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Yhteiskuntapolitiikka
Valtiotieteellinen tiedekunta

Pitkä sivuaine 50 op  ( 60 op )

• Tutkii keinoja edistää hyvinvointia ja lievittää sosiaalisia ongelmia

• Analysoi ja tulkitsee yhteiskunnallisia rakenteita paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

• Painopisteinä sosiaalipolitiikka, kaupunkitutkimus, ympäristöpolitiikka, vanhenemisen tutkimus ja 
vammaistutkimus



Kursseja

Perusopinnot, 25 op

• Johdatus sosiaalipolitiikkaan 5 op

• Erot, eriarvoisuus ja oikeudenmukaisuus 5 op   

• Hyvinvointivaltion instituutiot 5 op

Valittavana 2,   5+5 op 10 op

• Johdatus kaupunkitutkimukseen

• Johdatus ympäristöpolitiikkaan

• Johdatus vammaistutkimukseen

• Johdatus vanhenemisen tutkimukseen

Aineopinnot, 35 op

• Kestävä hyvinvointi 5 op

• Yhteiskuntateoriat II: Sosiologinen teoria 5 op

• Yhteiskuntateoriat III: Hyvinvointivaltioteoria 10 op

Valittavana 3,  5+5+5 op 15 op

• Johdatus kaupunkitutkimukseen
• Johdatus ympäristöpolitiikkaan
• Johdatus vammaistutkimukseen
• Johdatus vanhenemisen tutkimukseen
• Kestävä hyvinvointi
• Kaupunki ja kulttuuri
• Ympäristö ja kulttuuri
• Vammaistutkimuksen teoreettiset ja eettiset kysymykset
• Ikä, elämänkulku ja sukupolvet



Kysymyksiä?

Jos joku asia jäi mietityttämään, kysy ihmeessä! 

Sohvilla

Facebookissa

Sähköpostilla karoliina.bergstrom@helsinki.fi



URBAN STUDIES AND 
PLANNING 

MAISTERIOHJELMA

MONITIETEINEN: HY, AALTO-
YLIOPISTO JA HELSINGIN
KAUPUNKI

KESKIÖSSÄ TIETEIDEN-

VÄLISYYS: YMMÄRRYS

KAUPUNGIN 
KOMPLEKSISUUDESTA

”PARHAAT PALAT” USEAN 
LAITOKSEN KURSSITARJONNASTA 
SEKÄ UUDENLAISET, 
KÄYTÄNNÖNLÄHEISET 
STUDIOKURSSIT 



SYKSY 2016



Helsingin yliopiston 
ja Aalto-yliopiston 

yhteinen 
sivuainekokonaisuus



Perustietoja

• Vähintään 15(?)–25 opintopisteen kokonaisuus

• Erillinen haku keväällä
• Aallon puolelta olevat kurssit suoritetaan JOO-opintoina

• Suoritus 1–2 vuodessa

• Tarjolla perusteita kaupunkitutkimuksesta ja -suunnittelusta

• Poikkitieteellisyys lähtökohtana 
• Kurssitarjontaa hyvin usealta laitokselta

• Paljon käytännön esimerkkien ja ajankohtaisten teemojen kautta 
tapahtuvaa oppimista



Akatemian kurssitarjonta 2016–2017

• Johdatus Kaupunkiakatemiaan (HY) 2 op

• Yksityiset ja julkiset tilat (Aalto, arkkitehtuuri) 5 op

• Kaupunkisosiologia (HY, sosiologia) 3–5 op

• Kaupunkiekologian perusteet (HY, ympäristötieteet) 3 op

• Kaupunkiakatemian tutkimuskurssi (HY) 5 op

• Maankäytön suunnittelun perusteet (Aalto ENG, maankäyttötieteet) 5 op

• Paikkatiedot ja kaupunkitutkimus (HY, maantiede) 3 op

• Katutila ja katujen kulttuurit (Aalto ARTS, muotoilu) 4 op

• 32 opintopisteestä suoritettava 15(?)–25 opintopistettä



Opiskelijan näkemyksiä 
Akatemiasta
• Kontaktit eri alojen opiskelijoiden kesken 

ovat antoisia

• Ymmärrys kaupunkitematiikasta kasvaa 
varmasti

• Kritiikki: vähän kaikkea sekaisin, muttei 
mitään perusteellisesti?

• Vastaus kritiikkiin: ei välttämättä näin 
yksiselitteistä, koska teemat linkittyvät 
myös kurssien kesken
• Laaja-alaisen näkemyksen syntyminen vaatii 

monipuolista tarkastelua

• Oman tieteenalan ominaisuuksien parempi 
hahmottaminen



Hakeminen Kaupunkiakatemiaan

• Seuraava haku toukokuussa 2017 JOOPAS-järjestelmän verkosto-
opintohaun kautta
• Motivaatiokirje ja aiemmat opinnot valintaperusteina

• Rutkasti lisätietoa esim. kursseista ja  niiden teemoista: 
urbanacademy.fi

http://urbanacademy.fi/


Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

KEHITYS(MAA)TUTKIMUS

• Kehitysmaatutkimus pyrkii ymmärtämään ja 
selittämään kehitysongelmia sekä etsimään 
ratkaisumahdollisuuksia. 

• Kehitystä tarkastellaan teoriassa ja 
käytännössä niin historiassa kuin 
nykypäivänäkin. 

• Kehitysmaatutkimus yhdistää useiden eri 
tieteenalojen näkökulmia ja menetelmiä. 

• Kehitysmaatutkimuksen tavoitteena on 
antaa opiskelijalle perustiedot tärkeimmistä 
yhteiskunnallista kehitystä koskevista 
teorioista. 

• Opiskelijana opit tunnistamaan ja 
ymmärtämään yhteiskunnallisia ilmiöitä 
kehitysmaissa, kehitysmaiden todellisuutta, 
globaaleja taloudellisia ja poliittisia 
prosesseja sekä kehityspolitiikan historiaa 
ja nykypäivää.
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Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

OPINTOJAKSOT

• Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot, 
sivuaineopiskelijat, 25 op

• Perusopintojen pakolliset opintojaksot

• Kehitysmaatutkimuksen johdanto, 5 op

• Kehitysteoriat, 5 op

• Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö,    5 op

• Perusopintojen valinnaiset opintojaksot

• Globaalihistoria, 5 op

• History and theories of European Development Policy, 
5-10 op

• Development Economics I, 5 op

• Development Economics II, 5-10 op

• Muita aineopintoja, 5-10 op

• Kehitysmaatutkimuksen aineopinnot, 
sivuaineopiskelijat,  35 op

• Aineopintojen pakolliset opintojaksot

• Kehitysmaiden yhteiskuntarealiteetit, 5 op

• Sukupuoli ja kehitys, 5 op

• Ympäristö ja kehitys, 5 op

• Global Political Economy, 5 op

• Aineopintojen valinnaiset opintojaksot

• Development Economics I, 5 op

• Development Economics II, 5-10 op

• History and theories of European 
Development Policy, 5-10 op

• Muita aineopintoja, 5-10 op
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Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN 
KOULUTUSOHJELMA

• Vuonna 2017 kehitysmaatutkimus yhdistyy sosiaali- ja 

kulttuuriantropologian, talous- ja sosiaalihistorian ja 

poliittisen historian oppiaineiden kanssa. Uuden tieteenalan 

nimi on Yhteiskunnallisen muutoksen-koulutusohjelma.

• Hakijat, jotka ovat päässeet sisään vuonna 2017 tai 
myöhemmin, aloittavat opiskelunsa uudella 
tutkintorakenteella. Aikaisemmin opintonsa aloittaneet 
opiskelevat vanhan tutkintorakenteen mukaan tai voivat 
halutessaan vaihtaa uuteen. 

• Koulutusohjelma käsittelee yhteiskunnallista muutosta 
antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian 
ja talous- ja sosiaalihistorian näkökulmista.

• Tarkastelee yhteiskunnallisia murroksia ja jatkuvuuksia, 
yhtäläisyyksiä ja eroja eri puolilla maailmaa. 

• Perehdytään paikallisten, kansallisten ja globaalien 
ristiriitojen syihin ja seurauksiin sekä siihen miten valta, 
vauraus ja hyvinvointi ovat jakautuneet. 

• Opinnot auttavat ymmärtämään ihmisten kokemuksia 
sosiaalisista, kulttuurisista, taloudellisista ja poliittista 
muutoksista ja heidän pyrkimyksistään vaikuttaa niihin.
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Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

YHTEISKUNNALLINEN MUUTOS, 
PERUSOPINNOT

• Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5op I.per

• Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II 5op II.per

• Yhteiskunnallisen muutoksen praktikum 5op I.per

• Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan 5op III.per

• Sukupuolen tutkimus 5op II.per?
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Vieraat kielet
JA YLEISTÄ ASIAA KIELIKESKUKSEN TARJONNASTA



Mitä voi opiskella?

 Kaikilla yliopiston opiskelijoilla oikeus kaikkiin kielikursseihin

 Kieliopinnot voi aloittaa heti, voidaan lukea muihin opintoihin tai 

sivuainekokonaisuudeksi (LUK tai FM)

 Sivuainekokonaisuus (25 op) mahdollista suorittaa suosituimmissa 

kielissä

 Englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saksa, venäjä

 Joitain kursseja saatavilla myös harvinaisemmista kielistä

 Arabia, hollanti, japani, kiina, portugali, tanska, viro



Miksi?

 Ilmaista, korkealuokkaista opetusta hyvässä oppimisympäristössä

 Kehitystä tukeva polku kursseja, myös suullisen taidon kehittämistä

 Moniin vaihtokohteisiin kielitaitovaatimuksia (mm. Lat-Am)

 Uusia tuttavuuksia muista tiedekunnista

 Hyödyllistä reissussa, ja mantsalaisethan reissaa?!



Huomioitavaa!

 Arvostelu hyväksytty/hylätty

 Suurin osa opetuksesta keskustassa

 80% läsnäolo vaaditaan

 Monet kursseista järjestetään monta kertaa vuodessa; voit ajoittaa 

aloituksen joustavasti

 Myös tiiviskursseja niille, joilla taustaa lukiosta tms.

 Kursseille ilmoittaudutaan hyvissä ajoin ja ne voivat mennä täyteen

 Kurssikirjat eivät ole ilmaisia, mutta käytettyjä voi kysellä!

 Työmäärä suuri suhteessa opintopistemäärään, mutta tulokset 
palkitsevat



Esimerkiksi näin kokoat sivuaineen 

espanjasta

 Espanjan alkeiskurssit 1 ja 2, yht 6 op

 Espanjan jatkokurssit 1 ja 2, yht 6 op

 Activación oral –puhekurssit 1, 2 ja 3, yht 6 op

 Curso de escritura –kirjoituskurssi, 3 op

 Habilidades para la vida laboral – työelämän espanjaa, 3 op

 Vaihtoon lähtevien orientaatiokurssi, 2 op

 Muitakin vaihtoehtoja on, tarkat kurssivalikoimat Weboodissa



¿¿Preguntas??

 Voi kysyä lisää myös sähköpostitse, sohvilla, facebookissa, 

Gdanskissa, ravintola Mustassa härässä yms.



Tilastotiede ja 
menetelmätieteet

Jasmiina Myllys



Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuus

• Kursseilla enemmän menetelmiä kuin alan teoriaa

• Yht. 25 op seuraavista aineista
• Matematiikka

• Tilastotiede

• Fysiikka

• Tietojenkäsittelytiede

Saa koostaa oman maun mukaan, tosin tiettyjä esitietovaatimuksia!



Esimerkki

• Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen osat 1 ja 2 => 10 op

• Ohjelmoinnin perusteet ja jatkokurssi => 10 op

• Johdatus yliopistomatematiikkaan => 5 op



Tilastotiede (valtiotieteellinen tiedekunta)
• Pohja yhteiskunnallisten alojen tutkimukselle

• Esim. psykologit ja sosiaalityön opiskelijat ja käyvät näitä kursseja

• Ei perehdytä matematiikkaan, vaan käytännön soveltamiseen

1. Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen osa 1

2. Johdatus osa 2

3. Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät

4. Tilastotieteen jatkokurssi osa 1

5. Jatkokurssi osa 2  

=> perusopinnot 25 op

• (Vaihtoehto 2: teoreettisempia todennäköisyyslaskennan ja data-analyysin 
kursseja)



vesivaipan
GeofysiikkA
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Geofysiikan kokonaisuus (15/25 op)

• PAKOLLISET (10 op):
• Hydrologian peruskurssi, 5 op IV periodi!!!

• Meritieteen peruskurssi, 5 op I periodi

• VAIHTOEHTOISET (5 tai 15 op):
• Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet, 5 op

• Virtausilmiöt, 5 op

• Oceanography of the Baltic Sea, 5 op (ATM)

• Snow and Ice Geophysics, 5 op (ATM)

• Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi, 5 op

• Solid State Continuum Mechanics I, 5 op (MATR)
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esitiedoiksi suositellaan

• Lukion fysiikka, vähintäänkin kurssit 1 ja 2

• Lukion pitkä matematiikka tai vastaavat tiedot

• Tieteellisen laskennan perusteet (datankäsittely, tilasto…)

• Rauhallinen ote

• Avoin mieli
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ATMOSPHERIC SCIENCES 
MASTER’S PROGRAMME

• From Aug 1, 2017 onwards

• 6 study tracks:
• Aerosol Physics
• Geophysics of the hydrosphere
• Meteorology
• Biogeochemical cycles
• Remote sensing
• Atmospheric chemistry and analysis
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ATM MSc program in 
Kumpula

Worklife



MAISTERIOPISKELU
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Kuva: Markus Richter

Kuva: Tore Onarheim

Kuva: Adrian Luckman



ihmiset

• Professori: TBA
• Yliopistonlehtori: Ivan Mammarella, FT
• Eläköityvä professori: Matti Leppäranta
• Assistentti: Arttu Jutila, FM

• Ainejärjestöt: 
• Geysir ry (geofysiikka), pj 2017: Aleksi Arola
• Synop ry (meteorologia), pj 2017: Sasu 

Karttunen
• Resonanssi ry (fysiikka), pj 2017: Tomi Vainio
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Tykkää!
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Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Sakari 

Väkevä / Geofysiikan opiskelu

OPISKELIJAHUONE ELI ”OH” 
PHYSICUMISSA

pehmiskone!!!!

sohvia nukkumiseen

Aku Ankan vuosikerrat

kahvinkeitin,
teevedenkeitin



TIETOJENKÄSITTELYTIEDE
Käpistelyä



Mitä opit

• Ohjelmointia

• Hyvä yleistaito

• Miten käsitellä tietokantoja laajemmin (SQL usein 
GIS:ssä käytössä)

• Myös auttaa omien GIS-analyysien luomisessa

• Miten tehdä matopelin



Vaihtoehdot

Lyhyt 25 op

• PAKOLLISET

• 581325 Ohjelmoinnin perusteet

• 582104 Ohjelmistotekniikan menetelmät

• 582103 Ohjelmoinnin jatkokurssi TAI

• 581328 Tietokantojen perusteet

• Muita valinnaisia perus- ja aineopintoja

Pitkä 60 op

• Lyhyen lisäksi 35 op valinnaisia opintoja, kuten 

• Harjoitustöitä 

• Algoritmejä

• Muuta tietokoneisiin liittyvää…



Mitä tehdään

• Aloitetaan nollatasolta

• Sopii siis kaikille

• Paljon koneella työskentelyä

• Materiaalit hyviä itseopiskeluun

• Monissa kursseissa työpajat

• Ohjausta

• Pariohjelmointia

• Aina voi vaihtaa kurssit myös menetelmätieteisiin

• Kannattaa kokeilla, jos vähänkään kiinnostusta



YMS
Ympäristöalan monitieteinen sivuainekokonaisuus



25 op

 Vain lyhyenä – kaveriksi siis myös jokin toinen sivuaine

 Laaja kokoelma erilaisia ympäristölinkitteisiä kursseja kaikilta 
kampuksilta

 Sekä luonnon- että yhteiskuntatieteellisiä

 Bilsalta, metsiksestä, lääkiksestä, valtiotieteellisestä, 
ympäristötieteellisestä, ympäristöpoltiikasta, geologiasta, kemialta, 
estetiikasta, akvaattisista tieteistä, sosiaalitieteistä….

-> Saa koostaa ihan omannäköisensä kokonaisuuden!!



 Syksyllä 5 op:n pakollinen johdantokurssi

 20 op vapaasti valinnaisia kursseja yli 60 kurssin valikoimasta

 Vaatimuksena vain:

- kursseja useammalta kuin yhdeltä kampukselta (min 6op)

- kursseja sekä humanistis-yhteiskuntatieteellisistä, että teknillis-

luonnontieteellisistä sisältöalueista (min 6 op)

http://www.helsinki.fi/henvi/opetus/valinnaisetopinnot.htm


YMS Sopii…

 … kaikenkarvaisille mantsalaisille minkä tahansa muun sivuaineen 

seuraksi

 … valinnanvaikeuksista kärsiville 

 … ”liian monesta” asiasta kiinnostuneille

 Ja - yllätys yllätys - ympäristöasioista kiinnostuneille!



 Saa ottaa yhteyttä ja kysellä vaikka ekologiastakin, vastaan 

mielellään:

tytti.jussila@helsinki.fi

Tai sit vaikka facessa vaan viestiä

( Tytti Jussila )

tai ihan mistä vaan livenä satutte mut yllättämään!

mailto:tytti.jussila@helsinki.fi


Geoinformatiikka
sivuaineena

Sivuaineinfo K2017, Tatu Leppämäki



Mitä on geoinformatiikka?

• ”Geoinformatiikka on maata koskevan tiedon 
kokoamista, jäsentämistä, analysointia ja esittämistä 
tutkiva tieteenala” (Sarjakoski 2002)

• [Geoinformatiikka] on menetelmällinen tutkimusala, 
joka hyödyntää ja kehittää paikkatietotekniikkaa ja 
kaukokartoitusmenetelmiä. (HY:n geoinformatiikan 

kotisivuilta)

Sivuaineinfo K2017, Tatu Leppämäki

http://blogs.helsinki.fi/geoinformatiikka/


Geoinformatiikka on…

Sivuaineinfo K2017, Tatu Leppämäki

Saavutettavuutta! 
Accessability Research Group
Kuva: Mapple

Kaukokartoitusta!
Laserkeilaus, Wikipedia

Kartografiaa!
Lähde: ARG

Pokémoneja!

http://blogs.helsinki.fi/accessibility/
http://www.mapple.fi/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Cyark_Tudor_Place_1.jpg
http://blogs.helsinki.fi/accessibility/gallery/


Miksi valita geoinformatiikka?

Lähde

• Maantieteilijän ”valttikortti”

• Geoinformatiikka kovaa huutoa 
tällä hetkellä: GIS joka puolella 
– kysyntää yrityksissä ja 
julkisella puolella

• Tarjoaa laajaa 
menetelmäosaamista kaikkialla 
maan- ja aluetieteen piirissä

• Kursseissa paljon valinnanvaraa ja 
joustavuutta

• Tekeminen (joskus, silloin tällöin) 
hauskaa: mahtavia onnistumisen 
tunteita

Sivuaineinfo K2017, Tatu Leppämäki

http://rym.fi/fi/kaupunkimalli-on-digitaalinen-kayttoliittyma-alykkaaseen-kaupunkiin/


Valikoima kursseja

• HUOM! Viitteellinen! Kurssit mitä 
luultavammin myllätään uusiksi!

• Kumpulassa:
• 56316 Geoinformatiikan menetelmät 7 op

• 562831 Satelliittipaikannusmenetelmät 
maantieteessä 3 op

• 56301 Kaukokartoitusmenetelmät 5 op

• 56269 GIS in society 2—5 op

• 56279 Automating GIS-processes 5 op

• 56315 Geoinformatiikan jatkokurssi 5 op

• 56286 Geoinformatiikan artikkelit 4 op

• Lisätietoa: tästä ja tästä

• HUOM! Varo päällekkäisyyksiä Kumpulan 
kurssien kanssa!

• Viikissä
• GIS201 GIS-analyysi ja mallinnus (5 op)

• GIS202 Lasermittaukset ympäristön kartoituksessa 
(5 op)

• GIS203 GIS in logistics and business (5 op)

• GIS204 Environmental GIS (5 op)

• Lisätietoa

• Aallon kursseja
• Maankäyttötieteiden laitoksella paljon tarjontaa

• Katso lisätietoja tästä

• Tarvitset JOO-opinto-oikeuden Aallossa opiskeluun

Sivuaineinfo K2017, Tatu Leppämäki

http://blogs.helsinki.fi/geoinformatiikka/kurssit-syksy-2016/
http://blogs.helsinki.fi/geoinformatiikka/kurssit-kevat-2017/
http://blogs.helsinki.fi/forest-sciences-gis/
https://into.aalto.fi/download/attachments/13407462/Maa kurssit 2015 2016.pdf?version=1&modificationDate=1438933493235&api=v2


Kiitos!

• Kysymyksiä?
• tatu.leppamaki@helsinki.fi

• Kumpulassa, keskustassa, missä vaan

Sivuaineinfo K2017, Tatu Leppämäki
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SUKUPUOLENTUTKI
MUS

Matilda Holkkola



Sukupuolentutkimus 
sivuaineena

◦ Humanistinen tiedekunta (Filosofian, historian, 

kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos)

◦ Kaikille vapaa sivuaine

◦ Lyhyenä (25 op) tai pitkänä (60 op)

◦ Myös oma maisteriohjelma, johon kuka vaan voi 

hakea



Sukupuolentutkimus 
tieteenalana

◦ Monitieteinen ja tieteidenvälinen ala

◦ Käsitteet ja metodologia pohjautuvat 

feministiseen teoriaperinteeseen

◦ Osoittaa, kyseenalaistaa ja purkaa 

yhteiskuntamme arvolatauksia ja eriarvoisuuksia

◦ Esim. nais-, mies- ja queer-tutkimus



Lyhyen sivuaineen kurssit

◦ Johdatus sukupuolentutkimukseen

◦ Sukupuolen teoretisoinnin perusteet

◦ Sukupuoli ja yhteiskunta

◦ Feministinen ajattelu ja naisliike

◦ Sukupuoli ja kulttuuri



Johdantokurssin luentoaiheita

◦ Feministinen tieteenkritiikki

◦ Tasa-arvopolitiikka ja hyvinvointivaltio

◦ Heteronormatiivisuus ja queer

◦ Intersektionaalisuus

◦ Työ ja organisaatiot

◦ Väkivalta



Kiitos!

Saa kysellä multa sohvilla, fbssä, sähköpostilla jne

(matilda.holkkola@gmail.com)



TALOUSTIEDE 
SIVUAINEENA

Sivuaineinfo 16.2.2017
Kaisa Juntunen



Entinen Lyhyt sivuaine, 25 op

◦ Pakolliset kurssit

◦ Taloustieteen perusteet sivuaineopiskelijoille, 5 op

◦ Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely, 5 op

◦ Taloustieteen termejä ja sovellutuksia, 5 op

Valinnaiset kurssit, 2 x 5 op
◦ International Economics

◦ Kaupunkitalous

◦ Naiset, miehet ja talous

◦ Julkinen talous

◦ Väestötaloustiede

◦ Raha ja rahapolitiikka

◦ Markkinoitten mallintaminen ja internet-markkinat

massaluennot
Economicum, 

Porthania, 
Päärakennus 

muistiinpanot, 
kirjat

laskareita tai 
muita 

palautuksia

itsenäistä
ei pakollista 
läsnäoloa



Pitkä sivuaine 

◦ Edellisten lisäksi voi valita ainakin näitä

◦ Mikrotalousteoria, 10 op

◦ Peliteoria

◦ Makrotalousteoria, 10 op

◦ Taloudellinen kasvu 

◦ Ekonometria

Lyhyessä 

sivuaineessa ei 

tarvita juurikaan 

matemaattisia 
taitoja, pitkässä 

enemmän

Jos haluat päästä jo 

syksyllä 

Mikrotalousteoriaan, 

käy Taloustieteen 
perusteet 

keväällä/kesällä!



Uusimmat tiedot

◦ Taloustieteen kandiohjelma

◦ Sivuaine 15, 25 tai 35 op?

◦ Jatkossa vain yksi pakollinen kurssi?

◦ Kurssitiedot päivitetään perinteisesti erittäin myöhään, usein vasta elo-

syyskuussa

https://www.helsinki.fi/fi/taloustieteen-kandiohjelma-valtiotieteiden-kandidaatti-ja-maisteri-3-v-2-v/1.2.246.562.17.62997806575


Muita taloustieteen opintoja

◦ Viikki

◦ Jatkossa Ympäristö- ja elintarviketalous

◦ Kurssitarjonta

◦ Hanken

◦ JOO-opintoja ruotsiksi

◦ Aalto

◦ JOO-tarjonta

◦ lähtötasovaatimukset + kysyntä kovaa

http://www.helsinki.fi/taloustiede/opiskelu/kurssitarjonta.html
https://www.hanken.fi/en/studies/study-programmes/joo-and-contract-studies
https://into.aalto.fi/display/fimobility/Kauppakorkeakoulun+JOO-tarjonta


Sosiologia sivuaineena 
– perusopinnot 

sivuaineopiskelijalle
”Näe jonottaminen uusin 

silmin”
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Yleistä:

• Laajuus 25 op (lyhyt sivuaine)

• Mahdollisuus lukea myös aineopintoja

• Valtiotieteellinen tiedekunta (heippa 
Kumpula), sosiaalitieteen laitos. Luennot 
Metsätalossa keskustassa

• 5 kurssia (kukin 5 op.)

• Opinto-opas löytyy Weboodista – tutustu!

• Lisätietoa:

http://www.helsinki.fi/sosiaalitieteet/opiskelu/s
osiologia.html

• ”Sosiologian tarkastelukohteet vaihtelevat 
globalisaatiosta ja kokonaisista yhteiskunnista 
intiimeihin sosiaalisiin suhteisiin. Tutkittavina 
ovat yhteiskunnan rakenne ja sen muutos; 
instituutiot, organisaatiot ja yhteisöt; 
sosiaalinen toiminta ja sosiaaliset verkostot; 
ihmisten arvot, asenteet ja puhetavat.”

http://www.helsinki.fi/sosiaalitieteet/opiskelu/sosiologia.html


Opintoihin kuuluvat kurssit:

• 751110 Sosiologian johdanto

• 751111 Väestötieteen johdanto

• 75216 Sosiologian oppihistoria I

• 751113 Suomalaista sosiologiaa

• 751114 Sosiologisia näkökulmia



751110 Sosiologian johdanto

• ”Kurssi antaa yleiskatsauksen sosiologiaan tieteenalana sekä tutustuttaa sosiologiseen ajattelutapaan, sen 
peruskäsitteisiin ja keskeisiin suuntauksiin. Kurssilla käsitellään sosiologian peruskäsitteitä ja 
lähestymistapoja, joita sovelletaan globaalin nykymaailman ilmiöiden tarkasteluun.”

• Luentokurssi, tenttiin luentomateriaalit ja erillinen kirja (Aro Jari ja Jokivuori Pertti: Klassinen sosiologia ja 
moderni maailma. Helsinki: 2010.)

• Paljon teoriaa, välillä aika korkealentoista!

• Teorioita avataan käytännön esimerkeillä

• Tunnilla puhutaan paljon (myös muut kuin luennoitsija), eli kysyä voi jos joku mietityttää

• Hyvä ja laaja kattaus alaan

Muutos Järjestys

Toiminta



751111 Väestötieteen johdanto

• ” Opiskelija tuntee keskeisimmät väestönmuutoskomponentit ja niiden kehityksen Suomessa osana 
maailmanlaajuista kehitystä. Hän tuntee keskeisimmät väestötieteelliset teoriat, 
väestönmuutoskomponentteihin vaikuttavat tekijät sekä väestötieteellisessä kuvaamisessa käytetyt 
tunnusluvut. Hän pystyy lukemaan itsenäisesti väestötieteellistä kirjallisuutta ja arvioimaan kriittisesti 
väestöilmiöitä koskevaa mediatietoa.”

• Syvennytään entisestään maantieteessäkin käsiteltäviin asioihin 

(kuolleisuus, syntyneisyys, muuttoliikkeet jne).

• Luentokurssi, ei erillistä tenttiä!

• Viikoittaiset harjoitustehtävät Moodlessa, kaksi

harjoitusesseetä ja kolme arvosteltavaa tehtävää

• Paljon luettavaa, työläs.

• Hyvää kertausta, jos on päässyt 

asioita unohtumaan!



75216 Sosiologian oppihistoria I

• ”Perehdytään perusteisiin, miksi sosiologiassa 
luetaan klassikoita, tutustutaan klassisiin 
sosiologian tutkimuskohteen ja peruskäsitteiden 
määrittelyihin sekä tutustutaan suomalaisen 
sosiologian perinteeseen.”

• Kirjatentti (Gronow J, Noro A & Töttö P: 
Sosiologian klassikot)

• Lisäksi kolme lyhyttä artikkelia

• Osittain tuttua asiaa jo johdantoluennolta ja sen 
kirjamateriaalista

• Skarppina lukiessa, välillä erittäin vaikeaselkoista 
jargonia!

• Huom! Ilmoittautumiset valtiotieteellisen 
käytäntöjen mukaan: 10 päivää ennen tenttiä ja 
tentit lauantaisin



751113 Suomalaista sosiologiaa
751114 Sosiologisia näkökulmia

• 751113 ”Tutustuminen suomalaiseen nykysosiologiaan muutamien 
esimerkkiteosten tai artikkelivalikoiman kautta.”
• Jokinen Kimmo & Saaristo Kimmo: Suomalainen yhteiskunta. (2006 

tai uudempi painos.)
• ja kaksi seuraavista:
• 1. Julkunen Raija: Sukupuolen järjestykset, tasa-arvon paradoksit. 

2. Liikkanen Mirja (toim.): Suomalainen vapaa-aika. 
3. Puuronen Vesa: Rasistinen Suomi

• 751114 ” Tutustuminen sosiologian keskeisiin tutkimusaloihin 
muutamien yleisteoksen kautta.”
• Kirjallisuus: Matthewman Steve & West-Newman Catherine Lane & 

Curtis Brice (eds.): Being Sociological, lukuun ottamatta lukua 1 Doing
Research (25-45)

• Therborn Göran: Maailma. Aloittelijan opas



Yhteenveto:

+ Uusia näkökulmia ja ajattelemisen aihetta, aivot eri asentoon!

+ Klassikot hyvää sivistystä ja auttavat hahmottamaan yhteiskunnallisia asioita

+-Itsenäistä

+Hyvä vaihtoehto esimerkiksi aluemaantiedettä miettivälle. Monet maantieteessä 
käsiteltävät asiat voivat ihan hyvin olla myös sosiologian tutkimuskohteena.

-Käsitteet abstrakteja vrt. maantiede, välillä vaikea hahmottaa mistä puhutaan! 

-+Itsenäistä, paljon lukemista!

-> paljon sisäistettävää

-ei sohvia, eikä kahvia

-vähän muita maantieteilijöitä, tehkää poikkeus!



Kysymyksiä, ajatuksia, mietteitä, 
kaskuja, tai hyviä anekdootteja?

niko.pelkonen@helsinki.fi

Kiitos!

Tsemppiä 
opiskeluun! 



BIOLOGIA
SIVUAINEENA



MIKSI?

■ Mielenkiintoista, erilaista ja käytännönläheistä

■ Biogeografia, tukee lumaa

■ Opettajalle hyvä valinta



MILLAISTA?

■ Luentokursseja, 

labrakursseja, 

kenttäkursseja

■ Ei pakollisia kirjatenttejä

■ Kursseja laidasta laitaan



YLEISBIOLOGIAN 
PERUSOPINNOT 21+4 op

■ Biotieteiden perusteet I & II

■ Evoluutio ja systematiikka

■ Ekologian perusteet

■ Geenitekniikka

YLEISBIOLOGIAN 
AINEOPINNOT 30+5 op

■ Johdatus kasvitieteeseen

■ Johdatus eläintieteeseen

■ Eläintuntemus

■ Kasvituntemus I

■ Sienituntemus

■ Ympäristömuutokset ekosysteemeissä

■ Biotoopit: luennot

■ Ihmisen fysiologia

■ Solubiologia ja sytogenetiikka

■ Ekologian kenttiksen biotooppijakso

■ Saaristoekologian kenttis



HAKEMINEN

■ Yleisen sivuainehaun kautta 15.3-5.4

■ Opettajahaun kautta 1.3 mennessä



KYSYTTÄVÄÄ?



Yleinen valtio-oppi / 
Maailmanpolitiikan tutkimus

Matias Pajosmaa



HUOM!!

Uudessa kandiohjelmassa yleinen valtio-oppi yhdistyy 
viestinnän kanssa. Uuden kandiohjelman nimi on

Politiikka ja viestintä

Maailmanpolitiikan tutkimuksen erikoistumislinja säilyy, mutta 
linjan sisäisiä kursseja on vähemmän kuin ennen.

Politiikan ja viestinnän uuteen opintorakenteeseen voi 
tutustua osoitteessa 
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=20807
8519&src=contextnavpagetreemode

https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=208078519&src=contextnavpagetreemode


• Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen 
perusteet

• Viestinnän tutkimuksen perusteet

• Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan 
unionissa

• Viestinnän rakenteet ja etiikka

• Maailmanpolitiikan tutkimuksen perusteet

25
op

• Julkisuus ja demokratia

• Globalisaatio ja globaali hallinta

• Poliittisen ajattelun perusteet

15
op

Politiikka ja viestintä, lyhyt sivuaine

Yhteiset aineopinnot
Maailmanpolitiikan opintosuunnan 
aineopinnot

• Maailmanpolitiikan teoriasuuntaukset

• Ulkopolitiikka ja turvallisuus

• Rauhan- ja konfliktintutkimus

• Globaali poliittinen talous

20
op



• Johdatus valtio-oppiin

• Suomen poliittinen järjestelmä ja EU

• Julkisen hallinnon tutkimus

• Poliittisten järjestelmien vertaileva 
tutkimus

• Maailmanpolitiikan teoriasuuntaukset

25
op

• Poliittisen ajattelun perusteet

• Valtio-opin tutkimuksen metodologia

• International and global institutions

• Normatiivinen maailmanpolitiikan teoria ja 
analyysi

• Understanding, explaining & 
counterfactuals in world politics

25
op

Yleinen valtio-oppi, lyhyt sivuaine Maailmanpolitiikan aineopinnot

Kansainvälisen yhteiskunnan analyysi

Rauhan- ja konfliktintutkimusGlobaali poliittinen talous

• Globaali hallinta ja sen uudistaminen

• Globaalin poliittisen talouden teoriat ja metodologia

• Ulkopolitiikan ja turvallisuuden teoria

• Kansainvälisen politiikan keskeisiä toimijoita ja kysymyksiä

• Rauhan- ja konfliktintutkimuksen teoria

• Konfliktit ja niiden ratkaiseminen

10
op

10
op

10
op

HUOM!
Tämä on vanha opintorakenne

Lisäksi valitaan yksi kolmesta maailmanpolitiikan erikoistumislinjasta (10op)



• Teoreettista ja filosofista

• Vaativaa ja raskasta

• 7 tai 24 tenttikirjaa
(25 op / 60 op)

• Yleensä,

5 op = kolme kirjaa
(à 200-300 s.)

TAI

5 op = luento ja 5-10 artikkelia 
(luentotentti),
lisäksi 2 kirjaa (à 200-300 s.) 
tai 1 iso kirja (400-600 s.)

 Vaatii PALJON aikaa ja itsekuria
Jos haluaa oppia kunnolla ja 
valmistua ”ajallaan” niin joutuu 
välillä luopumaan muusta 
elämästä

• Ihmistieteiden ykkösdivari

• Opetus on erinomaista (silloin kun 
sitä on)

• Haastaa ajattelemaan

• Syvällinen ymmärrys maailman 
tilasta

• Valtavaa tietoisuuden ja ajattelun 
laajenemista

• Poliittinen maantiede ja 
geopolitiikka

• Antaa vahvan pohjan kandia (ja 
gradua) varten

- sisältö
- näkökulmat
- teoriat
- metodologia

Millaista on valtio-opin (maailmanpolitiikan) opiskelu?



Yhdyskuntasuunnittelu
JOO-opintoina Aalto-yliopistossa

Keskeiset osaamistavoitteet ovat:

•Opiskelija saa monipuoliset tiedot 

yhdyskuntasuunnittelun perusteista ja tärkeimmistä 

erityiskysymyksistä.

•Opiskelija oppii kohtaamaan erilaisia näkökulmia ja 

ymmärtää yhdyskuntasuunnittelun suhteessa muihin 

aloihin ja kaupunkikontekstiin.

•Opiskelija kehittää kriittistä, uutta luovaa lähestymistapaa 

kaupunkien ja alueiden ongelmiin.

•Opiskelija saa käytännön valmiuksia soveltaa 

monitieteistä ja ihmiskeskeistä näkökulmaa 

yhdyskuntasuunnittelussa.

Kuva: Helsingin kaupunginsuunnitteluvirasto

Sivuaineinfo 16.2.2017

OSKAR RÖNNBERG



Kurssit

ARK-C5000 Yksityiset ja julkiset tilat 5 op.

ARK-C5001 Kaupunki ja yhdyskunta 5 op. 

ARK-C5005 Tulevaisuuden suunnittelu 5 op.

PAKOLLISET

VALINNAISET 

Asemakaavasuunnittelua

Minkälainen on 

tulevaisuuden Helsinki?

...esimerkiksi:

ARK-C5003 Kaupunki ja liike 5 op.

ARK-C5002 Kaupunkiluennot 3(+2) op.

MAR-C1008 Kulttuurimaiseman historia 2 op.

MAR-C1001 Maisema-arkkitehtuurin perusteet 4(+1) op.

ARK-C5004 Vuorovaikutus ja päätöksenteko 5 op.

YYT-C2004 Kestävä liikennejärjestelmä 5 op.

Minkälaisia asuinalueita

aiemmin on suunniteltu?



Kysymksiä?



Kiitos


