suo-
ninen Eero (toim.) Auttamistyö keskustelu-
na. Tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön ar-
jesta (Tampere: Vastapaino 2000). 

Ne opiskelijat, joilla on perusopinnoista alle 
hyvät tiedot tai yli kymmenen vuotta vanhat 
tiedot tenttivät lisäksi Kirsi Juhilan teoksen: 
Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaa-
lityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. 
(Tampere: Vastapaino 2006). 
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Juhilan Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkai-
na -kirjan tenttiminen ei nosta perusopin-
tojen arvosanaa, mutta pääsemällä läpi al-
kukuulustelusta hakija osoittaa, että hänel-
lä on riittävät tiedot aineopintoihin pääse-
miseksi. 

Kuulustelu järjestetään Helsingissä la 30.8.08 
klo 9.00–13.00. 
Ks. tarkemmat ohjeet www.avoin.helsinki.
fi > Opinnot > Oppiaineet > Sosiaalityö > 
aineopinnot syksy 2008

S6 Ihmiskäsitykset ja elämänkulku (6 op)
S7 Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut (3 op)
S9 Sosiaalityön teoriat ja yhteiskuntateo-
riat (6 op) 
S8 Sosiaalioikeus (5 op) 
S11 Sosiaalityön erityisalueet (9 op): 
- S11a Sosiaalityön erityisalueet: Lastensuo-
jelun perusteet (3 op) 
- S11c Sosiaalityön erityisalueet: Vapaava-
lintainen sosiaalityön kurssi (3 op) 
- S11ba Sosiaalityön erityisalueet: Margina-
lisaatiokysymysten sosiaalityö (3 op) 
S10 Käytäntö 2: Asiakastyön taidot (6 op)

S6 ihmiskäsitykset ja 
elämänkulku (6 op) 
Opintojakson tavoitteena on syventää so-
siaalityön ihmiskäsityksiä sekä jäsentää so-
siaalityön kannalta keskeisten tutkimusalo-
jen näkökulmista ihmisten elämänkulkuja ja 
ihmisen kehitystä. 

Suoritustapa: Luentoja 8 t, verkkotehtävä 
sekä essee 

Kirjallisuus: 
Hockey j & Allison j: Social identities across the 
life course.
Hänninen V: Sisäinen tarina, elämä ja muutos. (Si-
vut 13-89).
rauhala l: Ihmiskäsitys ihmistyössä.

S7 Sosiaaliturva ja 
sosiaalipalvelut (3 op) 
Opintojakson tutkimuskirjallisuus antaa 
opiskelijalle käsityksen Suomen ja laajem-
min Pohjoismaiden hyvinvointipolitiikan ke-
hityssuunnista ja sosiaaliturva- sekä palvelu-
järjestelmien pääpiirteistä. 

Suoritustapa: kirjatentti

Kirjallisuus: 
Moisio p, Karvonen S, Simpura j ja Heikkilä M: 
Suomalaisten hyvinvointi 2008.
Melby K, ravn A-B and Carlsson Wetterberg 
C: Gender equality and welfare politics in Scan-
dinavia.
Hvinden B and johansson H: Citizenship in Nor-
dic Welfare States. Dynamics of choice, duties and 
participation in a changing Europe. 

S9 Sosiaalityön teoriat ja 
yhteiskuntateoriat 6 op) 
Opintojaksolla tutustutaan sosiaalityön teo-
rioihin ja niistä käytävään nykykeskusteluun 
sekä yhteiskuntateorian perusteisiin.

Suoritustapa: Luentoja 16 t , verkkotehtävä 
sekä kirjatentti.

Kirjallisuus:
payne M.: Modern Social Work Theory (uusin pai-
nos; kirja saa olla mukana tenttitilaisuudessa).
Heiskala r.: Toiminta, tapa ja rakenne. 
rahkonen K.: Sosiologisia nykykeskusteluja.
Lisäksi yksi sosiaalityön teorioita käsittelevä teos 
(ilmoitetaan myöhemmin).
Healy K.: Social Work Practices. Contemporary Per-
spectives on Change.
lee: The Empowerment Approach to Social Work 
Practice.
lundy: Social Work and Social Justice. A Structural 
Approach to Practice. 
McDonald C: Challenging social work. The con-
text of practice.
parton & O´Byrne: Constructive Social Work.

S8 Sosiaalioikeus (5 op) 
Opintojakso antaa opiskelijalle perustiedot 
sosiaalioikeudellisesta sääntelystä ja sen so-
veltamisesta, asiakkaan asemasta ja oikeuk-
sista sekä perus- ja ihmisoikeuksien suhtees-
ta sosiaalioikeudelliseen päätöksentekoon.

Suoritustapa: Alkutentti, Luentoja 32 t sekä 
verkkotehtäviä, joka sisältävät oikeustapaus-
harjoitusten ratkaisemista. 

Kirjallisuus: 
Tuori K: Sosiaalioikeus (3. tai 4. uudistettu painos), 
Luvut: I Sosiaalioikeuden ala (ss. 1-26), II.1. Sosiaali- 
ja terveydenhuolto (27-66), VI Sosiaaliset oikeudet 
(177-302) ja X Tahdosta riippumattomat toimenpi-
teet (411-546).
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Ennen kurssille osallistumista tulee opiske-
lijalla olla suoritettuna Julkisoikeuden yleis-
opintokurssi (5 op.)

S10 Käytäntö 2: Asiakastyön 
taidot (6 op) 
Kurssilla opiskellaan asiakkaan kohtaamis-
ta, sosiaalityön suunnitelmallista työproses-
sia sekä dokumentointia aikuissosiaalityön / 
lastensuojelun toimintaympäristössä. Viite-
kehyksenä painotetaan yksilökohtaista psy-
kososiaalista työtä verkostoissaan. Opinto-
jakson tavoitteena on kehittää opiskelijan 
oman persoonan käyttöä auttamistilanteis-
sa, oppia asiakastyön perustaitoja, tutustua 
omakohtaisesti sosiaalityön tilannearvion, 
suunnitelmallisuuden ja dokumentoinnin 
käytäntöihin ja niihin liittyviin keskustelui-
hin, oppia arvioimaan menetelmien ja eet-
tisten kysymysten merkitystä sekä hyödyntä-
mään erilaisia tiedonlajeja sosiaalityössä. 

Suoritustapa: Luentoja 24 t, verkkotyösken-
telyä sekä lopputehtävä

Oheiskirjallisuus:
Coulshed V., Orme V.: Social Work Practice. An 
Introduction. Uusin painos.
egan g.: A Skilled Helper: A Systematic Approach 
to Effective Helping.
Fook j.: Social Work – Critical Theory and Practice.
Jokinen A ja Juhila K (toim.): Sosiaalityö aikuis-
ten parissa.
juhila K.: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosi-
aalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat.
Koski-jännes A & riittinen luentoja & Saarnio 
p.: Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- 
ja käyttäytymisongelmiin.
Kääriäinen A: Lastensuojelun sosiaalityö asiakir-
joina. Dokumentoinnin ja tiedonmuodostuksen dy-
namiikka.
Miller W & rollnick S.: Motivational intervie-
wing. Preparing people for change. 
Milner & O´Byrne: Assessment in Social Work. Uu-
sin painos.
Mönkkönen K.: Vuorovaikutus – dialoginen sosiaa-
lityö. Helsinki: Edita.
napier luentoja & Fook j: Breakthroughs in Prac-
tice. Theorising critical moments in social work.
Pahlman I (toim.): Asiakirjajulkisuus ja tietosuo-
ja sosiaali- ja terveydenhuollossa.
rostila i.: Tavoitelähtöinen sosiaalityö.
Särkelä A.: Välittäminen ammattina.

S11 Sosiaalityön  
erityisalueet (9 op): 
Opiskelija perehtyy sosiaalityön erityisaluei-
siin.

Opintojaksoon sisältyy Lastensuojelun pe-
rusteet -kurssi, minkä lisäksi opiskelija suo-
rittaa kaksi kurssia, joista toinen on sosiaa-
lityön erityisalakurssi.

- S11A lastensuojelun perusteet 
(3 op) 
Tavoitteena on muodostaa yleiskäsitys las-
tensuojelun institutionaalisista tehtävistä 
niin rakenteiden kuin yksilöllisten toimijoi-
den tasolla. Kurssin viitekehys perustuu las-
tensuojelulakiin ja sosiaalityön velvoitteisiin, 
minkä lisäksi aihetta käsitellään moninaises-
ti lasten oikeuksien, perhe-elämän ja sosiaa-
lipolitiikan näkökulmasta. Tarkastelun koh-
teeksi tulee myös toisinaan ristiriitaisesti jän-
nitteinen toimintaympäristö. 

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee las-
tensuojelun käsitteistön ja keskeiset periaat-
teet sekä tuntee lastensuojelun kohdeilmi-
öitä ja työmenetelmiä.

Suoritustapa: Luentoja 16, verkkotehtävä 
sekä lopputehtävä

Oheismateriaali ilmoitetaan kurssin yhteydessä. 

- S11B Valinnainen erityisala 
(3 op): S11bc Marginalisaatio-
kysymysten sosiaalityö 
Suoritustapa: Ilmoitetaan myöhemmin. 

Kirjallisuus: 
Jokinen A & Huttunen Luentoja & Kulmala A 
(toim.): puhua vastaan ja vaieta. neuvottelu 
kulttuurisista marginaaleista. 
Juhila K & Forsberg H & Roivainen I (toim.): Margi-
naalit ja sosiaalityö.
Kaukonen O & Hakkarainen P (toim.): Huumeiden 
käyttäjä hyvinvointivaltiossa.
Knuuti u: Matkalla marginaalista valtavirtaan? 
Huumeidenkäytön lopettaneiden elämäntapa ja 
toipuminen. 
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- S11C Vapaavalintainen 
sosiaalityön kurssi (3 op)
Kurssin suoritustavat ilmoitetaan myöhem-
min 

SOSiOlOgiA 

SOSiOlOgiAn  
peruSOpinnOT (25 op)
Oletko kiinnostunut yhteiskunnasta, sen ra-
kenteista ja erilaisista ilmiöistä? Tarvitsetko 
työssäsi taitoa hankkia ja analysoida yhteis-
kunnallista tietoa? Sosiologia on yleinen yh-
teiskuntatiede, jonka tutkimuskohteet vaih-
televat kokonaisia yhteiskuntia kuvaavista 
rakenteellisista seikoista intiimeihin sosiaa-
lisiin suhteisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. So-
siologian opiskelu auttaa jäsentämään yh-
teiskuntia kaikessa monimuotoisuudessaan 
ja ymmärtämään, miten ihmiset, yhteiskun-
nat ja koko maailma muodostavat monimut-
kaisen vastavuoroisuuksien ja riippuvuuksien 
verkon. 

110. Sosiologian johdantokurssi 5 op 
111. Väestötieteen johdantokurssi 5 op 
101. Sosiaali- ja kulttuuriantropologian joh-
dantokurssi 5 op 
105. Sosiologisia näkökulmia ja tutkimuk-
sia 10 op 

110. Sosiologian johdantokurssi 
(5 op)
Kurssin tavoitteena on saada yleiskatsaus 
sosiologiaan tieteenalana sekä tutustua so-
siologiseen ajattelutapaan ja sen keskeisiin 
käsitteisiin. 

Suoritustapa: Luentoja 24 t + tentti, jossa 
suoritetaan myös kirjallisuus 

Kirjallisuus: Bauman, Z., Sosiologinen ajattelu. 

111. Väestötieteen 
johdantokurssi (5 op)
Tavoitteena on saada yleiskuva väestön ra-
kenne- ja muutostekijöistä sekä niiden yh-
teiskunnallisesta merkityksestä, väestöilmi-
öiden mittaamisesta, keskeisistä väestöteo-
rioista, Suomen väestöstä, kehitysmaiden vä-

estökysymyksistä ja väestötieteen suhteesta 
muihin yhteiskuntatieteisiin. 

Suoritustapa: Luentoja 24 t + harjoitusteh-
tävä + tentti 

Kirjallisuus: Verkkomateriaali osoitteessa http:// 
www.valt.helsinki.fi/sosio/vaesto/ 

101. Sosiaali- ja kulttuuriantro-
pologian johdantokurssi (5 op)
Kurssin tavoitteena on johdattaa sosiaaliant-
ropologian keskeisiin käsitteisiin, tieteenhaa-
ran paikkaan ja menetelmiin muiden yhteis-
kuntatieteiden rinnalla sekä yhteiskuntien 
tarkasteluun kulttuurisesta näkökulmasta. 

Suoritustapa: Luentoja 24 t + tentti 

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

105. Sosiologisia näkökulmia ja 
tutkimuksia (10 op)
Tavoitteena on tutustua sosiologiseen käsit-
teistöön ja sosiologisiin tapoihin tutkia nyky-
yhteiskuntaa. 

Suoritustapa: Kirjatentti kahdessa osassa 

Kirjallisuus: I osa 3 op: giddens, A., Sociology (5. 
painos) II osa 7 op: Jokinen ja Saaristo (toim.), Suo-
malainen yhteiskunta; Alapuro R & Arminen I 
(toim) Vertailevan tutkimuksen ulottuvuuksia 
(s. 1 - 182); Held, D & Mcgrew, A: Globalisaatio – 
puolesta ja vastaan

Sosiologian perusopinnot järjestetään myös 
verkko-opintoina. Lisätietoja: www.helsin-
ki. fi/avoin 

SOSiOlOgiAn  
AineOpinnOT (35 Op)

129. Sosiologian klassinen perinne ( 3 op)
130. Sosiologinen tutkimus ja yhteiskunta-
politiinen keskustelu ( 6 op)
140. Suomen väestönkehitys (4 op)
134. Sosiologisen teorian suuntaukset (7 op)
122. Empiirisen sosiaalitutkimuksen mene-
telmät ( 7 op)
Sosiologian tutkimusalat I (8 op)
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Opintokokonaisuus noudattaa sivuaineopin-
tojen tutkintovaatimuksia. Edeltävät opin-
not: Sosiologian perusopinnot 25 op 

129. Sosiologian klassinen 
perinne (3 op)
Opintojakso perehdyttää klassisiin sosiolo-
gian kohteen ja peruskäsitteiden määritte-
lyihin. 

Suoritustapa: Johdantoluento + kirjatentti 

Kirjallisuus: gronow j, noro A & Töttö p, Sosio-
logian klassikot. 

130. Sosiologinen tutkimus 
ja yhteiskuntapolitiinen 
keskustelu(6 op)
Perehdytään ajankohtaisia yhteiskuntapo-
liittisia ongelmia käsittelevään sosiologiseen 
kesksuteluun

Suoritustapa: a) Luentoja 10 t + kirjallinen 
työ ja kirjatentti tai b) kirjatentti 

Edeltävät opinnot: opintojakso 129. 

Kirjallisuus: Hochschild A r: The Time Bind: When 
Work Becomes Home and Home Becomes Work; ran-
tala & Sulkunen: Projektiyhteiskunnan kääntöpuo-
lia; Heiskala, R & Luhtakallio, E (toim.): uusi jako

140. Suomen  
väestönkehitys  (4 op)
Tutustutaan Suomen väestönkehitykseen ja 
sen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin

Suoritustapa: Kirjatentti 

Kirjallisuus: Koskinen S ym. (toim.): Suomen väes-
tö (uudistettu laitos) 

134. Sosiologisen teorian 
suuntaukset (7 op)
Perehdytään sosiologiassa vallitseviin erilai-
siin yleisiin teorioihin ja keskeisiin sosiologi-
siin aikalaisdiagnooseihin 

Suoritustapa: Kirjatentti 

Edeltävät opinnot: Opintojakso 129. 

Kirjallisuus: Heiskala r: Toiminta, tapa ja raken-
ne; Rahkonen K (toim.): Sosiologisia nykykes-

kusteluja; Beck u & Beck-gernsheim e: Indivi-
dualization. 

122. empiirisen sosiaalitutki-
muksen menetelmät (7 op)
Perehdytään keskeisimpiin sosiaalitutkimuk-
sen menetelmiin. 

Suoritustapa: a) Luentoja 8 t + kirjatentti tai 
b) Kirjatentti 

Kirjallisuus: Babbie, e: the Practice of Social Rese-
arch (10 ed.). Luvut 1-9 ja 14-17; eskola j & Suo-
ranta j: Johdatus laadulliseen tutkimukseen; Sil-
verman, D.: Interpreting qualitative data. Methods 
for analysing talk, text and in-teraction. Third edi-
tion. Luvut 3-7  

Sosiologian  
tutkimusalat i (8 op)
Perehdytään yhteen sosiologian tutkimus-
alaan Edeltävät opinnot: Opintojaksot 129, 
130, 134. 

Suoritustapa: a) Luentosarja + oppimispäivä-
kirja + kirjatentti tai b) Kirjatentti, jossa suo-
ritetaan yksi tutkimusalajakso viidestä valin-
naisesta jaksosta. Valitusta jaksosta tentitään 
neljä valinnaista kohtaa. 

426. perhesosiologia (8 op)
Kirjallisuus: 1. Smart, C: Personal Life. 2. laman-
na M: Emile Durkheim on the Family. 3. Beck u 
& Beck-gernsheim e: The Normal Chaos of Love. 
4.Widmer Eric & Jallinoja R (eds.) Beyond the 
nuclear Family. Families from a Configuratio-
nal perspective (ilmestyy elokuussa 2008, Peter 
Lang). 5. jallinoja r: Perheen aika. sekä Schnei-
der, D: American Kinship. 6. Gullestad M & Sega-
len M (eds.): Family and Kinship in europe. 7. 
Coontz, S: Marriage, a History. How Love Conque-
red Marriage. 8. Smart C & neale B: Family Frag-
ments?

430. Sukupuolen sosiologia (8 op)
Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa 
opiskelija sukupuoleen keskeisenä sosiaa-
lisena rakenteena, tarkastella sukupuolen 
merkitystä sosiologisissa keskusteluissa ja 
johdatella feministisiin sosiaaliteoreettisiin 
keskusteluihin. Lisäksi käsitellään feministi-
sen tutkimuksen metodologisia kysymyksiä. 
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Feministinen näkökulma tarjoaa valmiuksia 
tarkastella kriittisesti myös sosiologisen teo-
rian ja tutkimuksen historiaa ja sukupuoli-
neutraalia valtavirtaa. 

Kirjallisuus: 1. nayak, Anoop & Kehily, Mary 
jane: Gender, Youth and Culture. Young Masculi-
nities and Femininities. 2. Connell, r.W.: The Men 
and The Boys. 3. Delamont, Sara: Feminist Socio-
logy. 4. Butler, judith: Hankala sukupuoli. Femi-
nismi ja identiteetin kumous. 5. juvonen, Tuula: 
Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Homoseksuaa-
lisuuden rakentuminen sotienjälkeisessä Suomessa. 
6. Skeggs, B: Formations of Class and Gender. Be-
coming Respectable. 7. lempiäinen, Kirsti: Sosio-
logian sukupuoli. 8. Marshall, Barbara & Witz, Anne 
(toim.): engendering the Social. 9. ramazanog-
lu, Caroline & Holland, janet: Feminist Methodo-
logy: Challenges and Choices. 10. Tolonen, T (toim.): 
yhteiskuntaluokka ja sukupuoli.

4301. lapsuuden ja nuoruuden 
sosiologia (8 op)
Kirjallisuus:1. de Block, Luentoja & Buckingham, 
D: Global Children, Global Media. Migration, Me-
dia and Childhood. 2. Allison, j & Adrian l. ja-
mes: Constructing Childhood. Theory, Policy and 
Social Practice.3. lallukka, K: Lapsuusikä ja ikä lap-
suudessa. Tutkimus 6-12 vuotiaiden sosiokulttuuri-
sesta ikätiedosta. 4. lee, n: Childhood and Society. 
Growing up in age of uncertainty. 5. Aaltonen, S 
& Honkatukia, p: Tulkintoja tytöistä. 6. France, 
A: Understanding Youth in Late Modernity. 7. Hen-
derson, S, Holland, j, Mcgrellis, S, Sharpe, S, 
Thomson, r: Inventing Adulthoods. 8. Käyhkö, M: 
Siivoojaksi oppimassa. Etnografinen tutkimus työ-
läistytöistä puhdistuspalvelualan koulutuksessa. 

434. Työelämän ja organisaa-
tioiden tutkimus (8 op)
Kirjallisuus: 1. Pettinger, L, Parry, J, Taylor, R, Glucks-
mann, M (ed.): A new Sociology of Work? ; 2. 
Scott, W. Richard, Gerald, F. Davis (ed.): Organiza-
tions and Organizing: rational, natural and 
Open Systems perspectives ; 3. Blom r ym.: Tie-
totyö ja työelämän muutos palkkatyön arki tieto-
yhteiskunnassa tai Heiskanen, T & Hearn, j: Infor-
mation Society and the Workplace: Spaces, Bounda-
ries and Agency. 4. Webb, j & Macmillan, p: Or-
ganisations, Identities and the Self; 5. Sennett r: 
Työn uusi järjestys. (saatavissa englanniksi nimellä 
The Corrosion of Character); 6. Bradley, H & Hea-
ly, g: Ethnicity and Gender at Work. Inequalities, 
Careers and Employment Relations.; 7. Henrikson & 

Wrede (toim.) Hyvinvointityön ammatit tai Wre-
de, S ym. (toim.): Care Work in Crisis. reclaiming 
the nordic ethos of Care.; 8. julkunen r & nät-
ti j: The Modernization of Working Times: Flexibi-
lity and Work Sharing in Finland. 

435. Kaupunkisosiologia (8 op)
Ainakin toinen kohdista 1 ja 2 on pakolli-
nen osa tenttiä. 

Kirjallisuus: 1. Savage M, Warde A & Ward K: Ur-
ban Sociology, Capitalism and Modernity, 2nd. ed. 
2. gottdier, M & Hutchinson, r: The New Urban 
Sociology ( 2nd. ed) 3. Kaksi seuraavista: Waris, H: 
Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsil-
lan pohjoispuolelle (2. tarkistettu painos); Korttei-
nen, M: Lähiö. Tutkimus elämäntapojen muutok-
sesta; Hankonen, j: Lähiöt ja tehokkuuden yhteis-
kunta; Keskinen, Tuominen, Vaattovaara (toim.): 
Helsinki – pohjoinen metropoli 4. Kaksi seuraa-
vista: Kauppinen, T M: Asuinalueen ja perhetaus-
tan vaikutukset helsinkiläisnuorten keskiasteen tut-
kintojen suorittamiseen; Vaattovaara M: Pääkau-
punkiseudun sosiaalinen erilaistuminen; Mäenpää, 
p: Narkissos kaupungissa: tutkimus kuluttaja-kau-
punkilaisesta ja julkisesta tilasta 5. Yksi seuraavis-
ta: Musterd, S & Ostendorf, W.: Urban Segrega-
tion and the Welfare State: Inequality and Exclusion 
in Western Cities; Mingione, E (ed.): urban pover-
ty and the underclass. A reader. ss. 1-152 ja 275 
– 383; 6. Yksi seuraavista: Kazepov, Y (ed.): Cities 
of europe. Changing Contexts, local Arrange-
ments, and the Challenge of urban Cohesion, 
ss. 1- 232; Scott, A j: Global City Regions: Trends, 
Theory, Policy; Sassen, S: The Globla City. 7. Kak-
si seuraavista: Florida, r: The Riste of the Creative 
Class; Zukin, S: The Culture of Cities; Turley, A C: 
Urban Culture. Exploring Cities and Cultures. 

437. Kulttuurin tutkimus (8 op)
Perehdytään sosiologiseen kulttuurintutki-
mukseen jonka sisällä voi tutustua alueen 
teoreettiseen jäsentämiseen ja eri taiteen-
lajeja käsitteleviin empiirisiin tutkimuksiin. 
Edustettuna on myös kulutuksen sosiolo-
gia. 

Kirjallisuus:1. Förnäs, j: Kulttuuriteoria: myöhäis-
modernin ulottuvuuksia. 2. Harrington, A: Art 
and Social Theory. 3. Becker, H: Art Worlds. 4. 
Abercrombie, n & longhurst, B: Audiences. 5. 
Halle, D: Inside Culture: Art and Class in the Ame-
ricna Home. 6. Sassatelli, r: Consumption: theory, 
history, politics. 7. Gronow, J & Warde, A (eds.): Or-
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dinary Consumption. 8. lehtonen, T-K: Aineel-
linen yhteisö

VAlTiO-Oppi
Valtio-oppi perehdyttää opiskelijat poliitti-
seen ja hallinnolliseen toimintaan kansalli-
sessa ja kansainvälisessä toimintaympäristös-
sä. Opetuksen tavoitteena on opiskelijoiden 
kyky muodostaa ja soveltaa itsenäisesti op-
piaineen alaan kuuluvaa tutkimustietoa - ja 
samalla kyky kehittää tähän tietoon nojaa-
van käytännön toimintaa niin julkisissa kuin 
yksityisissä organisaatioissa. Opetuksessa py-
ritään avaamaan uusia näkökulmia yhä vai-
keammin hallittaviin yhteiskunnallisiin arvo- 
ja eturistiriitoihin, niiden syihin ja ratkaisu-
yrityksiin sekä vaikutuksiin niin Suomessa 
kuin maailmanmitassa. 

Valtio-oppia opiskellaan kolmella opintolin-
jalla, joka valitaan perusopintojen jälkeen. 
Linjat ovat politiikan tutkimuksen linja, hal-
linnon ja organisaatioiden tutkimuksen lin-
ja sekä maailmanpolitiikan tutkimuksen lin-
ja. Avoimessa yliopistossa valtio-opin opis-
kelu jatkuu perusopintojen jälkeen politii-
kan tutkimuksen linjan mukaisilla aineopin-
noilla. Politiikan tutkimuksen linjalla ope-
tus kohdistuu politiikan teoriaan, politiikan 
ilmiöön elämän eri alueilla, eri maiden po-
liittisiin järjestelmiin, kansalaisten poliitti-
siin valmiuksiin ja poliittiseen käyttäytymi-
seen, poliittisiin instituutioihin ja niiden toi-
mivuuteen sekä poliittiseen kulttuuriin, ku-
ten uusiin poliittisiin liikkeisiin ja politiikan 
kieleen. Erityisesti pyritään vertaillen ja opis-
kelijoita tutkimuksen tekoon opastaen sel-
ventämään Suomen asemaa yleiseurooppa-
laisessa poliittisessa, taloudellisessa ja kult-
tuurisessa kehityksessä.

VAlTiO-Opin  
peruSOpinnOT (25 Op) 
politiikan tutkimuksen linja ja 
maailmanpolitiikan tutkimuksen 
linja

Y101. Johdatus valtio–oppiin (7 op)
Y105. Suomen poliittinen järjestelmä ja EU 
(6 op)
Y110. Poliittisen ajattelun perusteet (6 op)

Lisäksi järjestetään linjakohtaiset perusopin-
tojaksot, joista opiskelija valitsee ja suorittaa 
yhden opintojakson: 
P115. Euroopan poliittiset  
järjestelmät (6 op) tai 
M115. Maailmanpolitiikan  
suuntaukset (6 op)

y101. johdatus valtio-oppiin (7 op)
Opintojakson tavoitteena on antaa yleisku-
va politiikan, maailmanpolitiikan sekä hal-
linnon ja organisaatioiden tutkimuksen eri 
tutkimussuuntauksista ja tutkimuskohteis-
ta. Opintojaksossa perehdytään näissä tut-
kimusperinteissä käytettäviin käsitteisiin ja 
teorioihin. 

Oppimistavoitteena on, että opiskelija ym-
märtää politiikan, hallinnon ja organisaati-
oiden sekä maailmanpolitiikan tutkimuk-
sen peruslähtökohdat ja pystyy soveltamaan 
näitä oppeja syvemmälle menevissä valtio-
opin opinnoissa.

Suoritustapa: Luennot 24 t + harjoitustyö 
+ tentti

Luentotentissä tentitään kaksi teosta Opin-
tojakson kirjallisuudesta (ks. Kirjallisuus). Mi-
käli sivuaineopiskelija aikoo jatkaa valtio-
opin opintojaan aineopintoihin, on toisen 
luentotentissä tentittävistä teoksista oltava 
siltä linjalta, jonka mukaiset opinnot opiske-
lija valtio-opin aineopinnoissaan aikoo suo-
rittaa. Avoimessa yliopistossa valtio-opin ai-
neopinnot (35 op) järjestetään politiikan tut-
kimuksen linjan mukaisesti.

Kirjallisuus: Kaksi seuraavista (ks. Suoritustapa): 
Hakovirta Harto: Maailmanpolitiikka. Teoria ja 
todellisuus (maailmanpolitiikan tutkimuksen lin-
jan teos); paloheimo Heikki & Wiberg Matti: 
Politiikan perusteet (politiikan tutkimuksen linjan 
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teos); Salminen Ari: Hallintotiede. Organisaatioi-
den hallinnolliset perusteet (hallinnon ja organi-
saatioiden tutkimuksen linjan teos).

y105. Suomen poliittinen 
järjestelmä ja eu (6 op)
Opintojakson tavoitteena on lisätä ja syven-
tää tietoa valtio-opin käsitteistä, tutkimus-
suuntauksista ja tutkimuskohteista liittämäl-
lä ne Suomen poliittisen järjestelmän ja Eu-
roopan unionin tarkasteluun. 

Opintojakson keskeisiä sisältöalueita ovat 
Suomen poliittisen järjestelmän rakenteet, 
instituutiot, ideologiat ja toiminnalliset piir-
teet ja niiden kehitys (em. teemojen käsitte-
ly kansallisesta, kansainvälisestä ja hallinnol-
lisesta näkökulmasta) sekä Euroopan unioni 
poliittisena ja hallinnollisena järjestelmänä 
(unionin instituutiot, päätöksenteko ja kes-
keiset politiikka-alueet). 

Oppimistavoitteena on syventää tietoja Suo-
men poliittisesta järjestelmästä ja Euroopan 
unionista, oppia analysoimaan niiden raken-
teita ja toimintaa sekä oppia käyttämään nii-
hin liittyviä tietolähteitä.

Suoritustapa: Luennot 24 t + harjoitustyö + 
tentti, jossa tentitään myös kirjallisuutta

Kirjallisuus: Heiskala Risto ja Luhtakallio Eeva (toim.): 
uusi jako. Miten Suomesta tuli kilpailuyhteiskunta?; 
Raunio Tapio ja Saari Juho (toim.): eurooppalaistu-
minen: Suomen sopeutuminen euroopan integ-
raatioon; Saukkonen Pasi (toim.): paikkana poli-
tiikka; Suomen perustuslaki 2000.

y110. poliittisen ajattelun 
perusteet (6 op)
Opintojakson tavoitteena on perehtyä aate-
historian avulla politiikan tutkimuksen teo-
reettisiin ja metodologisiin lähtökohtiin sekä 
nykypolitiikan filosofisiin ja ideologisiin taus-
taolettamuksiin. Opintojaksossa korostetaan 
myös feministisen politiikan teorian merki-
tystä poliittiselle ajattelulle.

Suoritustapa: Luentosarja Ideologiat ja teo-
riat politiikan tutkimuksessa 24 t + harjoitus-
työ + tentti, jossa suoritetaan myös kirjalli-
suutta luennoitsijan ohjeiden mukaan

Kirjallisuus: Bryson Valerie: Feminist Political The-

ory (2nd ed.); Gingell John, Little Adrian ja Winch 
Christopher (eds.): Modern political Thought; 
Heywood Andrew: Political ideologies (4th ed.).

p115. euroopan poliittiset 
järjestelmät (6 op)
Opintojakso keskittyy Euroopan nykyisten 
valtiollisten järjestelmien rakenteisiin, toi-
mintatapoihin ja poliittisiin kulttuureihin. 
Tavoitteena on opettaa tarkastelemaan näi-
tä kysymyksiä vertailevasta näkökulmasta. 

Opintojakso korostaa uuden Euroopan po-
liittisia ongelmia ja tulevaisuuden näköalo-
ja historiallisessa tilanteessa, jossa vanhat 
jakolinjat Länsi- ja Itä-Euroopan välillä ovat 
katoamassa. Opintojaksossa pyritään anta-
maan kuva Euroopasta kokonaisuutena, jos-
sa pienillä valtioilla on yhtä tärkeä asema 
kuin suurillakin.

Suoritustapa: Luentoja 24 t + luentotentti + 
harjoitustehtävä + kirjatentti

Kirjatentti suoritetaan luentotentin yhtey-
dessä. Tentittävä kirjallisuus ja harjoitusteh-
tävä ohjeistetaan luennoilla. Kurssin suorit-
taminen edellyttää aktiivista osallistumista 
luennoille. Kurssi arvioidaan siten, että luen-
not + luentotentti ja harjoitustehtävä muo-
dostavat yhdessä puolet kurssin arvosanas-
ta ja kirjatentti puolet.

Kirjallisuus: Bale Tim: European Politics. A Com-
parative Introduction (2nd ed.); Heywood Paul et 
al. (eds.): Developments in european politics; 
Tsoukalis loukas: What kind of Europe (Updated 
and expanded ed.).

M115. Maailmanpolitiikan 
suuntaukset (6 op)
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää 
opiskelijat maailmanpolitiikan tutkimuksen 
erikoistumisalueiden (ulkopolitiikka ja diplo-
matia; rauhan- ja konfliktintutkimus; globaa-
li poliittinen talous ja globaali hallinta) kes-
keisiin kysymyksiin avaamalla näitä Suomen 
ja sen kansainvälisten suhteiden kautta. Näin 
pyritään myös Suomen globaalin aseman ja 
sen kehityksen parempaan ymmärtämiseen. 

Suoritustapa: Luentoja 24 t + luentotentti 
+ essee + kirjatentti 
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Kirjatentti suoritetaan luentotentin yhteydes-
sä. Tentittävä kirjallisuus ja essee ohjeistetaan 
luennoilla. Kurssin suorittaminen edellyttää 
aktiivista osallistumista luennoille. Kurssi ar-
vioidaan siten, että luennot + luentotentti ja 
essee muodostavat yhdessä puolet kurssin ar-
vosanasta ja kirjatentti puolet.

Kirjallisuus: Wallensteen, peter: Understanding 
Conflict Resolution; Hill, Christopher: The Chan-
ging Politics of Foreign Policy; O’Brien, robert 
& Williams, Marc: global political economy: 
Evolution and Dynamics.

Sekä jompi kumpi seuraavista: Kantola, Johanna & 
Valenius, Johanna (toim.): Toinen maailmanpoli-
tiikka; tai Gruffydd Jones, Branwen (ed.): Decolo-
nizing international relations.

VAlTiO-Opin AineOpinnOT 35 Op
Valtio-opin aineopinnot järjestetään Avoi-
messa yliopistossa Politiikan tutkimuksen 
linjan mukaisesti. Politiikan tutkimuksen lin-
jaan on mahdollista sisällyttää opintoja 0-12 
op muilta linjoilta, joita ovat Hallinnon ja or-
ganisaatioiden tutkimuksen linja ja Maail-
manpolitiikan tutkimuksen linja. M210. Maa-
ilmanpolitiikan teoriasuuntaukset –Opinto-
jakso on maailmanpolitiikan linjalta.

Y205. Vallan tutkimus (5 op) 
P210. Moderni poliittinen ajattelu (6 op) 
P215. Euroopan integraation teoria ja EU:n 
instituutiot (6 op) 
P225. Demokratian teoria ja käytännöt (6 op) 
Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen 
ja sukupolvipolitiikka (6 op) 
M210. Maailmanpolitiikan teoriasuuntauk-
set (6 op) 

y205. Vallan tutkimus (5 op) 
Opintojakson tavoitteena on syventää tie-
toja valtio-opin tutkimuksesta perehtymäl-
lä ensin vallan tutkimukseen yleisesti ja sen 
jälkeen linjakohtaisesti politiikan, hallinnon, 
ja organisaatioiden sekä maailmanpolitiikan 
tutkimuksen näkökulmista. Linjakohtaisten 
osioiden aikana tutustutaan tarkemmin val-
tio-opin eri osa-alueiden keskeisiin vallan 
teorioihin ja käsitteisiin. Oppimistavoitteena 
on vallan käsitteiden ja teorioiden yleistun-
temus sekä kyky eritellä valtaa kansallisesta 

ja kansainvälisestä sekä toisaalta poliittises-
ta ja hallinnollisesta näkökulmasta.

Suoritustapa: Luentoja 28 t + Lukesin-teok-
sen tentti + soveltava tehtävä + luentotentti 

Lukesin teos suoritetaan kirjatentissä ennen 
luentotenttiin osallistumista. Kirjan hankin-
ta ja siihen perehtyminen on hyvä aloittaa 
jo ennen kurssin alkua. Luentotentin yhtey-
dessä palautetaan soveltava tehtävä, jonka 
tarkempi ohjeistus annetaan ensimmäisellä 
luentokerralla. Kurssin suorittaminen edel-
lyttää läsnäoloa luennoilla. 

Kirjallisuus: Suoritetaan tentissä: lukes, Steven: 
Power. A Radical View (toinen painos 2005). 

Oheiskirjallisuus, ei välttämätön hankkia:
Berenskoetter, Felix & Williams, M.J. (toim): power 
in World politics.; Allen Amy: Feminist Perspecti-
ves on Power (ks. http://plato.stanford.edu/entries/
feminist-power/); pfeffer jeffrey: Managing With 
Power: Politics and Influence in Organizations. 

p210. Moderni poliittinen 
ajattelu (6 op) 
Opintojakson tavoitteena on perehtyä po-
liittiseen ajatteluun lukemalla moderneik-
si klassikoiksi muodostuneiden ajattelijoi-
den keskeisiä teoksia. Opintojakso keskit-
tyy erityisesti eurooppalaiseen poliittiseen 
ajatteluun ja sen kriittiseen itseymmärryk-
seen keskeisten eurooppalaista politiikkaa, 
valtiota, demokratiaa, toimintaa, julkisuut-
ta ja valtaa problematisoineiden ajattelijoi-
den näkemyksiin perehtymisen kautta. Jak-
sossa keskitytään siihen, miten eurooppa-
laista poliittisen ajattelun traditiota on py-
ritty uudelleen ajattelemaan ja problemati-
soimaan viime vuosisadan johtavien poliit-
tisten ajattelijoiden toimesta.

Suoritustapa: Luentoja 24 t + 4 t orientointi+ 
luentotentti + harjoitustyö + kirjatentti. 

Kirjallisuus tentitään luentotentin yhtey-
dessä.

Kirjallisuus: Arendt Hannah: Vita activa. Ihmisenä 
olemisen ehdot; Habermas jürgen: Julkisuuden 
rakennemuutos. Tutkimus yhdestä kansalaisyhteis-
kunnan kategoriasta; Foucault Michel: Tarkkail-
la ja rangaista.
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p215. euroopan integraation 
teoria ja eu:n instituutiot (6 op) 
Opintojakson tavoitteena on perehtyä Eu-
roopan unionin instituutioihin ja niiden vä-
lisiin suhteisiin, päätöksentekoon ja päätök-
senteon taustatekijöihin sekä kansalaisten 
ja EU:n välisiin suhteisiin vaalien ja kansa-
laisosallistumisen näkökulmasta. Huomiota 
kiinnitetään myös eurooppalaisuuden histo-
riaan, nykyhetken ristiriitoihin sekä tulevan 
kehityksen vaihtoehtoihin.

Suoritustapa: Työseminaarityyppinen luento-
sarja 24 t + seminaarialustus + luentotentti, 
jonka yhteydessä suoritetaan Opintojakson 
kirjallisuus. Kurssin suorittaminen edellyttää 
läsnäoloa luennoilla.

Kirjallisuus: Tiilikainen, Teija & Teemu Palosaa-
ri (toim.): integraation teoria; John Peterson & 
Michael Shackleton (toim.): The institutions of 
the european union; Simon Bulmer & Christian 
Lequesne (toim.): The Member States of the eu-
ropean union. 

p225. Demokratian teoria ja 
käytännöt (6 op) 
Opintojakson tavoitteena on perehtyä länsi-
maisen demokratian ja poliittisen kulttuurin 
viimeaikaisiin kehityspiirteisiin, ongelmiin 
ja ongelmia koskeviin ratkaisuihin kansal-
lisesta, kansainvälisestä ja globaalista pers-
pektiivistä.

Suoritustapa: Luentoja 24 t + luentotentti + 
harjoitustyö + kirjatentti 

Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa 
luennoilla. Luennot korvaavat kirjallisuudes-
ta Dahlin teoksen. Kirjatentin osalta ohjeet 
annetaan luennoilla. Luennot tentitään kir-
jatentin yhteydessä. 

Kirjallisuus: Tentittävät kirjat: Setälä Maija: Demo-
kratian arvo. Teoriat, käytännöt ja mahdollisuudet; 
Dahl robert: On Democracy. 
Sekä kaksi seuraavista: (opettaja ohjeistaa seuraa-
vien kirjojen käytön, osa korvautuu luennoilla.) 
Bobbio norberto: Democracy and Dictatorship; 
Dalton russell j.: Democratic Challenges, Demo-
cratic Choices: The Erosion of Political Support in 
Advanced Industrial Democracies; Held David: De-
mocracy and the global order. From the modern 
state to cosmopolitan governance; young iris Ma-
rion: Inclusion and Democracy.

nuorten yhteiskunnallinen osal-
listuminen ja sukupolvipolitiikka 
(6 op) 
Keväällä 2008 järjestetyn kymmenen tutkijan 
vierailuluentosarjaan perustuva taustateks-
tien ja äänitiedostojen kokonaisuus muodos-
taa perustan verkkokurssina toteutettavalle 
opintojaksolle.Verkkokurssin aineistojen ta-
voitteena on nostaa esiin tutkimuksessa koe-
teltuja (historiallisia, empiirisiä, vertailtuja) 
tulkintoja nuorten poliittisesta kulttuurista 
ja sen fragmentotumisesta ja monikulttuu-
risuudesta sekä pohtia ajan henkeä nuorten 
poliittisessa kulttuurissa sekä avata kiehtovi-
en analyysien kohteena viime aikoina ollut-
ta poliittisen sukupolven monimielistä käsi-
tettä. Samalla valottuvat myöhäismodernin 
demokratian, globalisaation, monikulttuuri-
suuden ja kollektiivisen osallistumisen eroo-
siotekijät ja mahdollisuudet. 

Suoritustapa: Kurssin aikana osallistutaan 
kolmen tehtävän avulla ryhmäkeskusteluun 
aiheen ongelmista. Opettaja osallistuu aktii-
visesti keskusteluun. Tehtävien lisäksi suori-
tetaan kotikoneella kirjatentti verkon väli-
tyksellä. Kirjat ovat käytettävissä vastausti-
lanteessa. Verkkokurssi korvaa valtio-opin 
aineopintojen Opintojakson P230. Muutto-
liikkeiden ja monikulttuuriset haasteet po-
litiikalle 6 op. 

Arviointi: Opintojakson arvosana muodos-
tuu kirjatentin (50 %) ja tehtävien keskus-
teluineen (50%) keskiarvona. Tentti ja tehtä-
vät arvioidaan asteikolla 0-5. Keskustelujen 
tulee olla hyväksytysti suoritettuja.

M210. Maailmanpolitiikan 
teoriasuuntaukset (6 op) 
Opintojaksossa perehdytään maailmanpo-
litiikan tutkimuksen teoriasuuntauksiin ja 
metodologisiin perusteisiin. Tavoitteena on, 
että opiskelija tuntee kaikki keskeiset maa-
ilmanpolitiikan tutkimuksessa esillä olevat 
teoreettiset lähestymistavat, ymmärtää nii-
den heikkouksia ja vahvuuksia sekä osaa yh-
distää ne laajempiin tieteenfilosofisiin ke-
hyksiin.

Suoritustapa: Työseminaarityyppinen luen-
tosarja 24 t + seminaarialustus (2 op) ja kir-
jatentti (4 op)
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Kirjallisuus: Baylis John & Smith Steve & Owens, 
Patricia (eds.): The globalization of World poli-
tics: An introduction to international relations 
(4th ed.); Hollis Martin & Smith Steve: Explaining 
and Understanding International Relations; Brown, 
Chris: International Relations Theory: New Norma-
tive Approaches. 

VAnHeneMiSen TuTKiMuS 

VAnHeneMiSen TuTKiMuKSen 
OpinTOKOKOnAiSuuS (25 op)
Vanhenemisen tutkimus (sosiaaligerontolo-
gia) tutkii vanhenemista, elämänkulkua ja 
ikäsidonnaisia ilmiöitä, joita tarkastellaan 
yhteiskunnan ja sen muutoksen näkökul-
masta. Myös vanhustyö, vanhustenhuolto 
ja väestön vanhenemisen yhteiskunnalliset 
vaikutukset kuuluvat opintokokonaisuuden 
piiriin. Vanhenemisen tutkimus kattaa peri-
aatteessa kaikki ikävaiheet, vaikka pääpai-
no onkin vanhuudessa. 

V1. Vanhenemisen tutkimuksen johdanto-
kurssi (6 op)
V2. Vanhenemisen ajankohtaisia kysymyk-
siä (8 op)
V3. Monitieteinen vanhenemisen tutkimus 
(5 op)
V4. Ikä ja elämänkulku I (6 op)

V1. Vanhenemisen tutkimuksen 
johdantokurssi (6 op)
Johdantokurssilla lähestytään vanhenemista 
ja vanhuutta yhteiskunnallisena, kulttuurise-
na ja yksilöllisenä kysymyksenä sekä tutus-
tutaan vanhuspolitiikkaan ja vanhustyöhön. 
Tavoitteena on oppia hahmottamaan vanhe-
nevan ihmisen elinoloja ja elämäntilanteita 
sekä luoda käsitys vanhuudesta ikä- ja elä-
mänvaiheena ja sukupolvikysymyksenä. Li-
säksi luodaan katsaus harjoitettavaan van-
huspolitiikkaan sekä vanhustyöhön. 

Suoritustapa: Luennot 20 t + oppimispäivä-
kirja + tentti 

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

V2. Vanhenemisen ajankohtaisia 
kysymyksiä (8 op)
Opintojaksossa paneudutaan ajankohtaisiin 
vanhenemisen yhteiskunnallisiin ja kulttuu-
risiin kysymyksiin sekä vanhenemisen tutki-
muksen keskeisiin teorioihin ja suuntauk-
siin. 

Suoritustapa: a) luentosarja, joka korvaa 
osan kirjallisuudesta + kirjatentti. Mikäli lu-
entosarjaa ei lukuvuotena järjestetä, kaikki 
kirjat tentitään tai b) kirjatentti 

Kirjallisuus: Bowling, A: Ageing Well. Quality of 
Life in Old Age; Harris, D K.: The Sociology of 
Ageing. (3.ed.); Hyvä yhteiskunta kaikenikäisil-
le (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 27/2004) 
ja sen liiteraportti 1 Väestön ikärakenteen muutos 
ja siihen varautuminen (Valtioneuvoston kanslian 
julkaisusarja 29/2004); julkunen r & pärnänen, 
A: Uusi ikäsopimus

V3. Monitieteinen vanhenemisen 
tutkimus (5 op)
Opintojaksossa valotetaan eri tieteenaloilla 
tehtävää vanhenemisen tutkimusta. 

Suoritustapa: a) luentosarja, joka korvaa 
osan kirjallisuudesta + kirjatentti. Mikäli lu-
entosarjaa ei lukuvuotena järjestetä, kaikki 
kirjat tentitään tai b) kirjatentti 

Kirjallisuus: Kaikille yhteinen teos: Heikkinen, E. & 
Rantanen, T. (toim.) gerontologia. Sekä kaksi seu-
raavista: Airaksinen, T: Vanhuuden ylistys; ilta-
nen, S: Minihameesta mummonmekkoon; Spännä-
ri, j: ”Rukous on perintöä suvusta sukuun”: Ikään-
tyneet ja uskonto vuosituhannen vaihteen Suomes-
sa; Vakimo, S: Paljon kokeva, vähän näkyvä; Vilk-
ko, A: Omaelämänkerta kohtauspaikkana.

V4. ikä ja elämänkulku i (6 op)
Opintojaksossa paneudutaan eri ikävaihei-
siin, elämänkulun problematiikkaan ja elä-
mäkertatutkimukseen. 

Suoritustapa: kirjatentti 

Kirjallisuus: estes, C & Biggs, S & phillipson, 
S: Social theory, social policy and ageing: a criti-
cal introduction; Settersten, R (ed.): invitation to 
the life course; Karisto, A (toim.): Suuret ikäluo-
kat; Karisto A: Satumaa.
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VieSTinTä

VieSTinän peruSOpinOT (25 Op)
Taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset muu-
tokset yhteiskunnassa ovat yhä monimutkai-
sempia ja laaja-alaisempia. Näissä muutok-
sissa viestintä on avain-asemassa. Siksi medi-
ankentän ja julkisuuden ymmärtäminen on 
yhä tärkeämpää. 

Viestintä on tieteenala, joka tutkii sanomi-
en välitystä ja merkitysten tuottamista. Se 
on oppiaine, jossa tutkimus tukeutuu paitsi 
omiin myös muihin yhteiskuntatieteellisiin 
teorioihin, käsitteisiin ja metodeihin. Vies-
tinnän tutkimus ja opetus on laaja-alaista: 
sisäis- ja keskinäisviestinnästä aina yhteisö 
ja joukkoviestintään. Viestinnän perusopin-
noissa tutustutaan joukkoviestinten ja orga-
nisaatioiden viestintään sosiaalisena, kult-
tuurisena ja historiallisena ilmiönä. Opinto-
kokonaisuus koostuu kolmesta opintojak-
sosta. Ensimmäisen ja toisen opintojakson 
tavoitteena on hahmottaa pääsuuntaukset 
viestinnän teorioista sekä omaksua tieteen-
alan keskeiset käsitteet. Kolmannen jakson 
tavoitteena on jäsentää kuva viestinnän in-
stituutioista, viestinnän oikeudellista sään-
telystä ja viestintäpolitiikasta. Kokonaisuus 
antaa perustyökalut viestinnän yhteiskun-
nalliseen tarkasteluun. 

VieSTinnän  
peruSOpinnOT (25 Op)
sisältää seuraavat opintojaksot: 
P1 Johdatus viestintään (7 op)
P2 Viestintä ja yhteiskunta (yht.10 op)
- P2a) Media, organisaatiot ja yhteiskunta 
(5 op)
- P2b) Viestintä ja kulttuuri (5 op)
P3 Viestinnän instituutiot ja viestintäpoli-
tiikka (yht. 8 op)
- P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sään-
tely (4 op)
- P3b) Viestinnän instituutiot ( 4 op)

p1 johdatus viestintään (7 op)
Opintojakson tavoitteena on johdattaa opis-
kelijat viestinnän peruskäsitteisiin ja -lähes-
tymistapoihin. 

Suoritustapa: Luentoja 20 t + luentotentti, 
jossa suoritetaan myös kirjallisuutta (osa I) + 
kirjatentti (osa II). 

I-osan kirjallisuus: 
Kunelius r: Viestinnän vallassa (uusin painos)
II-osan kirjallisuus:
åberg l: Viestinnän johtaminen
nieminen H & pantti M: Media markkinoilla

p2 Viestintä ja yhteiskunta (10 op)
Jaksossa tutustutaan tutkimuskirjallisuuteen, 
jossa tarkastellaan viestintää yhteiskunnalli-
sena ilmiönä. Ensimmäisessä osiossa tarkas-
tellaan medioiden ja organisaatioiden vies-
tintärakenteita sosiaalisessa kontekstissaan 
ja toisessa osiossa pohditaan identiteettejä 
audiovisuaalisessa mediakulttuurissa. 

p2a) Media, organisaatiot ja 
yhteiskunta (5 op)
Suoritustapa: kirjatentti 

Kirjallisuus: Aula P ja Hakala S (toim.): Kolmet kas-
vot: näkökulmia organisaatioviestintään tai 
Huhtala H & Hakala S (2007): Kriisi ja viestintä. 
Karvonen e: Elämää mielikuvayhteiskunnassa: 
Imago ja maine menestystekijöinä myöhäismoder-
nissa maailmassa 
Kivikuru U & Kunelius R (toim.) Viestinnän jäljil-
lä: näkökulmia uuden ajan ilmiöön (ei tenti-
tä sivuja 25-98)

p2b) Viestintä ja kulttuuri (5 op)
Suoritustapa: kirjatentti 

Kirjallisuus: Hall S: Identiteetti
Herkman j: Audiovisuaalinen mediakult-
tuuri
Mäkelä A. Puustinen Luentoja & Ruoho I 
(toim) Sukupuolishow – johdatus feminis-
tiseen mediatutkimukseen.
lehtonen M: Merkitysten maailma

p3 Viestinnän instituutiot ja 
viestintäpolitiikka (8 op)
Jakson tavoitteena on antaa opiskelijoil-
le yleiskuva suomalaisen viestintäjärjestel-
män rakenteesta ja sen toimintaperiaatteis-
ta. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on kä-
sitys siitä, millaisista instituutioista suoma-
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lainen mediamaisema rakentuu, sekä siitä, 
millaisille tavoitteille ja periaatteille ne toi-
mintansa pohjaavat. Jakso koostuu kahdes-
ta osiosta: viestintäpolitiikkaa ja viestinnän 
sääntelyä käsittelevästä osiosta sekä vies-
tinnän instituutioita käsittelevästä osiosta. 
Osiot voi suorittaa joko luentokurssina tai 
kirjatenttinä. 

p3a) Viestintäpolitiikka ja 
viestinnän sääntely (4 op)
Suoritustapa a): Luentoja 20 t ja kirjallisuus 
Kirjallisuus luentokurssin yhteydessä: Mäntylä j: 
Journalistin etiikka; Vuortama T & Kerosuo l: 
Viestinnän lait ja säännöt (6. painos, 2004); sekä 
muu luennoitsijan osoittama aineisto.
Suoritustapa b): kirjatentti, jossa suoritetaan 
Mäntylä j: Journalistin etiikka (1. tai uudem-
pi painos) 
Vuortama T & Kerosuo luentoja: Viestinnän 
lait ja säännöt (6. painos) 
Seuraavat verkkoaineistot:
Tekijänoikeuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/
ajantasa/1961/19610404
Sananvapauslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/al-
kup/2003/20030460
Yleisradiolaki: http://www.yle.fi/yleista/pelis_yle-
laki.shtml 
Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta: http://www.
vet.fi/lait_kuvaohjelmien_tarkastaminen.php 
Journalistin ohjeet: http://www.journalistiliit-
to.fi 
Code of Athens: http://www.ipra.org/detail.
asp?articleid=22 
Mainonnan kansainväliset perussäännöt: 
http://www.iccfin.fi/ICCMainonnankvperusaan-
not1997.pdf
ProComin viestinnän eettiset ohjeet: http://www.
procom.fi/Resource.phx/sivut/sivut-procom/ajan-
kohtaista/saannotjaeettisetohjeet.htx 
MTL viestintätoimistojen eettiset periaatteet: 
http://www.mtl.fi/fi/mtl/mtl_viestintatoimistot/
eettiset_periaatteet
Listayhtiön tiedonantovelvollisuus http://www.
rahoitustarkastus.fi/Fin/Listayhtiolle/Tiedonan-
tovelvollisuus/etusivu.htm

p3b) Viestinnän instituutiot (4 op)
Suoritustapa a) Luentoja 20 t +luentotentti 
+ kirjallisuutta hyödyntävä essee, josta tie-
dotetaan tarkemmin ensimmäisellä luen-
tokerralla.

Kirjallisuus luentokurssin yhteydessä: 
joukkoviestimet 2008. Tilastokeskus 2008
juholin e: Cosmopolis. Yhteiskuntavastuusta yri-
tyskansalaisuuteen
Kulttuuri ja viestintä. Tilastokeskus 2002:3
Ruusunen A (toim.): Media muuttuu: Viestin-
tä savitauluista kotisivuihin (kirja saatavana 
myös elektronisessa muodossa; lainattavissa kirjas-
ton Helka-tietokannan kautta)
nordenstreng K & Wiio O A: Suomen media-
maisema (2. painos)

Suoritustapa b) Kirjatentti, jossa suoritetaan 
kolme teosta seuraavista: 
Herkman j: Kaupallisen television ja iltapäiväleh-
tien avoliitto 
jääsaari j: YLE yleisöjen ehdoilla. Tutkimus suo-
malaisten television nykytilaa ja tulevaisuutta kos-
kevista arvostuksista 
Ruusunen A (toim.): Media muuttuu: Viestin-
tä savitauluista kotisivuihin (kirja saatavana 
myös elektronisessa muodossa; lainattavissa kir-
jaston Helka-tietokannan kautta) (1. tai uudem-
pi painos) 
nordenstreng K & Wiio O A: Suomen media-
maisema (2. painos) 
juholin e: Cosmopolis. Yhteiskuntavastuusta yri-
tyskansalaisuuteen 

Viestinnän perusopinnot järjestetään myös 
verkko- ja monimuoto-opintoina. Lisätieto-
ja www.helsinki.fi/avoin. 

VieSTinnän  
AineOpinnOT (35 Op)
Viestinnän aineopintokokonaisuuden tavoit-
teena on antaa teoreettiset ja menetelmälli-
set perusvalmiudet tutkimuksen tekemiseen 
ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Opintokoko-
naisuus perehdyttää myös viestinnän am-
mattikäytäntöihin ja erityisalueisiin. Sivuai-
neopintojen (35 op)kokonaisuuteen kuulu-
vat seuraavat opintojaksot:

- A4 Tutkimustaidot (4 op)
- A5 Viestinnän menetelmät I (4 op)
- A6 Viestinnän analyysi (3 op)
- A7 Viestinnän oppihistoria (5 op)
- A8 Viestinnän ammattikäytännöt (4 op)
- A9 Viestinnän erityisalueita, (3 x 5 op, 
yht.15 op)

Edeltävät opinnot: viestinnän perusopinnot 
(25 op)
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A4 Tutkimustaidot (4 op)
Opiskelija perehtyy tutkimuksen tekemiseen 
ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Kurssin ta-
voitteena on kehittää opiskelijan metodo-
logisia valmiuksia eli kykyä ongelmanaset-
teluun, käsitteiden määrittelyyn sekä teo-
reettisen ja empiirisen ajattelun yhdistämi-
seen. Lisäksi perehdytään akateemisiin pu-
hetapoihin, tieteellisen tekstin lajityyppei-
hin, julkaisukäytäntöihin ja kirjoittamiseen 
osana tutkimusprosessia. Kurssi suositellaan 
suoritettavaksi aineopintojen ensimmäisenä 
kurssina ja kurssi tulee olla suoritettuna en-
nen jaksoa A6. 

Suoritustapa: Luentoja 20 t + luentopäivä-
kirja + kurssikirjallisuuteen liittyvä loppu-
tehtävä. Luentoihin liittyy ryhmätöinä teh-
täviä harjoituksia. 

Kirjallisuus: Hirsjärvi S & al.: Tutki ja kirjoita (uu-
sin painos) 
luostarinen H. & Väliverronen e (1991/2007): 
Tekstinsyöjät (saatavilla sähköisenä http://www.vas-
tapaino.fi/vp/ekirjat/tekstinsyojat.pdf
Tieteelliset aikakauslehdet (lista annetaan kurs-
sin yhteydessä): Communication Research; Critical 
Studies in Mass Communication; European Journal 
of Communication; Feminist Media Studies Histo-
rical Journal of Film, Radio and Television Human 
Communication Research Information Society Jour-
nal of Broadcasting and Electronic Media Journal 
of Communication Journal of Communication Ma-
nagement Journal of Media Economics Journal of 
Popular Culture Journal of Communication Inqui-
ry Journalism Quarterly Journalism Studies Lähiku-
va Management Communication Quarterly Media, 
Culture and Society MedieKultur New media & so-
ciety Nordicom Information & Review Organization 
Screen The Public (Javnost) Tiedotustutkimus 

A5 Viestinnän menetelmät i (4 op)
Opiskelija perehtyy viestinnän tutkimuksen 
keskeisiin empiirisiin tutkimusmenetelmiin. 
Kurssi toimii johdantona, jossa opiskelija saa 
perustiedot tärkeimmistä empiirisistä tutki-
musmenetelmistä ja niiden soveltamistavois-
ta. Kurssi rakentuu johdantoluennosta, jos-
sa esitellään kurssin rakenne sekä eri mene-
telmiä esittelevistä luento-osioista, joilla eri 
menetelmien asiantuntijat esittelevät kysei-
sen menetelmän. 

Luentoihin voi sisältyä myös harjoituksia ja 
ryhmätöitä, jotka auttavat opiskelijaa ym-
märtämään kyseisen menetelmän sovelta-
mista. Kurssilla esiteltäviä menetelmiä ovat 
esim. survey, haastattelu, tilastojen käyt-
tö, määrällinen ja laadullinen sisällönerit-
tely sekä laadullinen tekstianalyysi organi-
saatioviestinnän ja joukkoviestinnän tutki-
muksessa. 

Suoritustapa L 20 t + ryhmätyö + essee

Kirjallisuus: 
Aaltola j & Valli r (2007): Ikkunoita tutkimusme-
todeihin 1 (vuoden 2007 painos).)
Alkula T, pöntinen S & ylöstalo p: Sosiaalitutki-
muksen kvantitatiiviset menetelmät 
Cassel C & Symon G (eds.): Qualitative Methods 
and Analysis in Organizational research; A 
practical guide
eskola j & Suoranta j: Johdatus laadulliseen tut-
kimukseen (8. painos, 2008)
Hansen & al: Mass Communication Research Met-
hods (vuoden 2008 painos)
jensen K B: Handbook of Media and Communica-
tion Research (2002 tai uudempi painos) 
Jones S: (ed.) (1999) Doing internet research. 
Critical Issues and Methods for Examining the Net. 
Kantola A, Moring I & Väliverronen E (toim.): Me-
dia-analyysi: Tekstistä tulkintaan 
Seppänen j : Visuaalinen kulttuuri: teoriaa ja me-
todeja mediakuvan tulkitsijalle 
yin r: Case Study Research. Thousand Oaks: Sage

A6 Viestinnän analyysi (3 op)
Opintojaksolla opiskelija perehtyy viestinnän 
tutkimusmenetelmiin ja tutkimusprosessiin. 
Jakson keskeisiä aihepiirejä ovat mm. tutki-
musongelman muodostaminen, tutkimus-
suunnitelman laatiminen, tutkimusmene-
telmän valinta ja käyttö sekä aineiston ke-
räys ja analyysi. 

Suoritustapa a: Luentoja 18 t + suppea ana-
lyyttinen essee + kurssin lopputyö
Suoritustapa b: kirjallisuuteen pohjautuva 
laaja analyyttinen essee

Kirjallisuus: Herkman j (2005): Kaupallisen televi-
sion ja iltapäivälehtien avoliitto. 
Huhtala H: The Emancipated Worker?
Kantola A: Markkinakuri ja managerivalta 
luoma-aho V (2005): Faith-holders as Social Capi-
tal of Finnish Public Organisations
Mörä T: EU-journalismin anatomia
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A7 Viestinnän oppihistoria (5 op)
Jaksossa opiskelija perehtyy viestinnän oppi-
historiaan tenttimällä joukkoviestinnän tutki-
muksen ja organisaatioviestinnän tutkimuk-
sen historiaa käsittelevää kirjallisuutta. 

Suoritustapa a: Luentoja 20t + tentti, jossa 
suoritetaan kirjallisuutta

Kirjallisuus: yksi teos seuraavista. Opettaja osoittaa 
kirjan myöhemmin. 
laughey D (2007): Key Themes in Media Theory. 
Moring, I, Mörä, T, Valtonen S (toim.): Mediatutki-
muksen vaeltava teoria 
peters j (1999): Speaking into the Air: A History 
of the Idea of Communication 
pietilä V: Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä 
Seeck H (2007): Johtamisopit Suomessa. Tayloris-
mista innovaatioteorioihin. Helsinki: 

Suoritustapa b: kirjatentti, jossa suoritetaan 
kolme teosta seuraavista: 
Kirjallisuus: laughey D (2007): Key Themes in Me-
dia Theory. 
Moring, I, Mörä, T, Valtonen S (toim.): Mediatut-
kimuksen vaeltava teoria 
peters j (1999): Speaking into the Air: A History 
of the Idea of Communication 
pietilä V: Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä 
Seeck H (2007): Johtamisopit Suomessa. Tayloris-
mista innovaatioteorioihin. Helsinki: 

A8 Viestinnän ammattikäytännöt 
(4 op)
Opintojaksossa tutustutaan viestinnän alan 
ammattikäytäntöihin. Opiskelijat suoritta-
vat 4 op:n laajuisen työanalyysin erillisen oh-
jeen mukaan. 

Suoritustapa: kirjallinen työanalyysi 

Kirjallisuus: raittila p, Olin n, Stenvall-Virtanen 
S: Viestintäkoulutuksen nousukäyrä – Monta tie-
tä unelma-ammattiin ja suuriin pettymyksiin. Tam-
pereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisu 
C40/2006 (www.uta.fi/laitokset/tiedotus/viest_am-
matit/raportit.htm) tai vapaavalintainen teos. 

Oheiskirjallisuus: Raittila P. & Heinonen A. (toim). 
Katsauksia muuttuviin viestintäammatteihin. 
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkai-
su c38/2005 tai vapaavalintainen teos. 

Opintojakson suoritukseksi hyväksytään 
myös 5 op:n laajuinen valinnainen harjoi-
tuskurssi, joita voidaan järjestää avoimessa 

yliopisto-opetuksessa erilliskursseina. Näillä 
harjoituspainotteisilla kursseilla perehdytään 
viestinnän alan ammattikäytäntöihin ja ne 
rakentuvat luennoista ja pienryhmä/yksilö 
harjoituksista. Valinnaisten harjoituskurssi-
en tarjonta avoimessa yliopisto-opetukses-
sa vaihtelee lukuvuosittain ja harjoituskurs-
sien osallistujamäärä on rajoitettu. 

A9 Viestinnän erityisalueita (3 x 
5 op, yht.15 op)
Jakson tavoitteena on perehdyttää opiskeli-
ja viestinnän keskeisiin opetus- ja tutkimus-
alueisiin, mm. median ja yhteiskunnan suh-
detta, mediakulttuuria ja johtajuutta käsit-
televiin teemoihin. Opiskelija suorittaa kol-
me 5 op:n viestinnän erityisalueen jaksoa 
joko kirjatenttinä tai luentokurssina. Vies-
tinnän erityisalueiden jaksojen opetustar-
jonta vaihtelee lukuvuosittain (ks. tarkem-
mat tiedot järjestettävistä jaksoista opetus-
ohjelmasta). 

A9a) julkisuus ja demokratia (5 op)
Suoritustapa a: Luentoja 20 t + kirjallinen työ 
Suoritustapa b: kirjatentti

Kirjallisuus: Glasser T (ed.): The idea of public 
journalism
Habermas j: Julkisuuden rakennemuutos 
van Zoonen luentoja (2006): Entertaining the Ci-
tizen: When Politics and Popular Culture Converge. 
Lanham: Rowman & Littlefield

A9c) Mediakulttuuri (5 op)
Suoritustapa a: Luennot 20 t + kirjallinen työ
Suoritustapa b: kirjatentti 

Kirjallisuus: Hall S (toim.): representation: Cultu-
ral representations and Signifying practices 
Ross K & Byerly C (eds.): Women and Media: in-
ternational perspective 

Seppänen J (2002): Katseen voima.

A9e) Kriisiviestintä ja johtaminen 

Suoritustapa: Luentoja 20 t + essee + ryh-
mätyö + tentti

Huhtala Hannele ja Hakala Salli: Kriisi ja vies-
tintä. Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen jul-
kisuudessa.
Forsberg Tuomas ja al. (toim.): Suomi ja kriisit.



183

D

VieSTinTä, eriTyiSeSTi VerKKO-
VieSTinTä peruSOpinnOT (25 Op)
Viestinnän perusopinnoissa tutustutaan jouk-
koviestinten ja organisaatioiden viestintään 
sosiaalisena, kulttuurisena ja historiallisena 
ilmiönä. Kokonaisuus antaa perustyökalut 
viestinnän yhteiskunnalliseen tarkasteluun. 
Opintokokonaisuus koostuu kolmesta opinto-
jaksosta. Ensimmäisen ja toisen opintojakson 
tavoitteena on hahmottaa pääsuuntaukset 
viestinnän teorioista sekä omaksua tieteen-
alan keskeiset käsitteet. Kolmannen jakson 
tavoitteena on jäsentää kuva viestinnän insti-
tuutioista, viestinnän oikeudellisesta säänte-
lystä ja viestintäpolitiikasta. Opinnot painot-
tuvat verkkoviestintään, mutta noudattavat 
täysin viestinnän opintojen yleisiä tavoitteita 
ja opiskelujärjestystä, ja opintojen päätteeksi 
opiskelija saa todistuksen suoritetuista vies-
tinnän perusopinnoista. 

Opiskelija voi jatkaa myöhemmin opintoja 
joko Viestinnän aineopinnot 35 op tai Vies-
tinnän aineopinnot, erityisesti verkkoviestin-
tä 35 op kokonaisuuksissa. 

Opinnoissa verkkoviestintäpainotus näkyy 
siten että tutkintovaatimuskirjallisuudessa 
on useita verkkoviestintään liittyviä kirjoja, 
ja jakso P2c Verkkoviestintä ja uusmedia on 
vain tähän ko. opintokokonaisuuteen suun-
niteltu jakso. 

Viestintä, erityisesti verkkoviestintä sisältää 
seuraavat opintojaksot: 

1 Johdatus viestintään 7 op 
2 Viestintä ja yhteiskunta: 
2a) Media, organisaatiot ja yhteiskunta 5 
op TAI 
2b) Viestintä ja kulttuuri 5 op SEKÄ 
2c) Verkkoviestintä ja uusmedia 5 op 
Viestinnän instituutiot ja viestintäpolitiikka: 
3a) Viestintäpolitiikka ja viestinnän sään-
tely 4 op 
3b) Viestinnän instituutiot 4 op 

p1. johdatus viestintään (7 op)

Opintojakson tavoitteena on johdattaa opis-
kelijat viestinnän peruskäsitteisiin ja -lähes-
tymistapoihin 

Suoritustapa: Kurssille laadittuun www-ma-
teriaaliin perehtyminen, kurssikirjallisuuden 
avulla verkossa yksilö- ja ryhmätöinä suori-
tettavat oppimistehtävät ja opetuskeskuste-
luun osallistuminen. Lisäksi tentitään verkon 
välityksellä kirjallisuus. 

Kirjallisuus: Kunelius r.: Viestinnän vallassa, uusin 
painos TAI åberg l: Viestinnän johtaminen; 
nieminen H ja pantti M: Media markkinoilla ; 
Aula P., Matikainen J. ja Villi M (toim.).: Verkko-
viestinnän ulottuvuuksia 

p2 Viestintä ja yhteiskunta (10 op)
Jaksossa tutustutaan tutkimuskirjallisuuteen, 
jossa tarkastellaan viestintää yhteiskunnal-
lisena ilmiönä. Opiskelija valitsee joko kurs-
sin P2a) tai P2b) sekä kurssin P2c) 

p2a) Media, organisaatiot ja 
yhteiskunta (5 op)
Suoritustapa: Verkkotentti ja verkossa suo-
ritettava oppimistehtävä kurssikirjallisuu-
desta 

Kirjallisuus: Aula P ja Hakala S (toim.): Kolmet kas-
vot: näkökulmia organisaatioviestintään TAI
Huhtala H & Hakala S (2007): Kriisi ja viestintä. 
Karvonen E: elämää mielikuvayhteiskunnassa: 
imago ja maine menestystekijöinä myöhäis-
modernissa maailmassa 
Kivikuru U & Kunelius R (toim.) Viestinnän jäljil-
lä: näkökulmia uuden ajan ilmiöön (ei tenti-
tä sivuja 25-98)

TAI

p2b) Viestintä ja kulttuuri (5 op)
Suoritustapa: Verkkotentti ja verkossa suoritet-
tava oppimistehtävä kurssikirjallisuudesta. 

Kirjallisuus: Hall S: Identiteetti
Herkman j: Audiovisuaalinen mediakulttuuri
teos: Mäkelä A. Puustinen Luentoja & Ruoho I 
(toim) Sukupuolishow – johdatus feministi-
seen mediatutkimukseen.
lehtonen M: Merkitysten maailma

SEKÄ
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http://www.mtl.fi/fi/mtl/mtl_viestintatoimistot/eet-
tiset_periaatteet
Listayhtiön tiedonantovelvollisuus http://www.ra-
hoitustarkastus.fi/Fin/Listayhtiolle/Tiedonantovel-
vollisuus/etusivu.htm

p3b) Viestinnän instituutiot (4 op)
Suoritustapa: Opintojakso suoritetaan verk-
kotentillä sekä oppimistehtävällä. 

Kirjallisuus: joukkoviestimet 2008. Tilastokeskus 
juholin e: Cosmopolis. Yhteiskuntavastuusta yri-
tyskansalaisuuteen 
gillmor D: We the media. Grassroots Journalism 
by the people, for the People;
ling r. The Mobile Connection. The Cell Phone`s 
Impact on Society. 
Ruusunen A (toim.) Media muuttuu: Viestintä sa-
vitauluista kotisivuihin (1.tai uudempi painos)

VieSTinnän AineOpinnOT 
(eriTyiSeSTi VerKKOVieSTinTä, 
35 op)
Aineopintokokonaisuuden tavoitteena on 
antaa teoreettiset ja menetelmälliset perus-
valmiudet tutkimuksen tekemiseen ja tie-
teelliseen kirjoittamiseen. Kokonaisuus pe-
rehdyttää myös viestinnän ammattikäytän-
töihin ja erityisalueisiin. Opinnot ovat sisäl-
löllisesti suuntautuneet verkkoviestintään: 
opinnoissa on alaa käsittelevää kirjallisuut-
ta ja opintojaksojen suoritustavat tukevat si-
sällön oppimista. Opinnot noudattavat vies-
tinnän opintojen yleisiä tavoitteita ja opis-
kelujärjestystä, ja opintojen päätteeksi opis-
kelija saa todistuksen suoritetusta viestin-
nän aineopintokokonaisuudesta 35 op sivu-
aineopiskelijoiden mukaan.

p2c) Verkkoviestintä ja uusmedia 
(5 op)
Suoritustapa: Verkkotentti ja verkossa suo-
ritettava oppimistehtävä kurssikirjallisuu-
desta 

Kirjallisuus: jan Van Dijk: The Network Society. So-
cial Aspects of New Media; Bolter j D & grusin r: 
Remediation. Understanding New Media; Matte-
lart A.: Informaatioyhteiskunnan historia 

p3 Viestinnän instituutiot ja 
viestintäpolitiikka (8 op)
Jakson tavoitteena on antaa opiskelijoil-
le yleiskuva suomalaisen viestintäjärjestel-
män rakenteesta ja sen toimintaperiaatteis-
ta. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on kä-
sitys siitä, millaisista instituutioista suoma-
lainen mediamaisema rakentuu, sekä siitä, 
millaisille tavoitteille ja periaatteille ne toi-
mintansa pohjaavat. 

p3a) Viestintäpolitiikka ja viestin-
nän sääntely (4 op)

Suoritustapa: Opintojakso suoritetaan case-
tyyppisillä oppimistehtävillä sekä monivalin-
tatehtävällä ja osallistumalla yhteiseen verk-
kokeskusteluun., 

Kirjallisuus: Mäntylä j: Journalistin etiikka (1. tai 
uudempi painos) ja Vuortama T & Kerosuo luen-
toja: Viestinnän lait ja säännöt (6. painos) 

Sekä seuraavat verkkoaineistot:
Tekijänoikeuslaki:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404
Sananvapauslaki:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030460
Yleisradiolaki:
http://www.yle.fi/yleista/pelis_ylelaki.shtml 
Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta: 
http://www.vet.fi/lait_kuvaohjelmien_tarkastami-
nen.php 
Journalistin ohjeet: 
http://www.journalistiliitto.fi 
Code of Athens: 
http://www.ipra.org/detail.asp?articleid=22 
Mainonnan kansainväliset perussäännöt: http://www.
iccfin.fi/ICCMainonnankvperusaannot1997.pdf
ProComin viestinnän eettiset ohjeet:
http://www.procom.fi/Resource.phx/sivut/sivut-pro-
com/ajankohtaista/saannotjaeettisetohjeet.htx 
MTL viestintätoimistojen eettiset periaatteet
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 - A4 Tutkimustaidot (4 op)- 
- A5 Viestinnän menetelmät I (4 op)
-- A6 Viestinnän analyysi (3 op)
- A7 Viestinnän oppihistoria (5 op)
- A8 Viestinnän ammattikäytännöt (5 op)
- A8f Viestinnän ammattikäytännöt: Käytet-
tävyyssuunnittelu (5 op)
A9 Viestinnän erityisalueita, (3 x 5 op, 
yht.15 op):
- A9f Viestinnän erityisalueita: Verkkovies-
tintä
- A9h Viestinnän erityisalueita: Mediakon-
vergenssi
- A9i Viestinnän erityisalueita: verkko ja 
kansalaiset (5 op)
- A9k Sosiaalinen media ja web 2.0 (5 op)

Edeltävät opinnot: viestinnän perusopinnot 
(25 op)

A4 Tutkimustaidot (4 op)
Opiskelija perehtyy tutkimuksen tekemiseen 
ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Kurssin ta-
voitteena on kehittää opiskelijan metodo-
logisia valmiuksia eli kykyä ongelmanaset-
teluun, käsitteiden määrittelyyn sekä teo-
reettisen ja empiirisen ajattelun yhdistämi-
seen. Lisäksi perehdytään akateemisiin pu-
hetapoihin, tieteellisen tekstin lajityyppei-
hin, julkaisukäytäntöihin ja kirjoittamiseen 
osana tutkimusprosessia. Kurssi suositellaan 
suoritettavaksi aineopintojen ensimmäisenä 
kurssina ja kurssi tulee olla suoritettuna en-
nen jaksoa A6. 

Suoritustapa: Luennot 16 t (luentopäivä + 
verkkoluennot), verkkotehtävät + lopputyö

Kirjallisuus: Hirsjärvi S & al.: Tutki ja kirjoita (uu-
sin painos) 
luostarinen H. & Väliverronen e (1991/2007): 
Tekstinsyöjät (saatavilla sähköisenä http://www.vas-
tapaino.fi/vp/ekirjat/tekstinsyojat.pdf
Tieteelliset aikakauslehdet (lista annetaan kurs-
sin yhteydessä): 

A5 Viestinnän menetelmät i (4 op)
Opiskelija perehtyy viestinnän tutkimuksen 
keskeisiin empiirisiin tutkimusmenetelmiin. 
Kurssi toimii johdantona, jossa opiskelija saa 
perustiedot tärkeimmistä empiirisistä tutki-
musmenetelmistä ja niiden soveltamistavois-
ta. Kurssi rakentuu johdantoluennosta, jos-

sa esitellään kurssin rakenne sekä eri mene-
telmiä esittelevistä luento-osioista, joilla eri 
menetelmien asiantuntijat esittelevät kysei-
sen menetelmän. 

Luentoihin voi sisältyä myös harjoituksia ja 
ryhmätöitä, jotka auttavat opiskelijaa ym-
märtämään kyseisen menetelmän soveltamis-
ta. Kurssilla esiteltäviä menetelmiä ovat esim. 
survey, haastattelu, tilastojen käyttö, määräl-
linen ja laadullinen sisällönerittely sekä laa-
dullinen tekstianalyysi organisaatioviestinnän 
ja joukkoviestinnän tutkimuksessa. 

Suoritustapa: Luennot 16 (luentopäivä sekä 
verkkoluennot)+ kurssikirjallisuuteen liitty-
vä verkkotehtäviä sekä lopputyö. 

Kirjallisuus: 
Alkula T, pöntinen S & ylöstalo p: Sosiaalitutki-
muksen kvantitatiiviset menetelmät 
Jones (ed): Doing internet research: Critical is-
sues and Methods for examining the net 
eskola j & Suoranta j: Johdatus laadulliseen tut-
kimukseen (8. painos, 2008)
Seppänen j. (2005): Visuaalinen kulttuuri: teoriaa 
ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle 
yin, robert (2003): Case Study Research. Thou-
sand Oaks: Sage 

A6 Viestinnän analyysi (3 op)
Opintojaksolla opiskelija perehtyy viestinnän 
tutkimusmenetelmiin ja tutkimusprosessiin. 
Jakson keskeisiä aihepiirejä ovat mm. tutki-
musongelman muodostaminen, tutkimus-
suunnitelman laatiminen, tutkimusmene-
telmän valinta ja käyttö sekä aineiston ke-
räys ja analyysi. 

Suoritustapa a): kirjallisuuteen pohjautuva 
laaja analyyttinen essee 
Suoritustapa b): L 18 t + suppea analyytti-
nen essee + kurssin lopputyö 

Kirjallisuus: 
Herkman j (2005): Kaupallisen television ja iltapäi-
välehtien avoliitto. Tampere: Vastapaino 
Huhtala H: The Emancipated Worker?
Kantola A: Markkinakuri ja managerivalta 
Mörä T: EU-journalismin anatomia
paasonen: S: Figures of Fantacy: Internet, Women 
and Cyberdiscourse. 
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A7 Viestinnän oppihistoria (5 op)
Jaksossa opiskelija perehtyy viestinnän oppi-
historiaan tenttimällä joukkoviestinnän tut-
kimuksen ja organisaatioviestinnän tutki-
muksen historiaa käsittelevää kirjallisuutta. 

Suoritustapa: Luennot 10 t + tentti, jossa 
suoritetaan kirjallisuutta

Kirjallisuus: kolme teosta seuraavista. Opettaja il-
moittaa kirjat myöhemmin:
Castells M: The Internet Galaxy: Reflections on 
the Internet, Business, and Society 
laughey D (2007): Key Themes in Media Theory. 
London: Open University Press 
Mörä T, Moring, I & Valtonen S (toim.): Mediatut-
kimuksen vaeltava teoria 
peters j (1999): Speaking into the Air: A History 
of the Idea of Communication. Chicago: Chicago 
University Press 
pietilä V: Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä 
(suoritetaan mikäli ei suoritettu aiemmin) 
guillén: Models of management
Mattelart & Mattelart: Theories of communica-
tion

Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua 
myös normaalien aineopintojen oppihisto-
rian osuuteen. Ks. suoritustavat. 

A8 Viestinnän ammattikäytännöt 
(4 op)
Opintojaksossa tutustutaan erityisesti verk-
koviestinnän alan ammattikäytäntöihin. 
Opiskelijat suorittavat 4 op:n laajuisen työ-
analyysin erillisen ohjeen mukaan. 

Suoritustapa: kirjallinen työanalyysi 

Kirjallisuus: raittila p, Olin n, Stenvall-Virtanen 
S: Viestintäkoulutuksen nousukäyrä – Monta tie-
tä unelma-ammattiin ja suuriin pettymyksiin. Tam-
pereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisu 
C40/2006 (www.uta.fi/laitokset/tiedotus/viest_am-
matit/raportit.htm) tai vapaavalintainen teos. 
Oheiskirjallisuus: Raittila P. & Heinonen A. (toim). 
Katsauksia muuttuviin viestintäammatteihin. 
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkai-
su c38/2005 tai vapaavalintainen teos. 
Muu oheiskirjallisuus ilmoitetaan opintojakson 
opinto-ohjelmassa. 

Opintojakson suoritukseksi hyväksytään 
myös 5 op:n laajuinen valinnainen harjoi-
tuskurssi, joita voidaan järjestää avoimessa 

yliopisto-opetuksessa erilliskursseina. Näillä 
harjoituspainotteisilla kursseilla perehdytään 
viestinnän alan ammattikäytäntöihin ja ne 
rakentuvat luennoista ja pienryhmä/yksilö 
harjoituksista. Valinnaisten harjoituskurssi-
en tarjonta avoimessa yliopisto-opetukses-
sa vaihtelee lukuvuosittain ja harjoituskurs-
sien osallistujamäärä on rajoitettu. 

A9 Viestinnän erityisalueita (3 x 
5 op, yht.15 op)
Jakson tavoitteena on perehdyttää opiskeli-
ja viestinnän keskeisiin opetus- ja tutkimus-
alueisiin, mm. median ja yhteiskunnan suh-
detta, mediakulttuuria ja johtajuutta käsit-
televiin teemoihin. Opiskelija suorittaa kol-
me 5 op:n viestinnän erityisalueen jaksoa 
joko kirjatenttinä tai luentokurssina. Vies-
tinnän erityisalueiden jaksojen opetustar-
jonta vaihtelee lukuvuosittain (ks. tarkem-
mat tiedot järjestettävistä jaksoista opetus-
ohjelmasta). 

A8f Viestinnän ammattikäy-
tännöt: Käytettävyyssuunnittelu
Kurssi perehdyttää www-palveluiden käyt-
töliittymien suunnitteluun. Kurssin aikana 
käydään läpi luentojen ja harjoitusten avul-
la www-palveluiden suunnittelun perusperi-
aatteita ja menetelmiä. Käytännössä www-
palvelun kehittämiseen tutustutaan tilanne-
kuvausten (skenaarioiden), paperiprototyyp-
pien ja käyttäjätestauksen avulla. 

Suoritustapa: Luennot 16 t (luentopäivä + 
verkkoluennot), verkkotehtävät + lopputyö

Oheiskirjallisuus:
Sinkkonen, irmeli, Hannu Kuoppala, jarmo 
parkkinen, reino Vastamäki (2006): Käytettä-
vyyden psykologia
Loput oheismateriaalista ilmoitetaan opinto-oh-
jelmassa.

A9f Viestinnän erityisalueita: 
Verkkoviestintä
Suoritustapa: kirjatentti 

Kirjallisuus:
Bouwman, H., Van Den Hoof, B., Van Den Wijn-
gaert, l. & Van Dijk, j. 2005. Information & Com-
munication Technology in Organizations. Adopti-
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on, Implementation, Use and Effects.
jenkins, Henry (2006). Convergence Culture: 
Where Old and New Media Collide
Wood A.F. & Smith M. j: Online communication. 
Linking Technology; Identity and Culture. 2nd ed. 
Mahvah. New Jersey: Lawrence Erlbaum 

A9h Viestinnän erityisalueita: 
Mediakonvergenssi
Tämän kurssin aiheena ovat integroituvi-
en mediaympäristöjen haasteet ja mahdol-
lisuudet. Tavoitteena on luoda käsitystä sii-
tä, mitä mediakonvergenssi oikein on, miten 
mediakonvergenssi vaikuttaa viestintään ja 
mitkä tekijät ovat johtaneet mediakonver-
genssiin. 

Suoritustapa: Luennot 16 t (lähiopetus ja verk-
koluennot), verkkotehtäviä ja lopputyö)

Oheiskirjallisuus ja materiaali ilmoitetaan opinto-
ohjelmassa. 

A9i Viestinnän erityisalueita: 
verkko ja kansalaiset (5 op)
Verkko ja kansalaiset -kurssilla tarkastellaan, 
millaisia verkossa muodostuneet käytännöt 
ovat käyttäjien kannalta ja mihin suuntiin 
ne ovat kehittymässä. Kurssin tavoitteena 
on tarjota analyyttisiä työkaluja, joiden avul-
la voisimme paremmin tunnistaa verkon eri-
laisia kehityssuuntia ja niihin kytkeytyviä yh-
teiskunnallisia ja kulttuurisia seurauksia. 

Suoritustapa: Luennot 16 t (luentopäivä + 
verkkoluennot), verkkotehtävät + loppu-
työ

Oheiskirjallisuus: ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

A9k Sosiaalinen media ja web 2.0 
(5 op)
Opintojakso perehdyttää sosiaalisen median 
yhteisöllisyyteen ja web 2.0 -sovelluksiin. 

Suoritustapa: Luennot 16 t (luentopäivä + 
verkkoluennot), verkkotehtävät + loppu-
työ

Oheiskirjallisuus: ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

julKiSHAllinnOn VieSTinnän 
OpinTOjA 25–55 Op

p1 johdatus viestintään (7 op)
Opintojakson tavoitteena on johdattaa opis-
kelijat viestinnän peruskäsitteisiin ja -lähes-
tymistapoihin.

Suoritustapa Luentoja 12 t + verkkotyösken-
telyä+ verkkotentti, jossa suoritetaan myös 
kirjallisuutta (osa I) + kirjatentti (osa II). 

Jakson kirjallisuus tentitään kahdessa osas-
sa. 

Kirjallisuus 
Kunelius r: Viestinnän vallassa; uusin painos
åberg l: Viestinnän johtaminen.
nieminen H & pantti M: Media markkinoilla. 

A8a) julkishallinnon  
viestintä (5 op)
Kurssilla perehdytään julkishallinnon vies-
tinnän erityispiirteisiin demokratian, lain-
säädännön ja julkisuuskysymysten näkökul-
mista. Käytännössä tutustutaan kuntien ja 
valtionhallinnon viestintään sekä tehdään 
mahdollisuuksien mukaan vierailuja julkis-
hallinnon viestintäyksiköihin. 

Suoritustapa: Luentoja 12 t + verkkotyösken-
telyä + harjoitustehtäviä

Kirjallisuus: Heikkinen V. & Hiidenmaa p & Tiili-
lä u: Teksti työnä, virka kielenä. 
lavento, H. KISA – kuntien viestinnän seuranta- ja 
arviointijärjestelmä 
nieminen, H. & Hakala, S. ym: VISA – valtionhal-
linnon viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä 
Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 3/2005 Osa 
I ja 4/2005 osa II 
Valtioneuvoston kanslia (julk.): informoi, neu-
voo, keskustelee ja osallistuu Valtionhallin-
non viestintä 2000 –luvulla 

p2a) Media, organisaatiot ja 
yhteiskunta (5 op)
Jaksossa tarkastellaan medioiden ja organi-
saatioiden viestintärakenteita sosiaalisessa 
kontekstissaan.

Suoritustapa: Luentoja 6 t + verkkotyösken-
tely + verkkotentti
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Kirjallisuus: Aula P & Hakala S (toim.): Kolmet kas-
vot: näkökulmia organisaatioviestintään TAi 
teos: Huhtala H & Hakala S (2007): Kriisi ja vies-
tintä. 

JA teokset: 

Karvonen e: Elämää mielikuvayhteiskunnassa: 
Imago ja maine menestystekijöinä myöhäismoder-
nissa maailmassa 
Kivikuru U & Kunelius R (toim.): Viestinnän jäl-
jillä: näkökulmia uuden ajan ilmiöön (huom! 
Viestinnän jäljillä -teoksesta EI tentitä sivuja 25-
98) 

p2b) Viestintä ja kulttuuri (5 op)
Opintojaksossa pohditaan identiteettejä au-
diovisuaalisessa mediakulttuurissa.

Suoritustapa Luentoja 6 t + verkkotyösken-
tely + verkkotentti

Kirjallisuus: Hall S: Identiteetti; 
Herkman j: Audiovisuaalinen mediakulttuuri; 
Mäkelä A.; Puustinen Luentoja & Ruoho I (toim.) 
Sukupuolishow: johdatus feministiseen me-
diatutkimukseen. 
lehtonen M: Merkitysten maailma 

Huom! Jos Herkmanin teos on suoritettu vanho-
jen tutkintovaatimusten mukaan esim. P1 Johda-
tus viestintään -kurssilla jo aiemmin, niin sen tilal-
la tentitään teos: Pantti & Nieminen: Media mark-
kinoilla. Merkitse tenttiin ilmoittautuessasi ne kir-
jat, jotka suoritat.

p2c) Verkkoviestintä ja uusmedia 
(5 op)
Suoritustapa: Luentoja 6 t + verkkotyösken-
tely + tentti (ns. kotitentti), jossa suoritetaan 
opintojakson kurssikirjat.

Kirjallisuus: 
jan Van Dijk: The Network Society. Social Aspects 
of New Media 
Bolter j D & grusin r: Remediation. Understan-
ding New Media. 
Mattelart A.: Informaatioyhteiskunnan historia. 
Toteuttaja HY/Avoin yliopisto/Helsingin toimipiste 

p3b) Viestinnän instituutiot (4 op)
Viestinnän instituutiot (4 op) -kurssin tavoit-
teena on hahmottaa yleiskuva suomalaisesta 
mediamaisemasta ja sen kehitysnäkymistä.

Suoritustapa: Luentoja 6 t + verkkotyösken-
tely + verkkotentti

Kirjallisuus: 
joukkoviestimet 2008. Tilastokeskus 2008 
juholin e: Cosmopolis. Yhteiskuntavastuusta yri-
tyskansalaisuuteen 
Ruusunen A (toim.): Media muuttuu: Viestin-
tä savitauluista kotisivuihin (kirja saatavana 
myös elektronisessa muodossa; lainattavissa kirjas-
ton Helka-tietokannan kautta) 
nordenstreng K & Wiio O A: Suomen media-
maisema (2. painos) 

p3a) Viestintäpolitiikka ja 
viestinnän sääntely (4 op)
Suoritustapa: Luentoja 6 t + verkkotyösken-
tely + verkkotentti

Kirjallisuus: 
Vuortama T & Kerosuo l: Viestinnän lait ja sään-
nöt (6. painos, 2004)
Mäntylä j: Journalistin etiikka

sekä verkkoaineistot:
Tekijänoikeuslaki: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404 
- Sananvapauslaki: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030460 
- Yleisradiolaki: 
http://www.yle.fi/yleista/pelis_ylelaki.shtml 
- Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta: 
http://www.vet.fi/lait_kuvaohjelmien_tarkastami-
nen.php 
- Journalistin ohjeet: 
http://www.journalistiliitto.fi 
- Code of Athens: 
http://www.ipra.org/detail.asp?articleid=22 
- Mainonnan kansainväliset perussäännöt: 
http://www.iccfin.fi/ICCMainonnankvperusaan-
not1997.pdf 
- ProComin viestinnän eettiset ohjeet: 
http://www.procom.fi/Resource.phx/sivut/sivutpro-
com/a...isetohjeet.htx 
- MTL viestintätoimistojen eettiset periaatteet 
http://www.mtl.fi/fi/mtl/mtl_viestintatoimistot/eet-
tiset_periaatteet- 
- Listayhtiön tiedonantovelvollisuus: 
http://www.rahoitustarkastus.fi/Fin/Listayhtiolle/
Tie...us/etusivu.htm 

A8b) yhteisöviestintä (5 op)
Suoritustapa: Luentoja 12 t + verkkotyös-
kentely 
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Kirjallisuus: 
juholin e & Kuutti H: Mediapeli – anatomia ja 
keinot 
juholin e: Communicare! Viestintä strategiasta 
käytäntöön 
Siukosaari A: Yhteisöviestinnän opas 
åberg Luentoja: Viestinnän strategiat 

A8e) journalistinen työ (5 op)
Opintojaksolla perehdytään journalismin 
käytäntöihin ja nykysuuntauksiin. Lisäksi 
tutustutaan juttutyyppeihin ja hyvään jour-
nalistiseen tapaan sekä kirjoitetaan runsaas-
ti harjoitustöitä. Työskentelymenetelminä 
ovat luennot, tekstianalyysi ja käytännön 
harjoitukset.

Suoritustapa: Verkkotyöskentely 

Kirjallisuus:
Mörä T & Kantola A (toim.): journalismia! jour-
nalismia?; reunanen e: Merkitysympäristö ja uu-
tisgenren säännöt; 
joko: Salminen, e: Oivaltava toimittaja. Toimi-
tustyön uudet mallit ja vaatimukset tai: 
Huovila T. Toimittaja - tiedon etsijä ja vaikuttaja. 
Lisäksi mahdollisesti luennolla ilmoitettavia artik-
keleita. 

A9e) Kriisiviestintä ja -
johtaminen (5 op)
Suoritustapa: Luennot 20 t + essee+ ryhmä-
työ+ tentti, jossa suoritetaan kirjallisuutta

Kirjallisuus: 
Huhtala Hannele ja Hakala Salli: Kriisi ja vies-
tintä. Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen jul-
kisuudessa.
Forsberg Tuomas ja al. (toim.): Suomi ja kriisit.

VieSTinnän yKSiTTäiSeT 
OpinTOjAKSOT

A8e) journalistinen työ (5 op)
Opintojaksolla perehdytään journalismin käy-
täntöihin ja nykysuuntauksiin. Lisäksi tutustu-
taan juttutyyppeihin ja hyvään journalistiseen 
tapaan sekä kirjoitetaan runsaasti harjoitus-
töitä. Työskentelymenetelminä ovat luennot, 
tekstianalyysi ja käytännön harjoitukset.

Suoritustapa: Luentoja 14 t + H 14 t + oheis-
kirjallisuus, joka suoritetaan opettajan osoit-

tamalla tavalla. Kurssin hyväksytty suoritta-
minen edellyttää aktiivista läsnäoloa luen-
noilla ja harjoituksissa.

Oheiskirjallisuus: 
Kantola A & Mörä T (toim.): journalismia! jour-
nalismia? 
Huovila T: Toimittaja - tiedon etsijä ja vaikuttaja

A8) Visuaalinen viestintä (5 op)
Kurssilla perehdytään visuaalisen ilmaisun 
perusteisiin. Tavoitteena on opettaa kuvan 
lukutaitoa eli ymmärtämään mitä visuaali-
sia keinoja käyttämällä on saatu aikaan ku-
van synnyttämä vaikutelma

Suoritustapa: Luentoja 14 t + H 14 t + oheis-
kirjallisuus, joka suoritetaan opettajan osoit-
tamalla tavalla. Kurssin hyväksytty suoritta-
minen edellyttää aktiivista läsnäoloa luen-
noilla ja harjoituksissa.

Kirjallisuus: 
Kuusamo A: Kuvien edessä; Salo M: Imageware; 
Saraste l: Valokuva tradition ja toden välissä; li-
säksi opettajan osoittamia artikkeleita. 

A8b)yhteisöviestintä (5 op)
Kurssilla perehdytään organisaatioiden ja 
työyhteisöjen viestintään. Analysoidaan tie-
dotteita, esitetekstejä sekä tutustutaan teo-
riassa ja käytännössä organisaatioiden tie-
dotustoimintaan ja viestinnän seurantaan. 
Mahdollisuuksien mukaan tehdään vierai-
luja erilaisten organisaatioiden viestintäyk-
siköihin. 

Suoritustapa: L14 t + R14 t 

Kirjallisuus: 
Aula, p. & Heinonen, j: Maine: menestystekijä 
juholin e & Kuutti H: Mediapeli – anatomia ja 
keinot 
juholin e: Communicare! Viestintä strategiasta 
käytäntöön 
åberg luentoja: Viestinnän strategiat 
Mantere S. & Aaltonen p. ym. (2006): Organi-
saation strategian toteuttaminen

A9e) johtajuus ja 
asiantuntijaviestintä (5 op)
Suoritustapa: joko a) Luentoja 20 t + kirjal-
linen työ tai b) kirjatentti 
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Kurssilla tavoitteena on käsitellä johtajuut-
ta ja asiantuntijaviestintää sekä tieteenfilo-
sofisina että käytännöllisinä ilmiöinä. Osal-
listujat saavat näkemyksen siitä, miten joh-
tamisnäkemykset ovat kehittyneet ja millai-
sia merkityksiä ne ovat pyrkineet luomaan. 
Lisäksi osallistujat saavat näkemyksen siitä, 
miten keskusteleva johtaminen koostaa yh-
teisyyttä.

Kirjallisuus: Heath r: Management of Corporate 
Communication. 
Morgan g: Images of Organization 
åberg l: Johtamisviestintää! Esimiehen ja asian-
tuntijan viestintäkirja 

yHTeiSKunTAHiSTOriA 

yHTeiSKunTAHiSTOriAn 
peruSOpinnOT (25 Op)

1.Yhteiskuntahistorian johdantokurssi (3 op)
2. Globaali talous (4 op)
3. Yhteiskunnan rakenteet ja elinolot (4 op)
4. Valta, politiikka ja kansalainen (4 op)
5. Maailmanpolitiikka (4 op)
6. Sivuaineopiskelijoiden valinnaiset luen-
tokurssit (6 op)

1.yhteiskuntahistorian 
johdantokurssi (3 op)
Tavoite: Opintojakso antaa käsityksen laitok-
sen edustamien oppiaineiden yhteisistä pe-
rusteista yhteiskuntatieteellisinä historia-ai-
neina. Kyseessä ei ole johdatus siihen, mitä 
sosiaalisissa oloissa, taloudessa tai politiikas-
sa on tapahtunut, vaan siihen, miksi ja miten 
näitä ilmiöitä on tutkittu ja tutkitaan histori-
allisesti. Samalla tarjotaan välineitä ymmär-
tää, millä tavoin historiallinen tieto muotou-
tuu, muuttuu ja vaikuttaa. 

Suoritustapa: L 36 t ja tentti 

2. globaali talous (4 op)
Tavoite: Opintojakso antaa yleiskuvan maa-
ilman pitkän aikavälin talouskehityksen pää-
linjoista, maailmantalouden integraatiosta 
sekä Suomen taloudesta osana laajempaa 
globaalia kehitysprosessia. Samalla opitaan 
ymmärtämään globaalin talouskehityksen 

yhteiskunnallisia ja sosiaalisia vaikutuksia.

Kirjallisuus:
Cameron, rondo: Maailman taloushistoria (on 
engl., ruots.)
Stearns, peter n.: Consumerism in World History: 
The Global Transformation of Desire, 2001.
Ojala Jari, Jari Eloranta and Jukka Jalava (eds.) The 
road to prosperity: An economic History of 
Finland (sivut 8-92, 127-164 ja 285-313). 

3. yhteiskunnan rakenteet ja 
elinolot (4 op)
Tavoite: Opintojakso antaa perustiedot ja 
peruskäsitteet sosiaalisesta kehityksestä Eu-
roopassa teollistumisen aikakaudella ja sen 
jälkeen. Peruskuvaa syvennetään katsauksel-
la Suomen ja jonkin toisen valtion (kirjalli-
suudessa Ranska) erityiseen kehitykseen pai-
nopisteen ollessa 1900-luvulla. Tavoitteena 
on opettaa hahmottamaan laaja kokonais-
kuva yhteiskunnallisten suhteiden ja raken-
teiden muutoksesta ja tuon muutoksen tut-
kimisen lähtökohdista.

Kirjallisuus:
Stearns, peter n. and Herrick Chapman: Euro-
pean Society in Upheaval. Social history since 1750
Alapuro, risto: Suomen synty paikallisena ilmiö-
nä 1890–1930
jokinen, Kimmo ja Kimmo Saaristo: Suoma-
lainen yhteiskunta.

4. Valta, politiikka ja kansalainen 
(4 op)
Tavoite: Opintojakso auttaa luomaan yleiskä-
sityksen yhteiskunnallisten valtasuhteiden ja 
-ristiriitojen, poliittisen toiminnan ja valtiol-
listen rakenteiden kehityksestä modernisoi-
tuvassa yhteiskunnassa. Painopiste on 1800- 
ja 1900-luvun Euroopan, Suomen ja muiden 
Pohjoismaiden muutosprosesseissa.

Kirjallisuus:
Mickelsson, rauli: Suomen puolueet: historia, 
muutos ja nykypäivä
Caine, Barbara and glenda Sluga: Gendering 
European History 1780–1920
Hentilä, Seppo, Christian Krötzl ja panu pul-
ma: Pohjoismaiden historia
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5. Maailmanpolitiikka (4 op)
Tavoite: Opintojakso perehdyttää maailman-
politiikan kehityksen päälinjoihin 1900-lu-
vulla sekä Euroopan ja muun maailman vuo-
rovaikutukseen kolonialismin aikakaudella. 
Jakso tarjoaa tiivistetysti perustiedot maail-
manpolitiikan käännekohdista, tulkintavaih-
toehdoista sekä kansainvälisen vuorovaiku-
tuksen poliittisista, sosiaalisista ja taloudel-
lisista ulottuvuuksista.

Kirjallisuus:
Hobsbawm, eric: Äärimmäisyyksien aika (on ruots.)
Wesseling, H.l.: The European Colonial Empires 
1815–1919

6. Sivuaineopiskelijoiden 
valinnaiset luentokurssit (6 op)
Kaksi 3 op:n luentokurssia. Tarkempia tieto-
ja verkkopalvelusta www.helsinki.fi/avoin tai 
opetusohjelmamonisteesta

yMpäriSTÖpOliTiiKKA 

4A. ympäristöpolitiikan 
johdantokurssi (6 op)
Johdantokurssilla saadaan yleisnäkemys ym-
päristöongelmien yhteiskunnallisesta luon-
teesta, tutustaan ympäristöpolitiikan mää-
rittelyyn ja tulkintoihin, historialliseen kehi-
tykseen, aikalaiskeskustelun keskeisiin tee-
moihin, globalisaatioon ja tulevaisuuden nä-
kymiin. 

Suoritustapa: Luentoja 24 t + essee 

Kirjallisuudesta sovitaan opetuksen yhteydessä.

yHTeiSiä OpinTOjA

julkisoikeus (5 op) 
Opintojakso on valtiotieteellisen tiedekun-
nan tutkintovaatimusten mukainen opinto-
jakso. Tavoitteena on antaa yleiskuva hallin-
nollisesta suunnittelusta ja päätöksenteosta, 
hallintokoneiston toiminnasta, sosiaalioikeu-
desta, käytettävissä olevista oikeussuojakei-
noista sekä lainvalmistelusta ja -säädäntö-
menettelystä, ja perusoikeuksista. 

Suoritustapa: Luentoja 40 t + luentotent-
ti, jonka yhteydessä tentitään myös kirjal-
lisuus 

Kirjallisuus: Mäenpää Olli: Hallintolaki ja hyvän hal-
linnon takeet, 2003; jyränki Antero: Uusi perustus-
lakimme, 2000, s. 87–150, 153– 198 ja 237–256. 

Tilastotieteen johdantokurssi 
(4/10 op) 
Opintojakso kuuluu valtiotieteellisen tiede-
kunnan yleisopintoihin. Tavoitteena on an-
taa yleiskäsitys tilastollisen tutkimusmene-
telmän päämääristä ja soveltamisen peri-
aatteista. 

Suoritustapa: 4 op:n kurssi: Luentoja 26 t + 
R 12 t + tentti, 10 op:n kurssi: Luentoja 52 t 
+ R 24 t + tentti 

Kirjallisuus: Mellin, L. Johdatus tilastotieteeseen 1. 
kirja (moniste); Friedman, D. & pisani, r. & pur-
ves, r. & Adhikari, A. Statistics (2nd ed.). 

Tieteellisen kirjoittamisen kurssi 
(3 op)
Kurssi on valtiotieteellisen tiedekunnan tut-
kintovaatimusten mukainen opintojakso. 
Kurssin tavoitteena on parantaa opiskelijan 
asiatyylisen, etenkin tieteellisen kirjallisen il-
maisun valmiuksia. Se antaa perustiedot ta-
vallisimpien opiskeluun liittyvien kirjallisten 
töiden laadinnasta. Kurssilla perehdytään 
myös kirjoittamiseen yleensä, kirjoittamis-
prosessiin ja omiin kirjoittamistapoihin sekä 
pyritään ratkaisemaan kirjoittamisen esteitä. 
Monimuoto-opetuksena järjestettävän ope-
tuksen tutkintovaatimukset saa Avoimen yli-
opiston Lahden toimistosta ja opetusta jär-
jestävistä opistoista. 

Suoritustapa: Luentoja 15 tt + tentti ja har-
joitustyöt 

TvT-ajokortti - tieto- ja viestin-
tätekniikan taitoja opiskelun 
tueksi (2 /3 op) 
Tvt-ajokortti -opintojaksolla saat tieto- ja 
viestintätekniikan perustietoja ja -taitoja 
opiskelusi tueksi. Avoimen yliopiston TVTa-
jokortti - jakson sisällöt ja tavoitteet: 
•	 Tietokoneen käytön perusteet. Tavoit-
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teet: osaat käyttää tietokonetta, sen 
oheislaitteita ja hallitset tiedostojen 
sekä hakemistojen käytön. Selviydyt ylei-
simmistä tietoteknisistä ongelmatilan-
teista, hallitset Internetin käytön perus-
teet ja tunnet Internetin verkko-etiketin 
perusteet. 

•	 Helsingin yliopiston tietotekninen ym-
päristö. Tavoitteet: osaat käyttää itse-
näisesti HY:n tietoteknistä ympäristöä ja 
sen palveluita. Lisäksi tiedät, millä HY:n 
tarjoamilla verkko-opiskelun palveluil-
la voit edistää opiskeluasi (Huom! Osion 
voivat suorittaa vain HY:n perustutkinto-
opiskelijat). 

•	 Tiedon muokkaaminen ja esittäminen. 
Tavoitteet: osaat valita oikean työväli-
neen (ohjelman) tehtävääsi varten ja hal-
litset ko. työvälineen peruskäytön. Osaat 
lisäksi siirtää tietoa eri ohjelmien välillä. 

•	 Tiedonhankinta. Tavoitteet: Osaat käyttää 
HY:n kirjastojen palveluita ja hakea tietoa 
eri lähteistä. Tunnet erilaisia hakuteknii-
koita, joiden avulla voit tehostaa työsken-
telyäsi. Lisäksi tekijänoikeuksiin liittyvät 
perusteet tulevat sinulle tutuiksi. 

•	 Tietoturva ja tietosuoja. Tavoitteet: ym-
märrät tietoturvan ja tietosuojan merki-
tykseen opiskelusi ja muun toimintasi kan-
nalta. Lisäksi osaat vaikuttaa omaan tieto-
turvaasi tekemiesi valintojen kautta. 

Suoritustapa: L 2-6 t + R 2-14 t + lähtötasotes-
tit + itsenäinen opiskelu verkkomateriaalin 
avulla + tentti verkko-oppimisympäristössä 
+ palaute opintojaksosta verkko-oppimisym-
päristössä 

Kirjallisuus Helsingin yliopiston TvT-ajokortin verk-
ko-oppimateriaali: http://www.helsinki.fi/tvtajokort-
ti/materiaali.htm . Huom! 

Oppimateriaalin osio ”HY:n tietotekninen 
ympäristö” ei sisälly niiden opiskelijoiden 
opetukseen, jotka suorittavat opintojakson 
2 opintopisteen laajuisena. Nämä opiskelijat 
käyttävät oheismateriaalina soveltuvin osin 
tietojenkäsittelytieteen K. Korpimiehen laa-
timaa verkko-oppikirjaa Johdatus työväline-
ohjelmistoihin http://www.avoin. helsinki.fi/
Kurssit/tkttityo/avoin/. 

Avoimen yliopiston opintojakso on 2 opin-
topisteen laajuinen (ei sisällä HY:n tietotek-
ninen ympäristö -osiota; materiaalissa osio 
2). Suoritus korvaa 2 opintopistettä valtiotie-
teellisen tiedekunnan tvt-ajokorttikurssista. 
Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskeli-
jat, joilla on Helsingin yliopiston tunnukset, 
voivat suorittaa jakson 3 opintopisteen laa-
juisena, jolloin opintojakso vastaa valtiotie-
teellisen tiedekunnan tvt-ajokorttikurssia.
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SVenSKSpråKigA STuDier
ler hon komplettera sina kunskaper med stu-
dier i bl.a. kemi, biokemi och fysiologi. Må-
let för näringsläran är att forska och under-
visa i frågor om människans nutrition från 
grundläggande vetenskap till praktisk till-
lämpning. Kemi och biologi samt särskilt bio-
kemi och fysiologi utgör grund för att utre-
da vilken roll näringen spelar för olika livs-
funktioner. Näringsläran svarar på frågor 
om näringsämnen och de mängder som be-
hövs av dem för tillväxt, upprätthållande av 
liv, fortplantning och hälsa. Inom näringslä-
ran bedrivs också forskning i ingredienser-
nas och maträtternas betydelse för nutritio-
nen och också i förändringar i näringsäm-
nena och ingredienserna under olika mat-
lagningsprocesser. Också biologiska, socia-
la, kulturella och psykiska faktorer inverkar 
på människans nutrition. När man undersö-
ker skillnader i matanvändningen mellan in-
divider, grupper och nationer och söker lös-
ningar på nationella och internationella nä-
ringsproblem tillämpas också samhälls- och 
beteendevetenskapliga kunskaper och forsk-
ningsmetoder. 

näringSlärA (DelAr AV 
grunDSTuDieHelHeTen, 9 Sp) 
Näringsfysiologi (3 sp) 
Livsmedlen i kosten (3 sp) 
Grunderna i näringslära (3 sp) 

näringsfysiologi (3 sp) 
Näringens betydelse för kroppens funktio-
ner. 

Arbetsformer: F 20 t + inlärningsuppgift + 
grupparbete + tentamen 

Litteratur: meddelas i undervisningsprogrammet 

livsmedlen i kosten (3 sp) 
Kännedom om livsmedel, livsmedlens nä-
ringsinnehåll och finländarnas matanvänd-
ning. 

Arbetsformer: F 14 t + inlärningsuppgift + 
grupparbete + tentamen 

Litteratur: meddelas i undervisningsprogrammet 

SpråKSTuDier 

engelSKA 

engelsk textförståelse, skrivning 
och diskussion (3 sp) 
(english Academic and professional Skills: 
reading, Writing and Spoken Communica-
tion for Students of Arts, Behavioural and 
Social Sciences) 

Startnivå: B2 på den europeiska referensra-
men för språk 

The aim of this course is for students to ac-
hieve a high level of academic and profes-
sional English by focusing on reading, wri-
ting and speaking skills. In addition, stu-
dents should gain the confidence and abili-
ty to communicate using English related to 
their own field of study. Reading compre-
hension exercises include tasks, e.g. summa-
ry writing. 

Arbetsformer: G 68 t + tentamen 

Litteratur: Extracts from a compendium of tex-
ts as well as articles from periodicals provided by 
the College. 

AgriKulTurFOrSTVeTenSKAp-
ligA STuDier 

näringSlärA 
Kurserna i näringslära är avsedda för perso-
ner som i sitt jobb behöver kunskaper i nä-
ringslära och som vill fördjupa sin känne-
dom om förhållandet mellan näring och häl-
sa. Öppna universitetets kurser i näringslä-
ra kan integreras i en studiehelhet som kan 
utgöra ett biämne. Hela grundstudiehelhe-
ten består av nio studieavsnitt. Med undan-
tag för kursen Livsmedlen i kosten avviker 
kurserna från motsvarande kurser vid avdel-
ningen för näringslära vid universitetet. Om 
en studerande senare vill fortsätta studera 
näringslära som huvudämne måste han el-
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grunderna i näringslära (3 sp) 
Grunderna i människans nutrition och i den 
finländska folknäringen. 

Arbetsformer: F 25 t + inlärningsuppgift + 
grupparbete + tentamen 

Litteratur: meddelas i undervisningsprogrammet 

BeTeenDeVeTenSKApligA
 STuDier 

lOgOpeDi 
Logopedin behandlar normal och avvikande 
kommunikation i tal, språk och röst. 

grunDSTuDiernA i  
lOgOpeDi (25 Sp) 
PP1. Talkommunikationens grunder (2 sp) 
LPT4. Logopedins grunder (2 sp) 
FP1. Fonetikens grunder (2 sp) 
LPT1. Barnets fonologiska utveckling (2 sp) 
LPT2. Begreppsvärldens, morfologins och 
syntaxens utveckling (3 sp) 
LPT3. Socialisationsprocessen i språkgemen-
skapen (3 sp) 
LPT5. Röst och röstkvalitet (2 sp) 
FP3. Grunderna i talproduktion (1,5 sp) 
FP4. Grunderna i talperception (1,5 sp) 
LPM1. Introduktion till logopedins forsk-
ningsmetoder (3 sp) 
LPT6. Alternativa och kompletterande kom-
munikationsmetoder (3 sp) 

pp1. Talkommunikationens 
grunder (2 sp) 
Studeranden blir bekant med begrepp och 
fenomen inom talkommunikation och med 
talkommunikation som vetenskapsgren. 

Arbetsformer: F 14 t + tentamen 

Litteratur: enligt föreläsarens anvisningar 

lpT4. logopedins grunder (2 sp) 
Introduktionskursen ger studeranden bered-
skap att tillägna sig och strukturera logope-
disk kunskap. Föreläsningsserien behand-
lar logopedins natur och placering i det ve-

tenskapliga fältet samt centrala verksam-
hets- och forskningsområden inom logope-
din. Dessutom lär sig studeranden att för-
stå olika kommunikationsrubbningar med 
hjälp av de logopediska grundbegrepp han 
lärt sig. 

Arbetsformer: F 20 t + tentamen 

Litteratur: Crystal, D. & Varley, r., Introduction 
to language pathology; Launonen, K. & Korpijaak-
ko- Huuhka, A-M. (red.) (2000) Kommunikoinnin 
häiriöt: syitä, ilmenemismuotoja ja kuntou-
tuksen perusteita. Helsinki: Palmenia. Övrig lit-
teratur enligt föreläsarens anvisningar.

Fp1. Fonetikens grunder (2 sp) 
Människans möjligheter att producera tal 
och användningen av dessa möjligheter på 
olika språk i världen, den deskriptiva fone-
tikens grundbegrepp, förhållandet mellan 
talproduktion och talakustik, den fonetis-
ka notationens grunder samt övning av den 
auditiva diskriminationen och den fonetis-
ka notationen. 

Arbetsformer: F 20 t + tentamen 

Litteratur: Bredvidlitteratur A. Iivonens artikel ”Fo-
netiikan deskriptiivisiä peruskäsitteitä” i pub-
likationen Fonetiikan peruskäsitteitä samt R. Au-
lankos artikel ”Foneettinen kirjoitus” i publika-
tionen Monikäyttöinen fonetiikka. Ersättande lit-
teratur enligt föreläsarens anvisningar, t.ex. lade-
foged, p., A Course in Phonetics; pickett, j.M., 
The Acoustics of Speech Communication; Iivonen, 
A. (red.), puheen salaisuudet; Ball, M.j., rahil-
ly, j. & Tench, p., The Phonetic Transcription of 
Disordered Speech. 

lpT1. Barnets fonologiska 
utveckling (2 sp) 
Studeranden blir förtrogen med babyns tidi-
ga förutsättningar att observera tal och ut-
trycka sig med det samt med barnets ljud-
mässiga och fonologiska utveckling under 
det första året och med den gradvisa fono-
logiska inlärningen under de ca fem första 
åren. 

Arbetsformer: F 20 t + tentamen 

Litteratur: Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. 
(red.) (2004) Mistä on pienten sanat tehty, las-
ten äänteellinen kehitys. Vada delar. 
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lpT2. Begreppsvärldens, 
morfologins och syntaxens 
utveckling (3 sp) 
Studeranden blir förtrogen med teorier om 
hur ordförrådet tillägnas och med begrepps-
världens senare utveckling. Kursen introdu-
cerar metoder som används vid bedömning-
en av barnets ordförråd och namngivning. 
Studeranden bygger upp en egen teoretisk 
referensram om barnets sätt att tillägna sig 
begreppsvärlden och om dess kognitiva och 
kommunikativa betydelse. 

Arbetsformer: F 27 t + tentamen 

Litteratur: plunkett, K. & Schafer g. (1999). Ear-
ly speech perception and word learning. Ingår i M. 
Barrett (red.), The development of language. 
UK:PsychologyPress,51-71.Dromi, e. (1999). Early 
lexical development. Ingår i M. Barrett (red.), The 
development of language.UK:Psychology Press, 
99-131. Kuczaj ii , S. A. (1999). The world of words: 
Thoughts on the development of a lexicon. Ingår i 
M. Barrett (red) The development of language. 
UK: Psychology Press, 133-159. Övrig litteratur en-
ligt föreläsarens anvisningar. 

lpT3. Socialisationsprocessen i 
språkgemenskapen (3 sp) 
Studeranden får en uppfattning om hur bar-
net utvecklas till en social individ som kom-
municerar aktivt med sin omgivning med 
hjälp av språket. Efter kursen har studeran-
den beredskap att förstå denna teorikun-
skap som han förvärvat under grundkursen 
ur de rubbningssynvinklar som tas upp un-
der ämnesstudierna och kan senare tillämpa 
den i sitt praktiska talterapiarbete. 

Arbetsformer: F 27 t + tentamen 

Litteratur: launonen, K.: Lfo115 Kieliyhteisöön 
sosiaalistuminen. kompendium; Haynes, W.O. och 
Shulman, B.B. (Eds.) (1998, 2. uppl.). Communica-
tion Development. Foundations, Processes, and 
Clinical Applications. Baltimore: Williams & Wilkins. 
(1. uppl. 1994, Englewood Cliffs: Prentice Hall.), val-
da delar; Vygotski, l.S. (1982). Ajattelu ja kieli. Es-
poo: Weilin+Göös; valda delar. 

lpT5. röst och röstkvalitet (2 sp) 
Studeranden lär sig att förstå de fysikaliska, 
fysiologiska och perceptuella delfaktorerna 

i talets röstkälla och röstkvalitet samt sam-
bandet mellan dessa fenomen. 

Arbetsformer: F 20 t + tentamen 

Litteratur: laukkanen, A.-M. & leino, T. (1999 
eller nyare) Ihmeellinen ihmisääni. Helsinki: Gau-
deamus, och annan litteratur enligt föreläsarens 
anvisningar. 

Fp3. grunderna i talproduktion 
(1,5 sp) 
På kursen behandlas de anatomisk-fysiolo-
giska grunderna för produktion av tal och 
det mångfacetterade samarbetet mellan 
talandning, fonation och artikulation samt 
dessas samband med språkliga och utom-
språkliga faktorer. 

Arbetsformer: F 20 t + tentamen 

Litteratur: Valda delar ur t ex Hardcastle, W.j., 
Physiology of Speech Production; Kent, r.D., The 
Speech Sciences. 

Fp4. grunderna i talperception 
(1,5 sp) 
De fysiologiska och neurala grunderna för 
talperception, grunderna i psykoakustik, 
perceptionsinformation om språkljud, ob-
servation av prosodiska egenskaper och mo-
deller för talperception. 

Arbetsformer: F 24 t + tentamen 

Litteratur: Som bredvidlitteratur R. Aulankos artikel 
”puheen havaitsemisen peruskäsitteitä” i pub-
likationen Fonetiikan peruskäsitteitä. Ersättande lit-
teratur enligt föreläsarens anvisningar, t ex. jauhi-
ainen, T., Kuulo ja viestintä; Borden, g., Harris, 
K. & raphael, l., Speech Science Primer. 

lpM1. introduktion till 
logopedins forskningsmetoder 
(3 sp) 
Kursen är en inledning till logopedins me-
todstudier (inkl. 0,5 sp ips). Studeranden blir 
förtrogen med den logopediska forskning-
ens frågeställningar och forskningsmodel-
ler. Han lär sig läsa forskningsmaterial kri-
tiskt och övar sig i vetenskaplig diskussion 
och skrivning. 
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Arbetsformer: F 27 t + tentamen 

Litteratur: Schiavetti, n. & Metz, De. 2002 (4. 
uppl). Evaluating Research in Communicative Disor-
ders. 

lpT6. Alternativa 
och kompletterande 
kommunikationsmetoder (3 sp) 
Den studerande känner till särdragen hos 
utvecklingen och användningen av alterna-
tiva och kompletterande kommunikations-
metoder och kan tillämpa denna informa-
tion på sina kunskaper om språk och kom-
munikation under utveckling. Han vet vilka 
människogrupper och kollektiv som behöver 
alternativa och kompletterande kommuni-
kationsmetoder, känner till de vanligaste al-
ternativa och kompletterande kommunika-
tionsmetoderna och känner till hjälpmed-
len och grundprinciperna för rehabilitering 
vid användningen av dessa metoder. Efter 
avlagd kurs har studeranden beredskap att 
förstå denna teorikunskap som han förvär-
vat under grundkursen ur de rubbningssyn-
vinklar som tas upp under ämnesstudierna 
och kan senare tillämpa den i sitt praktiska 
talterapiarbete, först under handledning, se-
nare självständigt. 

Arbetsformer: F 27 t + tentamen 

Litteratur: Boel Heister Trygg. Alternativ och 
kompletterande kommunikation (AKK) i teori och 
praktik. Handikappinstitutet, eller enligt föreläsa-
rens anvisningar.

peDAgOgiK 
Målsättningen med grundstudierna är att 
studenten blir förtrogen med de centrala 
frågeställningarna och teoritraditionerna 
inom allmän pedagogik och vuxenpedago-
gik samt få underlag till att utveckla den 
egna pedagogiska sakkännedomen. 

grunDSTuDiernA i peDAgOgiK 
(AllMän OCH VuXenpeDAgOgiK) 
(25 Sp) 
G1. Pedagogikens och vuxenpedagogikens 
grunder (4 sp) 
G2. Pedagogikens filosofi (4 sp) 
G3. Individ och samhälle (4 sp) 
G4. Utveckling och inlärning (4 sp) 
G5. Didaktik (4 sp) 
G6. Orientering till pedagogisk forskning 
(5 sp) 

g1. pedagogikens och vuxen-
pedagogikens grunder (4 sp) 
Kursen ger en grundläggande kännedom 
om pedagogiska och vuxenpedagogiska del-
områden och frågeställningar. 

Arbetsformer: Litteraturtentamen 

Litteratur: Dysthe, O. (Red.), Dialog, samspel och 
lärande. 2001. Studentlitteratur. Merriam, S.B. 
& Caffarella, r.S. Learning in Adulthood. A Com-
prehensive Guide. Jossey-Bass. Följande delar: Part 
one: The Context and Provision of Adult Learning, 
Part two: Adult Development and Learning, Part 
four: The Learning Transaction with Adults (alla ka-
pitel i varje del) 

g2. pedagogisk filosofi (4 sp) 
Kursen ger en överblick av pedagogikens 
ontologiska, epistemologiska och axiologis-
ka frågeställningar med avsikt att utveckla 
studerandes förståelse av den pedagogiska 
vetenskapens karaktär och särdrag. 

Arbetsformer: F 15 t + tentamen 

litteratur: Stensmo, C. 1994. Pedagogisk filoso-
fi. En introduktion. Studentlitteratur. Tännsjö, T. 
2000. Grundbok i normativ etik. Thales. 
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g3. individ och samhälle (4 sp) 
Kursen ger insikter i teoretiska utgångs-
punkter inom den pedagogiska sociologin. 
Kursen behandlar samverkan mellan individ, 
utbildning och samhälle. 

Arbetsformer: F 15 t + tentamen 

Litteratur: Antikainen, A., rinne, r. & Koski, l.  
2000. Kasvatussociologia. Helsinki: WSOY. Aktuella 
artiklar, överenskommes med läraren. 

g4. utveckling och inlärning (4 sp) 
Kursens syfte är att kartlägga grundläggan-
de psykologiska begrepp och processer som 
är relevanta för pedagogisk verksamhet. Un-
der kursen behandlas följande temaområ-
den: psykets biologiska bas, minnet, språk-
utveckling, tänkandet, intelligens och per-
sonligheten. 

Arbetsformer: F 15 t + tentamen 

litteratur: Smith, e, nolen- Hoeksema, S, Fred-
rickson, B & loftus, g. Atkinson & Hilgard´s Intro-
duction to Psychology. 14th edition. Kap. 1-3, 7-13. 

g5. Didaktik (4 sp) 
Kursen ger en överblick av didaktiken som 
ett av pedagogikens delområden. Kursen 
avser att utveckla deltagarnas förmåga att 
analysera och planera undervisning. 

Arbetsformer: F 15 t + tentamen 

litteratur: imsen, g. 1999. Lärarens värld. Intro-
duktion till allmän didaktik. Studentlitteratur. Hak-
karainen, K.,lonka, K. & lipponen, l. 2004. Tut-
kiva oppiminen. 6. uudistettu painos. Helsinki, Por-
voo: WSOY. 

g6. Orientering till pedagogisk 
forskning (5 sp) 
Studerande bekantar sig med pedagogisk 
och vuxenpedagogisk forskning, forskarsam-
fund och olika sätt att närma sig forskning. 

Arbetsformer: Litteraturtentamen. 

litteratur: uljens, M.. Allmän pedagogik . patel, 
r & Tebelius u .Grundbok i forskningsmetodik. 

BiOVeTenSKApligA STuDier 

BiOlOgi 

Cellbiologi (1 sp) 
Kursen omfattar cellbiologidelen i Bioveten-
skapernas grunder 1. Under kursen behand-
las cellbiologins grunder med hjälp av valda 
delar från boken Campbell, Biology. 

Arbetsformer: F 21 t + tentamen 

Litteratur: Campbell, n.A. & reece, j.B. 2008: 
Biology. 8 uppl.

Människans fysiologi (3 sp) 
Kursens mål är att gå igenom en av tent-
böckerna som används vid biovetenskapli-
ga fakulteten. Undervisningen sker i form av 
studiecirkel, med självständigt arbete samt 
6 träffar + tentamen. 

Arbetsformer: 18 t + tentamen 

Litteratur: Haug, e., Sand, O. & Sjaastad, 0. 1995: 
Människans fysiologi (1 eller nyare upplaga) 

eKOlOgi OCH 
eVOluTiOnSBiOlOgi 

Beteendeekologins  
grunder (2 sp) 
En introduktion till beteendeekologi, hur 
beteendet har utvecklats och hur miljön på-
verkar djurens beteende. Allmänna fråge-
ställningar belyses med verkliga exempel 
från pågående forskning. Teman som be-
handlas mera ingående är konkurrens och 
optimering, gruppliv, fortplantningsbete-
ende och beteendeekologiska tillämpning-
ar inom naturskyddet. 

Arbetsformer: F 24 t + uppgifter 

Litteratur: egna anteckningar, som bredvidläsning: 
Campbell, n.A. & reece, j.B. 2008: Biology. 8 
uppl. The Benjamin/Cummings Publishing Co. 
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geneTiK 

Människans genetik (3 sp) 
Föreläsningarna behandlar genetiken för 
både normala egenskaper och ärftliga sjuk-
domar hos människan. Olika ärftlighetsmo-
deller belyses med sjukdomsexempel som 
ger en helhetsbild av sjukdomarnas symp-
tom ända fram till den molekylära bakgrun-
den. Särskild uppmärksamhet fästs även vid 
fosterdiagnostik och cancergenetik. 

Arbetsformer: 24 t + tentamen 

Litteratur: Turnpenny, p & ellard, S: Emery’s Ele-
ments of Medical Genetics (nyaste upplagan 2004), 
Churchill Livingstone. 

HuMAniSTiSKA STuDier 

FilOSOFi 

inledning till filosofin (3 sp) 
Kursen ger en inledning till filosofin som 
akademisk disciplin. Vi bekantar oss med fi-
losofins delområden samt filosofins roller i 
människans kunskapssökande. Särskild ton-
vikt läggs vid att utveckla det egna filoso-
fiska tänkandet i diskussioner och i form av 
essäuppgifter. 

Arbetsformer: F 24 t + tentamen/skriftliga 
uppgifter 

Litteratur: Hollis: Invitation to Philosophy eller 
Beardsley: Invitation to Philosophical Thinking

HiSTOriA 

introduktion till  
historiestudier (5 sp) 
Kursens syfte är att ge en introduktion till 
historievetenskapen. Avsnittet ger insikter i 
historiografins historia, historikerns källor, 
historiska metoder och teorier samt forsk-
ningsprocessen. 

Arbetsformer: F 18 t + övningar och uppgif-
ter + tentamen

Litteratur: Tosh, john: Historisk teori och metod. 
Lund 1994. 

nOrDiSKA SpråK 

Skriva (3 sp) 
Kursen syftar till att studenterna lär sig att 
skriva väl i olika genrer, genom att dispo-
nera sitt material, hitta övertygande argu-
ment och formulera sig koncist. På kursen 
övar deltagarna upp sin skicklighet inom ett 
antal sakprosagenrer. Genom att bl.a. skriva 
en recension, en debattartikel och en popu-
lärvetenskaplig artikel tränas förmågan att 
förmedla kunskap och anpassa texten till 
sammanhanget. 

Arbetsformer: F 28 t + tentamen 

Litteratur: S.Strömqvist: Skrivboken. Skrivpro-
cess, skrivråd och skrivstrategier, fjärde omarbeta-
de upplagan; SAOl, Svenska Akademiens ordlis-
ta över svenska språket, tolfte upplagan; Svens-
ka skrivregler utgivna av Svenska språknämnden, 
andra upplagan. 

MATeMATiSK-nATurVeTen-
SKApligA STuDier 

ASTrOnOMi 

universum nu (4 sp) 
Kursen är en populärvetenskaplig introduk-
tionskurs som ger en översikt över den mo-
derna astronomin: Observationsmetoder, 
solsystemet (solen, planeter, asteroider, kom-
eter), stjärnornas struktur och utveckling, 
kompakta stjärnor (bl.a. svarta hål), inter-
stellär materia, galaxer och kosmologi. Kur-
sen kräver inga speciella matematiska kun-
skaper. Kursen är obligatorisk för astrono-
mie studerande men passar även utmärkt 
som biämnesstudier eller övriga studier. Kur-
sen lämpar sig för studerande från alla fa-
kulteter. I kursen ingår inga räkneövningar, 
men demonstrationer och övningar. 

Arbetsformer: F 20 t + övningar + tenta-
men 

Litteratur: Oja - palviainen: Maailmankaikkeus 
2005 (Ursa) eller lagerkvist - Olofsson: Astronomi 
- en bok om universum (Bonniers) eller Karttunen 
et al.: Tähtitieteen perusteet (Ursa) (vissa delar) 
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MATeMATiK

repetition och komplettering av 
skolmatematiken (8 sp) 
1. Skolgeometri samt olikheter och ekvatio-
ner i den omfattning det krävs för resten av 
kursen. 2. Funktioner och deras egenskaper. 
3. Differentialkalkyl och integralkalkyl. 4. 
Metoder för lösning av ekvationen f(x)=0

Arbetsformer: F 80 + deltentamina + ten-
tamen

Litteratur: Lärarens material. Rekommenderad 
bredvidlitteratur: kursböckerna för den fördjupa-
de gymnasiematematiken.

räTTSVeTenSKAp 

Socialrätt (8 sp) 
Kompletteringskurs i socialrätt.Målgrupp: 
Socionomer med utländsk examen. 
Mål: Att uppdatera och komplettera kursdel-
tagarnas insikter att motsvara de krav som 
sociallagstiftningen på Åland förutsätter.  
OBS!Denna kompletteringskurs kommer 
tills vidare att gälla endast på Åland, ef-
tersom Finlands sociallagstiftning ändrats.  
Innehåll: Föreläsningar i socialrätt och so-
cialförsäkring samt praktiska övningar.

Arbetsformer: F 20 t + tentamen 

Litteratur: meddelas på kursen

STATSVeTenSKApligA STuDier 

jOurnAliSTiK 
Studierna ordnas inom ramen för den ordi-
narie undervisningen vid Svenska social- och 
kommunalhögskolan vid Helsingfors univer-
sitet. Kurserna och tenterna hålls under dag-
tid. Via Öppna universitetet kan ett begrän-
sat antal studerande delta i undervisningen 
och tenterna. På grundkurserna i journalistik 
lär sig den studerande att förstå och kritiskt 
granska samhället och olika skeenden samt 
att förstå och granska mediernas och journa-
listikens roll och betydelse i samhället. 

De slutliga examensfordringarna publice-
ras i undervisningsprogrammen i början av 
juli 2008. 

grunDSTuDiernA i jOurnAliSTiK  
(25 Sp) 
Journ G 1 Introduktion till journalistiken (3 
sp) 
Journ G 2 Medielandskapet i Finland och 
Norden (4 sp)
Journ G 3 Mediehistoria (3 sp)
Journ G 4 Mediejuridik (5 sp)
Journ G 5 Kommunikationsteori (3 sp) 
Journ G 6 Medie- och journalistikforskning 
(3 sp) 
Journ G 7 Kön och journalistik (2 sp)
Journ G 8 Mediekritik (2 sp) 

journ g 1, 71727 introduktion till 
journalistiken (4 sp) 
Studieperioden tar upp grundläggande frå-
gor om kommunikationens och journalisti-
kens roll i samhället. Under kursen behand-
las också journalistens arbete och den jour-
nalistiska produkten. 

Arbetsformer: F 20 t, övningar 16 t + tenta-
men/ litteraturtentamen 

Litteratur: Preliminärt: Enligt anvisning: Anders-
son-ek, p.,  Andréasson.K. & edwardson, å. 
Göra tidning. Stockholm 1999; Burns, l.S. Under-
standing Journalism. London 2002; Chalaby, j.K. 
The Invention of Journalism. London 1998; Kuneli-
us, r. Budskapets betydelse, Helsingfors 1998; Jour-
nalistreglerna; Yttrandefrihetslagen . 

journ g 2, 71705 Medielands-
kapet i Finland och norden (4 sp) 
Under studieperioden behandlas mediein-
stitutionerna – press, radio, television, in-
ternet – i Svenskfinland, Finland och övri-
ga Norden. 

Arbetsformer: F 16 t, övningar 8 t + tenta-
men/ litteraturtentamen 

Litteratur: Preliminärt: Enligt anvisning: Hadenius, 
S. & Weibull, l. Massmedier. En bok om press, ra-
dio och TV. Stockholm 1997; Moring, T. & Nordqvist, 
A. (red.). Svenska medier i Finland. Helsingfors 
2002; Nordenstreng, K. & Wiio, O.A. (toim.). Suo-
men mediamaisema. Helsinki (senaste uppla-
gan); Artiklar ur Media Trends (Nordicom) 
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journ g 3, 717002 Mediehistoria 
(4 sp) 
Målet med studieperioden är att ge en för-
sta inblick i journalistikens och mediernas 
historia. Studieperioden tar upp både medie-
struktur och innehållsliga utvecklingstren-
der. 

Arbetsformer: Studieperioden genomförs i 
form av en introduktionsträff, självstudier 
+ uppgifter 

Litteratur: Preliminärt: Chalaby, j.K. The Inventi-
on of Journalism. London 1998; Gustafsson, K.E. & 
Rydén, P. (red.) Den svenska pressens historia. 
Stockholm; Tommila, p. & Salokangas, r. Tid-
ningar för alla. Den finländska pressens historia. 
Göteborg 2000.; Wiik, j-e. Vidgade vyer, rasera-
de gränser. Finlandssvensk radio och TV i 70 år;. 
Helsingfors 1996; Yleisradion historia; Rundradions 
historiekommitté: Tommila, P. (et al). rundradi-
on 1926-1996. Rundradions historia i Finland. Hel-
singfors 1997 

journ g 4, 71707 Mediejuridik  
(5 sp) 
Under kursen kartläggs de rättsliga regle-
ringarna särskilt inom straffrätten, skade-
ståndsrätten och offentlighetslagstiftning-
en som ligger till grund för det journalistiska 
arbetet. Målet är också att ge insikter i den 
rättsliga regleringen av offentligheten inom 
myndigheternas verksamhet och i reglering-
en av användningen av personuppgifter. 

Arbetsformer: F 36 t + tentamen 

Litteratur: Preliminärt: Ahvenainen, T. & räty, T. 
Offentlighetslagstiftningen. Finlands Kommunför-
bund 2000. Hynninen, A. Periaatteessa julkista. 
Julkisuusperiaatteen käytäntö EU-Suomen päätök-
senteossa ja journalismissa. Jyväskylä 2000. Vuor-
tama, T. & Kerosuo, l. Viestinnän lait ja sään-
nöt (6 p.) Karkkila 2004. Journalistreglerna. Lags-
tiftning: Lag om yttrandefrihet i masskommunika-
tioner 460/2003. Kom 101. Strafflagen 19.12.1889. 
St 101. Rättegångsbalk 31.12.1734, 17 kap. Pr 101. 
Lag om offentlighet i myndigheters verksamhet 
621/1999. Af 301. Lag om offentlighet vid rätte-
gång 945/1984. Pr 201. Personuppgiftslag 523/99. 
Ci 111. Skadeståndslag 412/1974. Ci 301. Övrig litte-
ratur meddelas i undervisningsprogrammet. 

journ g 5, 71703 
Kommunikationsteori (3 sp) 
Studieperioden utgör en introduktion till 
kommunikationsteorins grunder. 

Arbetsformer: F 24 t + tentamen/littera-
turtentamen (kontakta föreläsaren) 

Litteratur: Preliminärt: Enligt anvisning: Fiske, j. 
Kommunikationsteorier. En introduktion. Stock-
holm 1997; Mc- Quail, D. McQuail´s Mass Commu-
nication Theory. London 2000; lowery, S. & De 
Fleur, M. Milestones in Mass Communication Rese-
arch. New York 1998; Morgan, g. Images of Orga-
nization. San Fransisco 1998 eller Morgan, g. Or-
ganisationsmetaforer. Lund 1999. 

journ g6, 71791 Medie- och 
journalistikforskning (5 sp) 
Studieperiodens målsättning är att ge de 
studerande en överblick över aktuell forsk-
ning inom journalistik, medier och kommu-
nikation. 

Arbetsformer: Introduktion och avslutning 
12 t + självstudier + tentamen 

Litteratur: Preliminärt: Grundlitteratur Schudson, 
M. The Power of News. Cambridge 1995. Övrig Lit-
teratur: Boczkowski, p. j. Digitizing the News. In-
novation in Online Newspapers. MIT Press 2004. de 
Burgh, H.  (ed.) investigative journalism.Context 
and Practice. London 2000; ekecrantz, j. & Olsson, 
T. Det redigerade samhället. Stockholm 1994.Hjar-
vard, S. (ed.) news in a globalized Society. Göte-
borg 2001; Kempf, W. & Luostarinen, H. (eds.) jour-
nalism and the new World Order. Vol. 2. Göte-
borg 2002.; Lidskog, R., Nohrstedt, S. & Warg, L-E 
(red.) risker, kommunikation och medier. Lund 
2000; lievrouw, l. & livingstone, S. Handbook 
of New Media. Social Shapings and Consequences 
of ICT:s. London 2002; Nohrstedt, S. A. & Ottosen, 
R. (eds.) journalism and the new World Order. 
Vol 1. Göteborg 2001; norris, p. A. Virtuous Circle. 
Political Communications in Postindustrial Socie-
ties. Cambridge 2000.; nylund, M. Iscensatt inter-
aktion. Strukturer och strategier i politiska medie-
samtal. Helsingfors 2000; rosen, j. What are Jour-
nalists For? London 2000; Sana, E. (red.),Tieto-opis-
ta mediapeliin – journalismin tutkimuksen nä-
kökulmia. Juva 1995.; Seppänen, j. Katseen voi-
ma. Tampere 2001; Tumber, H. (ed.) Media power, 
professionals and policies. London 2000; Vetens-
kapliga artiklar (sex artiklar motsvarar en bok) 
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journ g7, 71795 Kön och 
journalistik (2 sp) 
Målet är att de studerande skall lära sig 
grundläggande begrepp och känna till hu-
vudsakliga problemställningar inom forsk-
ningsområdet kön och journalistik, samt att 
de lär sig att analysera journalistiska produk-
ter ur könsperspektiv. 

Arbetsformer: F 12 t + övningar 5 t/littera-
turtentamen 

Litteratur: Preliminärt. Zilliacus-Tikkanen, H. Jour-
nalistikens essens i ett könsperspektiv. Helsingfors 
1997; Mills, S. Feminist Stylistics. London 1995; Ar-
tiklar enligt anvisning. 

SOCiAlpSyKOlOgi OCH 
pSyKOlOgi
Socialpsykologin undersöker den sociala in-
teraktionens och smågruppernas lagbun-
denheter samt den sociala miljöns inverkan 
på individernas tänkande, känslor och hand-
lingar. Grundstudierna i socialpsykologi om-
fattar också vissa psykologiska tillämpnings-
områden, arbets- och organisationspsykolo-
gi, klinisk psykologi och familjeterapi. 

De slutliga examensfordringarna publiceras i 
undervisningsprogrammet i början av juli. 

grunDSTuDiernA i 
SOCiAlpSyKOlOgi (25 Sp)
Socpsyk 1 Introduktion till socialpsykologin 
och psykologin (6 sp)
Socpsyk2 Utveckling och socialisation (5 sp) 
Socpsyk 3 Sociala kognitioner, attityder och 
grupprocesser (2 + 3 sp) 
Socpsyk 4 Orientering i socialpsykologisk 
teoribildning, forskning och tillämpning (3 
sp) 
Socpsyk 5 Tillämpningsområden . Två av föl-
jande kurser: 
Socpsyk 5.1 Arbets- och organisationspsy-
kologi (3 sp) 
Socpsyk 5.2 Klinisk psykologi I (3 sp)
 Socpsyk 5.3 Familjeterapi (3 sp) 

Socpsyk 1, 71771 introduktion till 
socialpsykologin och psykologin 
(6 sp) 
Målet med studieperioden är att de stude-
rande lär sig vad psykologi och socialpsy-
kologi är. Vetenskapernas historiska rötter, 
grundläggande begrepp, forskningsmetoder 
och centrala teoretiska perspektiv behand-
las, samt de undersökningar och experiment 
som bidragit till att forma dem till de veten-
skapsgrenar de är idag. 

Arbetsformer: F20 t , övningar + tentamen 

Litteratur: Preliminärt: Helkama, K., Myllyniemi, 
r. & liebkind, K. Socialpsykologi - en introdukti-
on. Malmö 2000. Finns även på finska; Smith, e. 
r. & Mackie, D. M. Social Psychology. New York 
1995/2000. Kap. 1-10; Christensen, g. Psykologins 
vetenskapsteori. Lund 2004.; gleitman, H., Frid-
lund, A. j., & reisberg, D. Psychology. (6 th ed.) 
New York 2004. Kap.1-4, 7-9. 204 

Socpsyk 2, 71772 utveckling och 
socialisation (5 sp) 
Målet med studieperioden är att ge en över-
sikt av utvecklingspsykologiska teorier som 
beskriver människans livslopp, centrala ut-
vecklingsuppgifter i olika åldersskeenden 
och ålderstypiska beteendeprofiler. Under 
kursen tas även upp möjligheter att i soci-
alisationsprocessen stöda lösandet av oli-
ka utvecklingsuppgifter. Förkunskaper: Soc-
psyk 1. 

Arbetsformer: F28 t, litteraturstudier + ten-
tamen 

Litteratur: Preliminärt: Alla tenterar: Cole, M. & 
Cole, S.r. The development of children. 4th Ed. 
New York 2001. (Till valda delar.) eller Durkin, K. 
Developmental social psychology: From infancy to 
old age. Oxford, MA 1995.(Till valda delar.) Valbar 
Litteratur: Bjerrum nielsen, H. & rudberg, M. 
Historien om pojkar och flickor: Könssocialisation 
i utvecklingspsykologiskt perspektiv. Lund 1991; 
Havnesköld, l. & risholm, p. Utvecklingspsyko-
logi: Psyko-dynamisk teori i nya perspektiv. Stock-
holm 1995, eller Sroufe, l.A. Emotional Develop-
ment. The Organization of emotional life in ear-
ly years. Cambridge 1996; evenshaug, O. & Hal-
len, D. Barn- och ungdomspsykologi. Lund 1992: 
Schaffer, H, r. Social Development. Oxford 1996. 
Till valda delar rörande socialisationen, moralens 
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utveckling och emotionerna; Vuorinen, r. Minän 
synty ja kehitys: Ihmisen psyykkinen kehitys yli elä-
mänkaaren. 2. uud. painos. Helsinki. 1998 

Socpsyk 3, 71773 Sociala 
kognitioner, attityder och 
grupprocesser (2 + 3 sp) 
Målet med kursen som helhet är att skapa 
en bild av vad sociala kognitioner är och at-
tityder, deras uppkomst och möjligheterna 
att påverka dem som ett led i försöket att 
påverka relationer mellan grupper. Föreläs-
ningsserien strävar efter att förmedla och 
problematisera socialpsykologisk kunskap 
om förhållandet mellan minoriteter och ma-
joriteter. 

Arbetsformer: F28 t, litteraturstudier + ten-
tamen 

Litteratur: Preliminärt: Augoustinos, M. & Wal-
ker i. Social cognition: An integrated introduction. 
London 1995; Brown, r. Group processes. Oxford 
2004: Svedberg, l.Gruppsykologi: Om grupper, or-
ganisationer och ledarskap. Lund 2003. 

Socpsyk4, 71778 Orientering i 
socialpsykologisk teoribildning, 
forskning och tillämpning (3 sp) 
Målet är att ge en helhetsbild av socialpsy-
kologin som vetenskaplig disciplin. De stu-
derande fördjupar sin kunskap om teoriut-
veckling och problemställningar inom social-
psykologin. Som exempel på tillämpning av 
socialpsykologisk gruppteori omfattar kur-
sen även gruppdynamiska övningar. Förkun-
skaper: Socpsyk 1. 

Arbetsformer: F 20 t + tentamen/litteratur-
studier + tentamen 

Litteratur: Preliminärt: Hewstone, M., et al. (Eds.), 
introduction to Social psychology. Cambridge 
1996, 2:a uppl. 

Socpsyk 5: Tillämpningsområden. 
(6 sp) Socpsyk 5.1, 71739 Arbets- 
och organisationspsykologi (3 sp) 
Under föreläsningarna och i litteraturen be-
handlas organisationers struktur, kultur och 
dynamik ur så väl organisationens, ledarens 

samt den enskilda medborgarens synvinkel. 
Arbetsenheter och team liksom organisa-
tionsförändringar och organisationens pri-
märuppgift tangeras. Förkunskaper: Soc-
psyk 1 

Arbetsformer: F18 t + tentamen 

Litteratur: Preliminärt: juuti, p., Organisaatiokäyt-
täytyminen. Helsinki 1999; Alvesson, M. Organi-
sationskultur och ledning. Malmö 2001; robbins, 
S.p. Essentials of organizational behavior. (8 uppl.) 
Upper Saddle River (N.J.) : Prentice Hall. 

Socpsyk 5.2 , 71743 Klinisk 
psykologi i (3 sp) 
Kursen behandlar livskriser, psykiska konflik-
ter och anpassningsproblem i samhället ut-
gående från våra socialt konstruerade tolk-
ningar av begreppen psykisk hälsa och psy-
kisk sjukdom. Behandlingsmetoder och den 
terapeutiska relationen tas upp. Förkunska-
per: Socpsyk 1. 

Arbetsformer: F28 t + tentamen/littera-
turtentamen 

Litteratur: Preliminärt: Cullberg, j., Dynamisk psy-
kiatri i teori och praktik. 5:e uppl. Sthlm 2000. Del 
I –IX, s. 21– 340; gordan, K., Professionella mö-
ten: Om utredande, stödjande och professionel-
la samtal. Sthlm 1996; perris, C., Ett band för li-
vet. Bowlbys anknytningsteori och psykoterapi. St-
hlm 1996 Hammarlund, C-O., Bearbetande sam-
tal: krisstöd, debriefing, stress- och konflikthante-
ring. Sthlm 2001; Kjellqvist, e-B., Ledaren på den 
inre scenen. Sthlm 2001 

Socpsyk 5.3, 71823 Familjeterapi 
(3 sp) 
På kursen presenteras strukturella, dynamis-
ka, systematiska och konstruktionistiska per-
spektiv på familjen och familjecentrerat ar-
bete. Förkunskaper: Socpsyk 1. 

Arbetsformer: F15 t, övningar + tentamen/ 
litteraturtentamen 

Litteratur: Preliminärt: Dallos, r. & Draper, r., An 
Introduction to Family Therapy. Systemic Therapy 
and Practice. Buckingham 2000; Klefbeck, j. & Og-
den, T., Barn och nätverk. Ekologiskt perspektiv. 
Stockholm 2001 Socialt arbete 
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SOCiAlT ArBeTe
Socialt arbete som universitetsdisciplin un-
dersöker med vetenskapliga metoder frå-
gor i anslutning till människors vardagsliv 
och problemhantering, orsaker till dessas 
utformning eller uppkomst, olika formella 
och informella välfärdsinstitutioners verk-
samhet samt socialarbetets idéhistoria, prax-
is och metoder. 

De slutliga examensfordringarna publiceras i 
undervisningsprogrammet i början av juli. 

grunDSTuDiernA i SOCiAlT 
ArBeTe (25 Sp) 
S1 a Introduktion till socialt arbete (5 sp)
S1 b Introduktion till socialpolitik (5 sp) 
S2 a Sociala problem och lösningsmodel-
ler (5 sp) 
S2 b Introduktion till socialt arbete som 
praktik (5 sp) 
S3 Människan i ett livscykelperspektiv (5 
sp) 

S 1 introduktionskurs till socialt 
arbete och socialpolitik (10 sp) 

a) 715105 introduktion till socialt 
arbete (5 sp) 
Målet är att ge grundläggande kunskaper 
om det sociala arbetet som praktisk verk-
samhet och som disciplin samt om centra-
la begrepp, synsätt och metoder i socialt ar-
bete. Socialarbetet lyfts fram delvis som ett 
moraliskt ställningstagande, delvis som en 
rationell samhällsaktörsverksamhet. Etik pre-
senteras som en del av yrkets legitimering. 

Arbetsformer: F14 t, seminariearbeten + ten-
tamen 

Litteratur: Preliminärt: Som underlag för grup-
parbeten används: Denvall, V., & Jacobson 
(red.)Vardagsbegrepp i socialt arbete.1998.; 
Artiklar enligt anvisningar För tentamen väljs två 
av följande alternativ: Meeuwisse, A., Sunesson, S., 
Swärd, H., (red.) Socialt arbete – en grundbok. 
2000. s. 23-89 och 217-343. eller raunio, K. Olen-
nainen sosiaalityössä. Helsinki Gaudeamus 2004; 
Kemppainen, T. et al.Sosiaalityö epävarmuuden 
oloissa. Rovaniemi 1998. Kapitel 1-2, 5-7 och 9. eller 
Mutka, u.,Sosiaalityön neljäs käänne. Jyväskylä 
1998. Kapitel 1, 3-5, 9-10 och 16. 

b) 71830 introduktion till 
socialpolitik (5 sp) 
Målet är att ge grundläggande kunskaper 
om socialpolitiken som samhällelig verksam-
het och vetenskaplig disciplin samt om cen-
trala socialpolitiska begrepp och synsätt. Ut-
gångspunkt tas i den historiska utveckling-
en av och aktuella frågor inom socialpoliti-
ken i en finländsk och nordisk samhällelig 
kontext, men ett vidare internationellt per-
spektiv beaktas. 

Arbetsformer: F14 t + tentamen 

Litteratur: Preliminärt: För tentamen väljs tre av föl-
jande böcker: Karisto, A., Takala, p., Haapola, i. 
Finland i förvandling. Levnadsstandardens, livsfö-
ringens och socialpolitikens utveckling i Finland. 
1998. Valda delar; raunio, K. Sosiaalipolitiikan läh-
tökohdat. Helsinki Gaudeamus 1995. Valda delar; 
Helne, T et al. Sosiaalinen politiikka. Helsingfors: 
WSOY. Valda delar. 

S2 Socialarbetets dimensioner 
(10 sp) 

a) 71531 Sociala problem och 
lösningsmodeller (5 sp) 
Under kursen bekantar sig studeranden med 
problemområden och frågeställningar som 
är centrala för socialarbetet. Vad är sociala 
problem, hur uppstår de och vilka lösning-
ar erbjuds? Problembegreppet och frågan 
om hur sociala problem uppstår eller kon-
strueras granskas med avsikt att utveckla ett 
analytiskt och kritiskt förhållningssätt i för-
hållande till den egna disciplinen och olika 
uppfattningar. 

Arbetsformer: F 21 t, seminariearbeten + 
tentamen 

Litteratur: Preliminärt: Underlag för seminariear-
betet: Meeuwisse, A. & Swärd, H. (red.) perspektiv 
på sociala problem. Stockholm 2002; För tenta-
men väljs tre av följande böcker: Juhila,K, Forsberg, 
H, Roivianen, I (toim), Marginaalit ja sosiaalityö. 
SoPhi. Jyväskylä 2002; Törrönen, M (toim), lapsuu-
den hyvinvointi. Yhteiskuntapoliittinen puheen-
vuoro. Pelastakaa lapset. Helsinki 2002; Bäck-Wik-
lund & Lundström (red.), Barns vardag i det sen-
moderna samhället. Natur o. Kultur. Stockholm. 
2001; Berglund et al, Behandling av alkoholprob-
lem. En kunskapsöversikt. Liber. 2000; Heinonen , 
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T., Spearman, l., Social work practice. Problem 
solving and beyond. Irwin Publishing. Toronto/Van-
couver 2001 

b) 715101 introduktion till socialt 
arbete som praktik (5 sp)  
Under kursen erhåller studeranden kunskap 
om det finländska servicesystemet samt övar 
upp de grundläggande färdigheterna i pro-
fessionellt hjälparbete (klientbemötande, 
rådgivningsverksamhet, multiprofessionellt 
samarbete etc.). 

Arbetsformer: Föreläsningar, fältförlagda 
studier, litteraturtentamen.  För studeran-
de som ej antagits till utbildningen i soci-
alt arbete gäller endast F14 t samt littera-
turtentamen. 

Litteratur: Preliminärt: Heikkilä, M. & Roos, M. 
(red.) Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-
katsaus 2005. STAKES; Berg, i-K., Att bygga lös-
ningar. Stockholm 2001; Biämnesstuderande som 
ej antagits till utbildningen i socialt arbete tente-
rar punkt 1 ovan, Anttonen, A och Sipilä, j: Suo-
malaista sosiaalipolitiikka samt Blomqvist, p och 
rothstein, B: Välfärdsstatens nya ansikte enligt 
anvisning av examinator. 

S3 715102 Människan i ett 
livscykelperspektiv (5 sp) 
Målet med kursen är att ge kunskaper om 
centrala teorier om individens utveckling i 
olika livsskeden (bl.a. teorier om barns och 
ungas utveckling, föräldraskap samt åldran-
dets process) samt hur dessa teorier kan in-
tegreras i det sociala arbetet. 

Arbetsformer: F14 t, gruppövningar + ten-
tamen 

Litteratur: Enligt anvisningar

äMneSSTuDiernA i SOCiAlT 
ArBeTe (56 Sp)
S4 Socialarbetets teoretiska och värdemäs-
siga bas (5 sp) 
S 5 Forskningsmetodik I (3 sp) 
S 6 Socialarbetets specialområden (5 sp)
S7 Forskningskunskap i socialt arbete (5 sp) 
S 8 Forskningsmetodik II (5 sp) S 8a Kvanti-
tativa forskningsmetoder (5 sp)
S 8b Kvalitativa forskningsmetoder (5 sp) 
S9 Interventionsmetoder i socialt arbete (8 
sp)
S 10 Handledd studiepraktik (10 sp) 
S 11 Kandidatavhandling med seminarium 
(10 sp) 

S 4 Socialarbetets teoretiska och 
värdemässiga bas (5 sp) 
Kursen ger fördjupad kunskap om de cen-
trala perspektiv, teorier och värderingar som 
utgör basen för det sociala arbetets olika an-
satser som syftar till att motverka och påver-
ka sociala problem. 

Arbetsformer: litteraturstudier, seminarie-
arbeten 

Litteratur: payne, M., Modern social work theory. 
2005; Meeuwisse, A. & Swärd, H. (red.) perspektiv 
på sociala problem. Stockholm 2002; Blennber-
ger, e. Etik i socialpolitik och socialt arbete. Stu-
dentlitteratur 2005 

S 5 Forskningsmetodik i (3 sp) 
Målet med studieperioden är att de stude-
rande efter avslutad kurs skall känna till de 
grundläggande principerna för vetenskap-
ligt arbete samt känna till de viktigaste data-
insamlingsmetoderna inom samhälls- och be-
teendevetenskaperna. Kursen tar upp olika 
typer av samhälls- och beteendevetenskap-
liga forskningsansatser. Tyngdpunkten lig-
ger på insamling av data. - beskrivande och 
förklarande forskningsansatser - det veten-
skapliga experimentet: manipulation, stan-
dardisering, kontroll - surveyundersökning-
ar: konstruktion och kodning av frågeformu-
lär - användning av tidigare insamlat mate-
rial: officiell statistik m.m. - innehållsanalys - 
deltagande observation och andra kvalitati-
va forskningsmetoder - att skriva vetenskap-
lig text - forskningsetik 



206

D

Arbetsformer: F 14 t + övningar 14 t 

Litteratur: Dahmström, K, Från datainsamling 
till rapport – att göra en statistisk undersökning, 
3:dje upplagan, Stockholm 2000. Kapitel 1–3, 5–7, 
10 och 12. 

S 6 Socialarbetets 
specialområden (5 sp) 
Studeranden bekantar sig med ett special-
område inom socialt arbete. Studieperioden 
kan avläggas genom att den studerande un-
der sin studietid på högskolan deltar i enskil-
da föreläsningsserier, temadagar, konferen-
ser och kurser. Studieperioden kan också av-
läggas som litteraturtentamen. 

Arbetsformer: enligt anvisningar 

Litteratur: enligt anvisningar 

S 7 Forskningskunskap i socialt 
arbete (5 sp) 
Studeranden bekantar sig med vad som kän-
netecknar vetenskaplig kunskap i socialt ar-
bete och vad som skiljer det från andra ty-
per av kunskap. Studerande lär sig att kri-
tiskt läsa, kommentera och referera veten-
skapliga texter i socialt arbete. 

Arbetsformer: för huvudämnesstuderan-
de: övningar, diskussionsgrupper 28 t, obli-
gatoriskt deltagande i externa vetenskapli-
ga workshops eller i disputationstillfällen. 
För biämnesstuderande: endast litteratur-
studier. 

Litteratur: enligt anvisningar 

S 8 Forskningsmetodik ii (10 sp) 

S 8a Kvantitativa 
forskningsmetoder (5 sp) 
Målet med studieperioden är att de stude-
rande efter avslutad kurs skall känna till för-
utsättningarna för och avsikten med olika 
analysmetoder och självständigt kunna ge-
nomföra och tolka resultatet av en analys. 
Studerande skall också kunna rapportera 
om resultatet på ett läsarvänligt sätt. Un-
der kursen behandlas olika statistiska ana-
lysmetoder. Grundläggande statistiska be-
grepp repeteras. 

Arbetsformer: F 30 t, datorövningar, obliga-
torisk närvaro 

Litteratur: pallant, j. SPSS Survival Manual. 
Buckingham 2001/2005; Dahmström, K. Från da-
tainsamling till rapport – att göra en statistisk un-
dersökning. 3:dje upplagan, Stockholm 2000. Kap. 8 
och 9; Djurfeldt, g., larsson, r. & Stjärnhagen, 
O. Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig or-
saksanalys med kvantitativa metoder. Lund 2003. 
eller enligt föreläsarens anvisningar

S 8b Kvalitativa 
forskningsmetoder (5 sp) 
Målet med studieperioden är att ge förd-
jupade kunskaper i samhällsvetenskaplig 
forskningsmetodik med inriktning på kvali-
tativ forskning samt att ge övning i att gen-
omföra ett empiriskt forskningsprojekt som 
omfattar alla delmoment i forskningspro-
cessen. 

Arbetsformer: F 16 t + projektarbete 

Litteratur: Silverman, D., Interpreting Qualitative 
Data. Methods for Analysing Talk, Text and Interac-
tion. Second edition. London 2003 (2001 och senare 
upplagor) eller Kvale, S. Den kvalitativa forskning-
sintervjun. Lund 1997; johansson, A. Narrativ teo-
ri och metod med livsberättelser i fokus. Lund 2005 
eller Bergström, g. & Boréus. K. Textens mening 
och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig tex-
tanalys. Lund 2000.

S 9 interventionsmetoder i 
socialt arbete (8 sp) 
Del A) Kursen ger kunskaper i att skilja på 
en expertstyrd, en klientstyrd och en dialo-
gisk interaktionsorientering i det sociala ar-
betet samt ger färdigheter att bygga upp 
en dialogisk relation i klientarbetet. Del B) 
Studeranden bekantar sig med olika former 
av förändringsarbete som berör individen, 
nätverket, organisationerna och hela 208 
samhället. Kursen behandlar aktuella inrikt-
ningar inom det sociala arbetet och profes-
sionen. Föreläsningsdelen består i huvud-
sak av gästföreläsningar av företrädare för 
klientorganisationer eller yrkesverksamma 
socialarbetare. Förkunskaper: S1, S2 och S4. 
Det rekommenderas att kursen avläggs före 
kursen S 10. 

Arbetsformer: meddelas i undervisningspro-
grammet 
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Litteratur: meddelas i undervisningsprogrammet

S 10 Handledd  
studiepraktik (10 sp) 
Studeranden omsätter de under studierna 
förvärvade teoretiska kunskaperna i prak-
tisk analys- och handlingskunskap. Under 
praktikperioden fördjupas yrkesidentite-
ten, och studeranden reflekterar över den-
na process i samarbete med skolan, praktik-
platsen och handledaren. Förkunskaper: S1, 
S2, S4 och S9 

Arbetsformer: meddelas i undervisningspro-
grammet 

Litteratur: Rekommenderad bredvidläsning: Aho, 
p. Haasteet ja asiantuntijuus sosiaalialan työssä. So-
siaalityöntekijäin Liitto ry., WSOY. 1999; Särkelä, A. 
Välittäminen ammattina. Näkökulmia sosiaaliseen 
auttamistyöhön. Vastapaino 2001; Eräsaari, R., Lind-
qvist, T., Mäntysaari, M. Rajavaara, M. (toim.) Arvi-
ointi ja asiantuntijuus. Gaudeamus 1999; gould, 
n. & Taylor, i. Reflective Learning for Social Work, 
1996; engquist, A. Om konsten att samtala. Gävle 
1984; Morén, S., Att utvärdera socialt arbete. Nor-
stedt 1996; Hargie, O., Saunders, C., Dickson, D., 
Social skills in Interpersonal Communication. Rout-
ledge; Henriksson, L. & Wrede, S. (red.) Hyvinvoin-
tityön ammatit. Gaudeamus 2005; STAKES. Hyvät 
käytännöt: http://www.stakes.fi/finsoc/hyvkayt/ För 
den som utför sin praktik utomlands rekommen-
deras följande 

Litteratur: Satka, M. Making Social Citizenship. 
Conceptual practices from the Finnish Poor Law to 
professional social work. 1995; Doel, M. & Shar-
dlow, S., Social Work in a Changing World – an in-
ternational perspective on practice learning. 1996; 
lorenz, W. Socialt arbete i ett föränderligt Euro-
pa. 1996 

S 11 Kandidatuppsats med 
seminarium (10 sp) 
Målet med studieperioden är att ge stude-
rande övning i att formulera en frågeställ-
ning, samla in material som belyser denna 
samt författa en vetenskaplig text som be-
lyser frågeställningen. I seminarieblocket 
ingår författandet av en kandidatuppsats. 
Kandidatuppsatsen presenteras och oppo-
neras på seminarierna. Under seminarier-
na delas de studerande i mindre forsknings-
grupper som fokuserar på olika aspekter av 
samma tema. 

Arbetsformer: meddelas i undervisningspro-
grammet 

Litteratur: meddelas i undervisningsprogrammet
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