
KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) 

PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT 
LUKUVUONNA 2017–2018 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 

 

Perusopinnot 25 op opiskellaan useimmiten 1 lukuvuoden aikana, mutta voit 
halutessasi kulkea omaa, yksilöllistä opintopolkuasi pitkin - suorittaa 

opintojaksoja sellaisessa järjestyksessä, joka sinulle parhaiten sopii, hitaammin 
tai nopeammin. On kuitenkin suositeltavaa, että aloitat opintojaksosta Johdatus 

kasvatustieteisiin 5 op. 
 

Huom. Jos olet aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 

perusopinnot ennen 1.8.2016 sinun tulee suorittaa jakso P6 Kasvatus, koulutus 
ja kehitys elämänkulussa 5 op. Katso tarkemmat tiedot siirtymäsäännöksistä. 
 

Opintojen suunnittelu 
 

Opintojen suunnitteluun kannattaa paneutua, sillä opiskeluun tarvittavan ajan 
löytyminen työn, perheen ja ystävien, kotitöiden ja harrastusten lomasta 

onnistuu paremmin, kun ajankäytön suunnittelee hyvin. 
 

Opintoja suunnitellessasi tutustu opintojen sisältöön, suoritustapoihin, 
kirjallisuuteen ja aikatauluihin. Ole realistinen oman opiskeluaikataulusi 

suunnittelussa. Opiskeluun liittyy luentojen lisäksi paljon itsenäistä 

työskentelyä, esimerkiksi kirjallisuuden hankkimista ja kirjaston käyttöä, tenttiin 
lukemista sekä oppimistehtävien kirjoittamista. Opintojen suunnittelu 

konkretisoituu kun merkitset kalenteriin opiskelun eri osa-alueet: luennot, 
opintopiirit ja mahdolliset ryhmätapaamiset, tentit sekä oppimistehtävien 

palautuspäivät. Mieti, olisiko sinulle hyötyä laatia itsellesi päivittäinen ja 
viikoittainen luku- tai kirjoitusaikataulu. 
 

Opiskelun vaatima työmäärä 
 

Opiskelun vaatimaa työmäärää voit arvioida opintopistelaajuuden mukaan. Yksi 
opintopiste vastaa keskimäärin noin 27 tunnin työmäärää. 5 op:n laajuinen 

opintojakso tarkoittaa noin 135 tuntia. Eri opiskelijoiden opiskelutavoissa ja –
tekniikoissa on tietenkin yksilöllisiä eroja. 

 

 

 

 

 

 



Kulje esimerkiksi seuraavia opintopolkuja pitkin: 

 
Vaihtoehto 1 (kesto 1 lukuvuosi/1 vuosi, syksy-kevät 2017–2018) 

 

Opintojakso Suoritustapa Ajankohdat 

Johdatus 
kasvatustieteisiin 5 op 

Verkkokurssi alkaen syyskuu 2017 

Kohti tutkivaa 
työtapaa 5 op 

Verkkokurssi alkaen lokakuu 2017 

Oppiminen ja 

asiantuntijuus työssä, 
organisaatioissa ja 

verkostoissa  
5 op 

Verkkokurssi / 

verkkotentti  

alkaen tammikuu 

2018/tenttipäivä esim. 
1.11./14.12.2017/3.2.2018 

Oppimisen ja 
opetuksen perusteet  

5 op 

Verkkokurssi / 
verkkotentti 

alkaen helmikuu 
2018/tenttipäivä esim. 

10.1./3.3.2018 

Kasvatus, yhteiskunta 
ja kulttuuri  

5 op 

Verkkokurssi / 
verkkotentti 

alkaen huhtikuu 
2018/tenttipäivä esim. 

10.3./5.5.2018 

 

 
 

Vaihtoehto 2 (kesto 1 lukuvuosi/1 vuosi, syksy-kevät 2017–2018) 
 

Opintojakso Suoritustapa Ajankohdat 

Johdatus 

kasvatustieteisiin 5 op 

Verkkokurssi alkaen syyskuu 2017 

Oppiminen ja 
asiantuntijuus työssä, 

organisaatioissa ja 
verkostoissa  

5 op 

Verkkokurssi / 
verkkotentti  

alkaen syyskuu 
2017/tenttipäivä esim. 

1.11. tai 14.12.2017 

Kasvatus, yhteiskunta ja 
kulttuuri  

5 op 

Verkkokurssi / 
verkkotentti 

alkaen marraskuu 
2017/tenttipäivä esim. 

30.11.2017 tai 
22.1.2018 

Kohti tutkivaa työtapaa 5 
op 

Verkkokurssi / 
lähikurssi 

alkaen tammikuu 2018 

Oppimisen ja opetuksen 
perusteet  

5 op 

Verkkokurssi / 
verkkotentti 

alkaen helmikuu 
2018/tenttipäivä esim. 

3.3. tai 24.4.2018 

 



Vaihtoehto 3 (kesto 1 lukuvuosi/1 vuosi, syksy-kevät 2017–2018) 

 

Opintojakso Suoritustapa Ajankohdat 

Johdatus 
kasvatustieteisiin 5 op 

Verkkokurssi alkaen syyskuu 2017 

Oppimisen ja opetuksen 
perusteet  

5 op 

Verkkotentti tenttipäivä esim. 27.9. 
tai 16.11.2017 

Oppiminen ja 

asiantuntijuus työssä, 
organisaatioissa ja 

verkostoissa  
5 op 

Verkkokurssi / 

verkkotentti  

alkaen tammikuu 

2018/tenttipäivä esim. 
14.12.2017, 3.2.2018 

Kohti tutkivaa työtapaa 5 

op 

Verkkokurssi  alkaen helmikuu 2018 

Kasvatus, yhteiskunta ja 
kulttuuri  

5 op 

Verkkokurssi / 
verkkotentti 

alkaen huhtikuu 
2018/tenttipäivä esim. 

10.3. tai 5.5.2018 
 

Vaihtoehto 4 (kesto 6 kk/1 lukukausi, syksy 2017) 
 

Opintojakso Suoritustapa Ajankohdat 

Johdatus 
kasvatustieteisiin 5 op 

Verkkokurssi alkaen syyskuu 2017 

Oppimisen ja opetuksen 
perusteet  

5 op 

Verkkotentti tenttipäivä 27.9.2017 / 
16.11.2017 

Oppiminen ja 

asiantuntijuus työssä, 

organisaatioissa ja 
verkostoissa  

5 op 

Verkkokurssi / 

verkkotentti  

alkaen syyskuu 

2017/tenttipäivä 

1.11./14.12.2018 

Kohti tutkivaa työtapaa 5 

op 

Verkkokurssi  alkaen lokakuu 2017 

Kasvatus, yhteiskunta ja 
kulttuuri  

5 op 

Verkkokurssi / 
verkkotentti 

alkaen marraskuu 
2017/tenttipäivä 

11.10./30.11.2017 
 

 

 



 

Vaihtoehto 5 (kesto 6 kk/1 lukukausi, kevät 2018) 

 

Opintojakso Suoritustapa Ajankohdat 

Johdatus 
kasvatustieteisiin 5 op 

Verkkokurssi alkaen tammikuu 2018 

Kohti tutkivaa työtapaa 
5 op 

Verkkokurssi / lähikurssi alkaen tammikuu 
2018/helmikuu 2018 

Oppiminen ja 

asiantuntijuus työssä, 
organisaatioissa ja 

verkostoissa  
5 op  

Verkkokurssi/verkkotentti alkaen tammikuu 

2018/tenttipäivä 
3.2./24.3./8.5.2018 

Oppimisen ja opetuksen 

perusteet  
5 op 

Verkkokurssi / 

verkkotentti 

alkaen helmikuu 

2018/tenttipäivä 
10.1./3.3./21.4.2018 

Kasvatus, yhteiskunta ja 
kulttuuri  

5 op 

Verkkokurssi / 
verkkotentti 

alkaen huhtikuu 
2018/tenttipäivä 

22.1./10.3./5.5.2018 
 

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op voi 
opiskella myös yhteistyöoppilaitoksissa. Tutustu opinto-ohjelmiin. 
 

 

https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/yleinen-ja-aikuiskasvatustiede

