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TUTKINTORAKENNE SYKSYLLÄ 2020 OPINTONSA ALOITTANEILLA



• Uusien tutkintovaatimusten mukaan opiskelevilla (ei aineenopettajilla) 
opintoihin kuuluu pakollisena menetelmätieteiden kokonaisuus (15 op), 
jossa on:
• MAA-221 Geoinformatiikan menetelmät 2 (5 op)
• MAA-223 Kvantitatiiviset menetelmät maantieteessä (5 op)
• Valinnainen menetelmäkurssi (5 op),

esim. MAA-222 Tekstianalyysi maantieteessä, VALT-103, KSV-402, 
MAT12001, FYS1014, muutkin käyvät jos perustiedot ovat jo hallussa

•

•

Tämän lisäksi opinnoissa on oltava yksi vähintään 25 op:n kokonaisuus. 
Loput vapaasti valittavat 25 op voi koostaa mielensä mukaan, esim.
• toinen 25 op:n kokonaisuus tai
• yksi 15–20 op:n kokonaisuus ja yksi–kaksi vapaavalintaista kurssia tai
• viisi vapaavalintaista kurssia

• Halutessasi voit myös jatkaa 25 op:n jälkeen valitsemasi ”sivuainetta” ja tehdä 
sen aineopinnot 35 op, tutkinto tällöin hieman laajempi kuin 180 op.



• Vapaasti valittavia opintokokonaisuuksia opiskellaan pääosin kanditutkinnon 
toisena ja kolmantena opiskeluvuonna.

• Mahdollisuus valita laajasta valikoimasta
• Mieti mikä sinua kiinnostaa ja mitkä ovat vahvuuksiasi.
• Kaikille avoimet valinnaiset opinnot on koottu opiskelijan ohjeisiin: 

https://guide.student.helsinki.fi/fi/mita-voin-opiskella
• Aineenopettajilla biologia (25 op + 35 op) + pedagogiset opinnot maisterissa.

• GIS-kokonaisuus, 25 op: maantieteen koulutusohjelmien opiskelijat voivat 
tehdä kokonaisuuden perus- ja aineopintojen pakollisten kurssien jälkeen.

• Suositus: käy ensimmäisenä GEOG-G301 Introduction to advanced 
geoinformatics (5 op), joka alkaa 3. periodissa.

• Kokonaisuuteen sopivia ovat mantsan, Viikin (ei peruskurssit) ja Aallon kurssit.
• GIS-kokonaisuuteen voi ottaa myös syventäviä kursseja (poikkeus, muille 

maisterivaiheen kursseille voi ilmoittautua vasta kun kandi on koostettu!)

https://guide.student.helsinki.fi/fi/mita-voin-opiskella


• Aineenopettajan pedagogisiin opintoihin hyväksytyt saavat opinto-oikeuden 
suoraan myös biologiaan (toinen opetettava aine).

• Opeopinnot voi tehdä myös jollain muulla opetettavalla aineella, mutta 
huomioi työllistyminen (mantsa + bilsa -yhdistelmä kouluissa vakiintunut)

• Toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot (25 + 35 op) tehdään aina 
toisen opiskeluvuoden aikana ja ne liitetään kandiin.

• Pedagogisten opintojen perus- ja aineopinnot (25 + 35 op) tehdään 
maisterivaiheessa.

• JOO eli joustava opinto-oikeus: valtakunnallinen, voimassa kaikkien Suomen 
yliopistojen välillä, HY:n liikkuvuuspalvelut ohjeistaa ja hoitaa haut

• Mantsalaiset ovat työllistyneet vielä hyvin, erikoisillakin aineyhdistelmillä!
• Tutustu kiinnostavien koulutusohjelmien tarjontaan ja kurssien sisältöihin, 

kysy vanhemmilta opiskelijoilta.
• JOOPAS-tiedot wikissä: 

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCJOOPAS/Helsingin+yliopisto+kotiyliopistona

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCJOOPAS/Helsingin%2Byliopisto%2Bkotiyliopistona


KEVÄÄN HAKUJEN DEADLINET

• Opettajan pedagogiset opinnot, haku avautui 9.2.2021 ja päättyy 5.3.2021
• Hakijoiden haastattelut toukokuussa
• https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/opettajan-pedagogiset-opinnot

• JOO-opinnot, haku syksyllä alkaviin opintoihin 1.3.–15.4.2021
• JOO-opintojen hakuinfo ke 3.3.2020 klo 14–15, Zoom
• https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/joustava-opinto-oikeus-joo

• GIS-kokonaisuus: maantieteen koulutusohjelmien opiskelijoilla ei ole hakua, 
mutta opiskelijaksi ilmoittautuminen on e-lomakkeella joulukuussa 2021.

• Tästä tulee vielä viesti MaO-listalle!

https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/opettajan-pedagogiset-opinnot
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/joustava-opinto-oikeus-joo


Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Loistava vaihtoehto myös niille, jotka eivät vielä tiedä haluavansa opettajiksi!

Kokonaisvaltainen maantieteellinen osaaminen

ESIINTYMISTAIDOT
JA ITSEVARMUUS

Yliopiston paras  
esiintymiskoulutus  

moneen työhön

YHTEISKUNNALLISET  
VAIKUTTAMISTAIDOT

Taito välittää  
monenlaista tietoa  
erilaisille ihmisille

TYÖLLISYYSJA
TOIMEENTULO

Hyvä palkka,  
kesälomat,  

ammattitaito

Maantieteen opettajankoulutus

Noora Pyyry

HAKU 5.3. ASTI!



Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Opetuksen tukena

• Opettajaopiskelijoille

• Opettajille

• Opiskelijoille ja oppilaille

• OPS

William Smolander

LUMA-tiedeluokka



KIELET

Vivi Tarkka



- Kielikeskus tarjoaa pakollisten kielikurssien lisäksi muita 
kielikursseja

- kielitarjonta: arabia, englanti, espanja, italia, japani, kiina, 
korea, portugali, ranska, ruotsi, saksa, tanska, venäjä, 
viro, suomi toisena kotimaisena kielenä, äidinkieli 
(suomi/ruotsi)

- alkeiskursseista jatkokursseihin riippuen kielestä
- suosittuja alkeita voi olla useamman kerran vuodessa

- englannin, espanjan, italia, kiinan, ranskan, ruotsin, 
saksan tai venäjän kielessä mahdollisuus suorittaa 
opintokokonaisuus

- kokonaisuus voi olla 15 op tai 25 op
- voi muodostua Kielikeskuksen ja sen yhteistyötahojen 

(Helsingin yliopiston koulutusohjelmat, muut yliopistot) 
tarjoamista kursseista sekä ulkomaisissa 
yliopistoissa suoritetuista kieliopinnoista (max 60%)

YLEISTÄ



OPISKELUSTA

- ilmoittautuminen WebOodissa
- alkaa yleensä aika aikaisin
- nopeudella ei väliä → arvonnat, jälki-ilmoittautuminen
- kurssi- ja ryhmätoiveet
- ensimmäinen kurssikerta

- kurssilla 
- läsnäolopakko 80 %

- keskustakampus
- kurssitehtävät + tentti
- opintopisteet 1-5 
- arvostelu: hyväksytty - hylätty
- kirjat hankittava itse
- suhteellisen työlästä, motivaatio tärkeä



MIKSI KIELET?

- viimeinen mahdollisuus opiskella kieliä ilmaiseksi

- vaihdot

- näyttää hyvältä CV:ssä

- näyttää hyvältä elämässä 

- kivaa vaihtelua muihin opintoihin

- hauskaa ja palkitsevaa



POLYGLOTIT OTTAKEE YHTEYTTÄ

- vivi.tarkka@helsinki.fi

- FB, kirjekyyhkyt, faksi ja savumerkit

- https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/kielikeskuksen-kieli-
ja-opetustarjonta

KIITOS THANK YOU

DANKE SEHR DANKJEWEL

TACK ありがとうございます

mailto:vivi.tarkka@helsinki.fi
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/kielikeskuksen-kieli-ja-opetustarjonta


BIOLOGIAN 
(ope)OPINNOT

Kaikkea solun sisällön ja 
elämän evolution väliltä



perusopinnot
Bio-101  5 op
bio-102  5 op
Bio-103  5 op
bio-104  5 op
mole-102  5 op

=25 op

➢ LUENNOT, LABRAt, LAJINTUNTEMUS, KENTTÄKURSSI

➢ OPINNOISSA EI HIRVEÄSTI VALINNAN VARAA

➢ Käytännön kurssit täydentävät luentoja

Aineopinnot
Bio-201  3 op
Bio-202  5 op
Bio-203  5 op
Bio-204  5 op (kenttis/kirja)
Mole-103a  2 op
Mole-212 ((A)+B ja D)  5 op
=25 op

Laaja opinto-oikeus = 60 op,  suppea = 35 op 

Muut opinnot
Bio-004  5 op
Bio-513  5 op

=10 op



PEDAGOGISET

• Pedagogiset opinnot maisterissa ja
toinen opetettava aine kandissa.

• HAKU AUKI 5.3 klo. 15.00 ASTI!
• https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.24

6.562.17.65216803273

• Lisätietoa:

• https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/op
ettajan-pedagogiset-opinnot

https://opintopolku.fi/app/
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/opettajan-pedagogiset-opinnot




Valtiotieteellinen tiedekunta
Politiikka ja viestintä | Maailmanpolitiikka



Politiikan ja viestinnän 
opintokokonaisuudet

• 15/25/35 opintopistettä

• Pakollisia ja valinnaisia 
kursseja

• Opinto-oikeutta ei tarvitse 
hakea, pitää vain ilmoittautua 
kursseille

• 35 sisältää usein kaikki 
tarjolla olevat kurssit 

• Koostetaan moduulin 
suoritettua 



Kurssitarjonta



Maailmanpolitiikka

• Pakolliset kurssit: 

• Maailmanpolitiikan 
tutkimuksen 
perusteet 

• Globalisaatio ja 
globaali hallinta

• Maailmanpolitiikan 
teoriasuuntaukset 

• Paljon teorioita, teoreetikkoja ja 
lukemista

• Käytännössä luentokursseja 
kirjallisuuksineen 

• Opetuskieli englanti & suomi

• Joustavat tenttikäytännöt



Maantiede ja maailmanpolitiikka

• Sopii hyvin ihmismaantieteen opintojen rinnalle

• Ymmärrystä globaaleista tapahtumaketjuista ja 
kausaalisuhteista

• Työelämässä paljon raporttien kirjoittamista & 
sisällöntuotantoa → viestinnästä hyötyä

• Aluetieteilijälle politiikan tutkimuksesta hyötyä

• Kannattaa suunnitella kokonaisuus, jossa opinnot 
tukevat toisiaan

• ”Maailmanpolitiikka avartaa tosi paljon 
maailmankuvaa ja auttaa ymmärtämään 
globaaleja rakenteita ja valtasuhteita, jotka 
vaikuttavat ihan kaikkeen. Mielenkiintoisia 
aiheita!”

• ”Teoriaa ja tilastoja politiikasta ja 
politiikkaan liittyvistä aiheista, ei tiettyjä 
oikeita vastauksia vaan keskustelua ja 
pohdintaa eri näkökannoista.”’

• ”Globaalin politiikan ilmiöiden tarkastelua 
eri näkökannoista.”



Kysymyksiä? 

• elias.hirvikoski@helsinki.fi

• Kuvat: weboodi, helsinki.fi 

mailto:elias.hirvikoski@helsinki.fi


Geologia sivuaineena
Vilma Koljonen



We are stardust
“Geology studies the transformation of cosmic dust into a 

living planet”

Tutkitaan Maata & maankamaraa;

• Historiaa

• Rakennetta

• Koostumusta

• Prosesseja

Geologiassa apuna kemia, fysiikka, maantiede ja biologia



Perusopintojen 
kurssit – 25 op
GEOK_101 Geologiset prosessit

• 2 periodi

• Tuttuja juttuja luonnonmantsasta

GEOK_102 Geologiset materiaalit

• 1-2 periodi

• Kivet ja mineraalit tutuiksi

GEOK_103 Maan ja elämän evoluutio

• 1 periodi

• Maapallon historiaa ja dinosauruksia!

GEOK_104 Luonnonvarat ja ympäristö

• 3 periodi

• Käsitellään paljon ajankohtaisia aiheita 

GEOK_105 Suomen geologinen kehitys

• 3-4 periodi

• Tutustutaan Suomen kallio- ja maaperään



Opinnoista
• Mielenkiintoisia aiheita! Syventää luonnonmaantieteen osaamista

• Käytännönläheistä (kivien hiplailua) ja normaalisti myös erilaisia ekskursioita

• Paljon erilaisia tehtäviä ja ryhmätöitä

• Ei helppoja noppia

• Kemian perusteet (lukio) ja MAA-102 antaa hyvän pohjan (mutta ei pakollisia)



Lisätietoja geologiasta:
https://www.helsinki.fi/fi/opiskelijaksi/koulutusohjelm
at/geotieteiden-kandiohjelma

https://www.geologia.fi/

https://www.gtk.fi/gtk/geologia-alana/

Kysyttävää?
vilma.koljonen@helsinki.fi



MONITIETEISET 
YMPÄRISTÖOPINNOT

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLINEN TIEDEKUNTA
Vivi Tarkka, Enni Pyysalo



Mikä homma?
■ ENV-440

■ Monitieteinen opiskelu on tärkeää ympäristökysymysten monitahoisen luonteen 
ymmärtämiseksi ja kestävyyden ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten 
perusteiden arvioimiseksi.

■ Opintokokonaisuuteen voi sisällyttää ympäristöalan kursseja Helsingin yliopiston eri 
koulutusohjelmista.

■ Opintokokonaisuus koostuu kaikille yhteisestä johdantokurssista Monitieteinen 
ympäristötutkimus -tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin ENV-104 (5 op) sekä 
vaihtoehtoisista opintojaksoista. 

■ Monitieteisen ympäristöopintokokonaisuuden laajuuden opiskelija voi itse päättää välillä 
15–35 op.

■ MY-HOPS – lomake. Kursseja ei voi lisätä kokonaisuuteen rekisteröinnin jälkeen. 
Arvostelu kokonaisuudelle 0-5 tai hyväksytty-hylätty, riippuen käymiesi kurssien 
arvostelusta.



Opintokokonaisuuden rakenne

■ A Pakolliset opinnot 5 op
ENV-104 Monitieteinen ympäristötutkimus -tieteenalojen näkökulmia 
ympäristökysymyksiin. ENV-104 oli kesäkurssina 2020 avoimen yliopiston puolella.

■ B Vaihtoehtoiset opinnot 10-30 op
Valinnaiset opinnot koostetaan opiskelijan oman painotuksen ja kiinnostuksen 
mukaisesti noudattaen seuraavia vaatimuksia: valitse vähintään 5 op H-
sisältöalueesta ja 5 op L-sisältöalueesta niin, että tavoitteenasi oleva 
opintokokonaisuuden laajuus täyttyy.

■ H: Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen sisältöalue
L: Luonnontieteellinen ja tekninen sisältöalue
H+L: tieteidenvälinen sisältöalue: opiskelija voi päättää kumpaan sisältöalueeseen 
sijoittaa kurssin

■ Valitut opintojaksot eivät voi kuulua opiskelijan muihin opintokokonaisuuksiin.







Miksi ympäristöopinnot?

■ Saa monipuolisia ja poikkitieteellisiä näkökulmia ympäristökysymyksiin

– sekä luonnontieteellinen että yhteiskuntatieteellinen

■ Sopii hyvin mantsalaisten vahvuuksiin

■ Paljon valinnanvaraa ja voi mennä oman kiinnostuksen mukaan

■ Muuta: kannattaa suunnitella hyvin

■ https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/monitieteiset-ymparistoopinnot

https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/monitieteiset-ymparistoopinnot


Sosiaalitieteet
Joona Hytti

joona.hytti@helsinki.fi



Yleistä tietoa

•EI OLE synonyymi sosiaalityölle

• Tarkastelee yhteiskuntaa useasta eri perspektiivistä

• Koostuu useasta eri tieteenalasta/pääaineesta:
• Sosiaalipsykologia
• Sosiaalityö
• Sosiologia
• Yhteiskuntapolitiikka
• Kriminologia
• Kulutus yhteiskunnassa
• Väestötiede

• Kurssit järjestetään pääasiassa avoimen yliopiston kautta

=  käytännössä siis yhteiskuntatieteet tai 

yhteiskuntatutkimus



Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I
• Suoritettavissa 15 tai 25 opintopisteen laajuisena

• Vapaavalintaiset:
• AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus (5 op)

• AYSOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä (5 op)

• AYSOSK-104 Sosiaaliset maailmat (5 op)

• AYSOSK-105 Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä (5 op)

• Yksi seuraavista (15 opintopisteen kokonaisuudessa ei pakollinen valinta):
• AYSOSK-206 Kriminologia (5 op)

• AYSOSK-207 Väestötieteen johdanto (5 op)

• AYSOSK-208 Näkökulmia kulutustutkimukseen (5 op)



Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus II
• Suoritettavissa 15, 25 tai 35 opintopisteen laajuisena

• Vapaavalintaiset:
• AYSOSK-201 Akateeminen kirjoittaminen ja opiskelutaidot (5 op)
• AYSOSK-202 Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia (5 op)
• AYSOSK-203 Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys (5 op)
• AYSOSK-204 Yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus (5 op)
• AYSOSK-205 Hyvinvointivaltioteoria (5 op)
• AYVALT-105 Julkisoikeus (5 op)

• Yksi seuraavista (15 opintopisteen kokonaisuudessa ei pakollinen valinta):
• AYSOSK-206 Kriminologia (5 op)
• AYSOSK-207 Väestötieteen johdanto (5 op)
• AYSOSK-208 Näkökulmia kulutustutkimukseen (5 op)



Muut opintokokonaisuudet
• ”Helsinki Inequality Studies” -opintokokonaisuus (15-35 op)

• Valittavissa kanditason kursseja sosiaalitieteistä, maisterivaiheen kursseja yhteiskunnallisesta 
muutoksesta,  antropologiasta ja oikeustieteistä ja sekä kandi- että maisteritason kursseja 
maantieteestä (MAA-253 Eriarvoisuuden maantiede & GEOG-342 Geographies of Inequalities)

• Kriminologian opintokokonaisuus (15 op)
• Nimi kertonee kaiken oleellisen

• Kulutus yhteiskunnassa -opintokokonaisuus (15 op)
• Poikkitieteellinen (sosiaalitieteet & ympäristö- ja elintarviketalous) opintokokonaisuus 

kulutusaiheista

• Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus (15-25 op)
• Käsittelee mm. lastensuojelun ja syrjäytymisen kaltaisia teemoja



Miksi?
• Tukee ihmismantsan osaamista

• Yhtäläisyyksiä ihmismantsaan, mutta näkökulmat hieman erilaisia ja monimuotoisia

• Todella itsenäistä – normaalioloissakaan suurimpaan osaan kursseista ei sisälly 
lähiopetusta
• Verkkotenttejä, monivalintatenttejä ja esseitä

• Maksutonta kaikille perustutkinto-opiskelijoille, kunhan ilmoittautuu 60 
ensimmäisen joukossa (pätee ainakin opintokokonaisuuksiin I ja II, osassa muiden 
opintokokonaisuuksien kursseista saattaa olla vähemmän paikkoja)
• Ilmoittautuminen käynnistyy 45 päivää ennen kurssin alkamista

• Kursseissa paljon valinnanvaraa, eli voi valita juuri ne itseään eniten kiinnostavat
• Mikäli jokin pääaine ei kiinnosta ollenkaan, voi kyseiset kurssit jättää kokonaan ottamatta

• Mahdollisuus käydä kursseja kesällä



Kiitos!
Joona Hytti

joona.hytti@helsinki.fi



Yhteiskunnallinen 
muutos

Alex Naumanen



Mikä ***** 
yhmu on

• Koostuu neljästä eri tieteenalasta

• Antropologia

• Kehitystutkimus

• Poliittinen historia

• Talous- ja sosiaalihistoria

• Käsittelee yhteiskunnallista 

muutosta antropologian, kehitysmaatutkimuksen, 

poliittisen historian ja talous- ja 
sosiaalihistorian näkökulmista

• Perehdytään paikallisten, kansallisten ja 

globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin 

• Miten valta, vauraus ja hyvinvointi 

ovat jakautuneet



Yleishuubaa 
kokonaisuuksista

• Tarjolla 15, 25 ja 35 opintopisteen kokonaisuuksia

• Kaikissa näissä opintokokonaisuuksissa on kaksi pakollista 

kurssia

• Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I

(YK-111) 5op

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II

(YK-112) 5op

• Jokaisen tieteenalan perusteet

• Lisäksi tarjolla on uudet opintosuuntakohtaiset valinnaiset 

opintokokonaisuudet, jotka ovat 15 op laajuisia

• Kehitysmaatutkimus

• Sosiaali- ja kulttuuriantropologia

• Poliittinen historia

• Talous- ja sosiaalihistoria



Jatkuu...

• YK-MOD15, 15 op

• YK-111, 5 op (kurssi)

• YK-211-218, 2 näistä (2 * 5op) (jokin Examinarium-
tentissä)

• YK-MOD25, 25 op (edellisten lisäksi)

• 2 x 5 op, vaihtoehtoisesti (2 kurssia, 2 tenttiä tai 1 molempia)

• YK-211-218, 5 op (jokin Examinarium-tentissä)

• Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman valinnaiset

kurssit, 5 op

• YK-MOD35, 35 op (edellisten lisäksi)

• 2x 5 op tieteenalakohtaiset kurssit, jokin näistä (myös

tenttimahdollisuuksia joissain)

• YKA-221, YKA-222, YKA-225 ja YKA-226 (antropologia)

• YKK-231, YKK-232 ja YKK-235 (kehitysmaatutkimus)

• YKP-241, YKP-242 ja YKP-245 (poliittinen historia)

• YKT-251, YKT-252 ja YKT-255 (talous- ja sosiaalihistoria)



Mitä voi
opiskella

• ➢Globaali taloudellinen muutos (YK-211) 5op

• ➢Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet (YK-212) 5op

• ➢Globaali kehitys (YK-213) 5op

• ➢Kansainvälinen historia (YK214) 5op

• ➢Ympäristö ja politiikka (YK215) 5op

• ➢Sukupolvet, liikkuvuus ja eriarvoisuus (YK-216) 

5op

• ➢Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta
(YK217) 5op

• ➢Uskomukset, asenteet ja kosmologiat (YK-218) 

5op

• ➢Yhmun vuosittain vaihtuvat valinnaiset kurssit



Mitä voi opiskella
• Lisää yhmu-kursseja:

• Antropologia:
Antropologian keskeisiä kysymyksiä (YKA-221) 5op
Vertaileva alueellinen etnografia I (YKA-222) 5op

• Kehitysmaatutkimus:
Johdatus kehitysmaatutkimukseen (YKK231) 5op
Kehitysmaiden yhteiskuntarealiteetit (YKK-232) 5op

• Poliittinen historia:
Kylmä sota (YKP-241) 5op
Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia (YKP-242) 5op

• Talous- ja sosiaalihistoria:
Suomi, Skandinavia ja maailmantalous (YKT-251) 5op
Näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan (YKT-252) 5op



Huomionarvoista asiaa
• Opetus keskustakampuksella

• Luennoilla usein läsnäolopakko

• Paljon luettavaa verrattuna maantieteeseen -> lukupiirit

Voi joutua tekemään pitkiä esseitä, riippuen kurssista

• Pakollisten johdatuskurssien jälkeen homma helpottuu huomattavasti

• Sen jälkeen voi valita, mitä haluaa lukea

• Yhmussa saa tietoa jokaisesta tieteenalasta edes vähän

• Tukee ihmismaantieteen opintoja



Kiitos

• Kysymyksiä?

• alex.naumanen@helsinki.fi



Meteorologian 
opintokokonaisuus

FYS1700

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma / Ilmakehätieteiden 
maisteriohjelma

Tiina Aalto

tiina.hl.aalto@helsinki.fi



Opiskelu

• Ilmakehän yleinen kiertoliike, ilmaston toiminta ja ilmastonmuutos, 
maapallon energiatase

• Asioiden syvällinen ymmärtäminen

• Todella käytännönläheistä fysiikkaa

• Tavallisesti luentoja, laskareita ja tentti
• Ei suurta määrää luettavaa tai kirjoitettavaa, kurssimonisteet kuitenkin tärkeitä

• Suuri osa oppimisesta laskuja tehdessä

• Kursseilla n. 20-30 opiskelijaa
• Tehtävien pohdintaa yhdessä



Miksi meteorologia?

• Ilmaston toiminnan ymmärtäminen

• Selityksiä maantieteen kursseilla vastaan tulleille fysikaalisille ilmiöille

• Luonnonmantsan kursseiltakin tuttua asiaa, toisinaan samankaltaisia 
tutkimuksen kohteita

• Oivaltaminen laskujen kautta



Kurssit

• 2 pakollista + 5-15 op vaihtoehtoisia kursseja

Pakolliset

• FYS2031 Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet, 5 op

• FYS2032 Ilmakehän termodynamiikka, 5 op

Vaihtoehtoisia

• FYS2033 Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet, 10 op

• FYS2034 Klimatologian perusteet, 2op 

• FYS2035 Fysikaalinen klimatologia, 3 op

• FYS2074 Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset, 5 op

• ATM302 Climate change now, 5 op

• ATM347 Boundary Layer Physics I, 5 op



Jäitkö 
pohtimaan 
jotakin?

Kysy pois! 

tiina.hl.aalto@helsinki.fi



Geoinformatiikan 
opintokokonaisuus
Alex Nylander



Mitä?
• Paikkaan sidotun tiedon tuottamista, analysointia, 
visualisointia ja näihin liittyvien menetelmien 
kehittämistä

• Paikkatietoa on valtavasti, ja sitä syntyy jatkuvasti 
esimerkiksi sosiaalisen median kautta – lähes 
jokaisella meistä on satelliittipaikannin taskussa!

• Paikkatietoanalyysejä voidaan käyttää hyödyksi 
hyvin monipuolisten ilmiöiden tutkimisessa



Miksi?
• Tukena kaikille maantieteen suuntauksille.

• Saat usein itse määrittää haastavuusasteen. Malleja, 
analyysejä ja visualisointeja voi hioa loputtomiin!

• Visualisointi on kivaa!

• Valttikortti työelämässä

• Opit tärkeitä tietoja ja taitoja:
 Analyyttisyys, maantieteellisten ilmiöiden hahmottaminen

 Suurten datamäärien hallinta

 Visuaalinen ulosanti kehittyy



Miten ja missä?
• Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen

 25 op kokonaisuus

• Kurssitarjonta on kattava, tässä esimerkkejä:
 Kumpulassa:

 GEOG-G301 Introduction to advanced geoinformatics

 GEOG-323 Open GIS and spatial data infrastructures

 GEOG-329 Automating GIS-processes

 GEOG-339 3D-analysis in GIS

 GEOG-G302 Remote sensing 1

 GEOG-G306 Quantitative methods of data analysis in geography

 GEOG-G388   Andvanced seminar in geoinformatics

 GEOG-322 Remote Sensing 2 



 Viikissä:
 FOR-258 GIS-analyysi ja mallinnus

 FOR-259 GIS and RS in environmental and land use applications

 FOR-260 Metsien kaukokartoituksen jatkokurssi

Huomioi päällekkäisyydet maantieteen ja metsätieteiden GIS-kursseissa!

 Myös Aalto-yliopistossa
 Vaatii JOO-oikeuden!

 Voit sisällyttää myös Ohjelmoinnin perusteet (TKT10002) –
kurssin kokonaisuuteen.



Voit myös käydä geoinformatiikan opintoja tukevia 

kursseja sisällyttämättä niitä kokonaisuuteen. Tässä 

pari esimerkkiä:
• Tilastotieteiden kurssit hyödyllisiä! Esim. Tilastotiede ja R 

tutuksi I ja II (MAT12001 & MAT12002).

• Satelliittipaikannusmenetelmät maantieteellisessä 

tutkimuksessa (MAA-248)

• Tietojenkäsittelytieteen kurssit, esim. Ohjelmoinnin 

jatkokurssi(TKT10003), Tietokantojen perusteet (TKT10004) 

voivat myös olla erittäin hyödyllisiä, jos kiinnostusta riittää!



Kysymyksiä?
• Henkilökunnalta löytyy varmasti vastaus:

 Tuuli Toivonen, geoinformatiikan apulaisprofessori
Tuuli.Toivonen@helsinki.fi

 Petri Pellikka, geoinformatiikan professori
Petri.Pellikka@helsinki.fi

 Petteri Muukkonen, geoinformatiikan yliopistonlehtori
Petteri.Muukkonen@helsinki.fi

• Jos henkilökunnalta kysyminen jännittää, laita viestiä 
minulle!
 Alex.nylander@helsinki.fi

• Täältä lisää infoa:
 http://blogs.helsinki.fi/geoinformatiikka/

 http://blogs.helsinki.fi/forest-sciences-gis/

mailto:tuuli.toivonen@helsinki.fi
mailto:etri.Pellikka@helsinki.fi
mailto:Petteri.Muukkonen@helsinki.fi
http://blogs.helsinki.fi/geoinformatiikka/
http://blogs.helsinki.fi/forest-sciences-gis/


Kiitos!



YHDYSKUNTASUUNNITTELU AALTO-YLIOPISTOSSA

Alkuperäinen tekijä: Nestori Grönholm (2020), päivittänyt: Paula Allinen (2021)



”Sivuaineen tavoitteena on antaa perustiedot 
yhdyskuntasuunnittelusta ja sen asemasta suomalaisessa 

yhteiskunnassa, suunnittelun elementeistä … ja suunnittelun 
keskeisistä työvälineistä. Sivuaineessa yhdistyvät 

suunnitteluosaaminen, yhdyskuntien teknisten järjestelmien 
ymmärtäminen sekä suunnitteluun liittyvät sosiaaliset, 

kulttuuriset ja taloudelliset taustatekijät.”



JOO-opinnot ja hakeminen
• JOO = joustava opinto-oikeus

• Mahdollistaa opiskelun muissa yliopistoissa ilman varsinaista opinto-oikeutta

• Opinto-oikeutta haetaan Joopas-palvelun kautta 
https://haku.joopas.fi/

• Mahdollista hakea 15 tai 25op kokonaisuutta, 25op suositeltavaa

• Haku alkaa 1.3., deadline 15.04. klo 15.45

• Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos vastaa 
Yhdyskuntasuunnittelun sivuaineesta (kyllä, Aallossa ne on vielä sivuaineita)

• Hyväksymisessä voi kestää, itselleni tuli puoltava päätös kesäkuussa.

• Suorituksen jälkeen hyväksiluku osaksi tutkintoa 

• Valintaperusteena opintomenestys, myös hakemukseen kuuluvalla 
motivaatiokirjeellä todennäköisesti merkitystä

• Kiintiö JOO-opiskelijoille 10 per vuosi → ei ole varma sisäänpääsy ekalla yrittämällä

https://haku.joopas.fi/


Kurssit
https://into.aalto.fi/display/en
sivuaineet2020/Yhdyskuntasu
unnittelu#

Valitse yhteensä joko 15-25 op
kokonaisuuden verran niin,
että pakollisista opinnoista
vähintään 2 kurssia valittuna.

Tutustukaa huolella kursseihin
ennen valitsemista!

https://into.aalto.fi/display/ensivuaineet2020/Yhdyskuntasuunnittelu


Kursseista

• Valittavina arkkitehtuurin laitoksen kurssien
(ARK- ja MAR-) lisäksi Rakennetun ympäristön
laitoksen kursseja (RYM-, YYT-, MAA-).

• Usein kurssi toteutettu pitkänä päivänä, jossa
aamupäivällä luentoja ja iltapäivällä
harjoituksia.  Välissä pitkä ruokatauko.

• Kaikilla kursseilla ei ehdotonta
läsnäolopakkoa, mutta poissaolot joutuu
korvaamaan ja läsnäolo muutenkin erittäin
suositeltavaa.

• Suurimmassa osassa ei tenttejä, vaan
tehtävien lisäksi yleensä lopputyö ryhmätyönä, 
joka esitellään tai vaihtoehtoisesti kurssi
koostuu viikkotehtävistä.



Elämää ja yhdyskuntasuunnittelua 
Otaniemessä (ehkä tuleva reality-sarja)

Ketkä kuuluvat joukkoon iloiseen:

• Arkkitehdit, maisema-arkkitehdit, rakennetun ympäristön eli RYM:in
pääaineopiskelijat eli diplomi-insinöörit eli maanmittarikiltalaiset, 
satunnaiset aikuisopiskelijat ja tietenkin maantieteilijät

• Sivuaine ja sen kurssit ovat kaikille vapaaehtoisia, eli kaikki ovat 
paikalla omasta tahdostaan → porukkaa kiinnostaa aika hyvin

Proffat ja luennoitsijat ovat Yhdyskuntasuunnittelun guruja, saat hyvää 
opetusta

ARK-kursseilla ryhmätöiden avustajina ihan legit for real
ammattiarkkitehtejä

Kurssit keskimäärin työläämpiä kuin mantsalla, mutta kiinnostavia ja 
mielekkäitä

ARK-kurssien käytännön tekeminen pitkälti ryhmätyötä: opettaa ja 
pakottaa tehokkaaseen ryhmätyöskentelyyn

Tekstien ja karttojen analysointia, omaa ideointia, kirjoittamista, luentoja

Käytännönläheistä ja ratkaisukeskeistä! Vähemmän teorian 
pänttäämistä, enemmän käytännön pohtimista

Maantieteilijän vahvuudet verrattuna arkkitehteihin ja insinööreihin



Aalto-yliopisto perustettu 2010 kolmen korkeakoulun yhdistyessä (Kauppa-, Taideteollinen- ja Teknillinen korkeakoulu), 
jakaantuu nykyään kuuteen korkeakouluun=tiedekuntaan

Matka-aika Kumpulasta n. 35 min (nyt zoomissa koronan takia, mahdollistaa enemmän kurssien yhteensovittamista).

Parempaa ruokaa kuin Kumpulassa, pelkästään tämä on syy hakea (itse en ole päässyt testaamaan, kiitos koronan).

Suurimmassa osassa kursseja opetusta vain yhtenä päivänä viikossa, joten suhteellisen helppo suorittaa muita kursseja 
samaan aikaan

• Huomioi kuitenkin poikkeukset ja tarkasta opetuspäivät!

JOO-oikeutta hakiessa täytyy nimetä juuri ne 5 kurssia mitkä aikoo opiskella! → saat opinto-oikeuden vain näihin

→ Lue kurssikuvaukset huolella Aallon Weboodista ja käy vakoilemassa MyCoursesista (Aallon Moodle) miltä edellisten 
vuosien kurssit vaikuttavat https://mycourses.aalto.fi/

Huomioi, että et välttämättä pääse valitsemallesi kurssille heti ensimmäisenä vuonna: suht epätodennäköistä, mutta 
Nestorille kävi näin yhden kurssin kohdalla. Jos näin käy, niin seuraavana vuonna pääset kurssille kuitenkin varmasti, 
koska sinulle on oikeus siihen myönnetty

Aallossa on neljän sijasta viisi periodia, joten Aallon kurssin alku/loppu saattaa mennä käynnissä olevan mantsan kurssin 
kanssa päällekkäin

Kovia 

faktoja

https://mycourses.aalto.fi/


Kenelle?

• Sinulle, joka olet edes hieman kiinnostunut maankäytön suunnittelusta 
/suunnittelumaantieteestä/kaupunkisuunnittelusta/yhdyskuntasuunnittelusta

• Et vihaa ryhmätöiden tekoa aivan sydämesi pohjasta

• Kaipaat käytännönläheisyyttä opintoihisi tai olet kyllästynyt liialliseen teorian 
tankkaukseen ja kirjatentteihin

• Olet valmis tekemään enemmän hommia kuin mantsan kursseilla

• Älkää kuumotelko liikaa, ei se työmäärä mikään valtava ole, mutta jos tahdot vain 
helppoja noppia niin Yhdyskuntasuunnittelu ei ole sinulle

• Omatoimisuudesta ja yhteistyötaidoista on hyötyä, tosin kurssit myös opettavat näitä

• Opit käytäntöä ja teoriaa siitä, miten kaupunkeja, alueita ja yhdyskuntia suunnitellaan

• Jos näet itsesi isona ehkä jonkin sortin suunnittelijana, on Yhdyskuntasuunnittelun 
sivuaine todella hyödyllinen

• Älkää uskoko Nestoria ja mua vaan esim. erästä Helsingin kaupungin 
yleiskaavasuunnittelijaa, vapaasti lainattuna Yhdyskuntasuunnittelu on hullun hyvä 
juttu!



Tulevaisuuden 
suunnittelu

• Tulevaisuuden tutkimus periaatteet, kuten erilaiset 
ennustamisen menetelmät, skenaariot, trendit ja 
megatrendit

• Kuinka suunnitella tulevaisuutta, jota emme vielä 
tunne?

• Lisäksi vuosittain vaihtuva teema, joka kytketään 
osaksi tulevaisuuden suunnittelua (2 edellistä 
monikulttuurisuus ja resilienssi)



Rakennetun 
ympäristön 
talous ja 
johtaminen

• Kattava yleispiirteinen käsitys rakennetun ympäristön toimijoista, 
markkinoista ja liiketoimintaympäristöstä talouden ja johtamisen
näkökulmasta.

• Viikkotehtävät+käsitekartta+/tentti. 
(Voi valita tekeekö viikkotehtävät vai tentin tai voi yrittää
molempia. Viikkotehtäviä oli mahdollista parantaa palauteen
jälkeen, jos teki ajallaan).

• Vierailevia luennoitsijoita ja useita break out rooms keskusteluja
(koska korona).

• Kuulostaa kuivemmalta mitä oikeasti on! Iso suositus, jos yhtään
kiinnostaa! 



Vuorovaikutus ja 
päätöksenteko

• Julkinen keskustelu Helsingin 
yleiskaavan eri osa-alueiden 
ympärillä

• Perustelu

• Argumentointi

• Retoriikka

• Oikeudellinen arviointi

Jouko Lappalainen

20/2/2019



MAA-C2002 Maankäytön suunnittelun perusteet
Rakennetun ympäristön laitoksen kurssi, hyvin erilainen 
verrattuna Arkkitehtuurin laitoksen kursseihin: aika 
perinteinen luentokurssi

• Ei ryhmätöitä, vaan luennot kerran viikossa + viikkotehtävä

VAHVA SUOSITUS: kurssi opettaa esimerkkikohteen (viimeksi 
Vihti) kautta käytännössä sen miten ja millä keinoin 
Suomessa suunnitellaan 

(on myös työmäärältään löysempi kuin arkkarikurssit☺)



YYT-C2004 Kestävä liikennejärjestelmä

RYM-kurssi, enemmän insinööri-
viboja

Liikennejärjestelmän 
toimintaperiaatteet, liikenteen 
vaikutukset, liikenteen rooli 
maankäytön suunnittelussa, 
kestävä liikkuminen, 
tulevaisuuden liikenne

Monipuolinen: kurssin alkuosasta 
tentti/oppimispäiväkirja, 
viikoittainen harjoitus (laskareita, 
hyi), kurssin loppuosa ryhmätyönä

3 päivänä viikossa, ei kuitenkaan 
läsnäolopakkoa



Maisema-arkkitehtuurin 
perusteet

• Maisema-analyysi

• Maiseman arvottaminen

• Kulttuurimaisemat

• Kansallismaisemat

• Maiseman suojelu 

• lainsäädäntö

Jouko Lappalainen



Lisää tietoa?
Minulta paula.allinen@helsinki.fi / facebook

Tai kuka vain opintokokonaisuuden suorittanut →

JOO-hakemuksen tekeminen on semi ikävää, voitte 
kysyä siihen helppiä

Elintärkeät linkkinne koottuna:

Sivuaineen virallinen infosivu:

https://into.aalto.fi/display/ensivuaineet2020/Yhdyskunt
asuunnittelu#

Kurssien tarkempaan vakoiluun: 
https://mycourses.aalto.fi/

JOO-haku: 
https://haku.joopas.fi/litu/disp/fi/kirjaudu/tab/tab/sea?
page=0&menuid=1

Google: Aalto Yhdyskuntasuunnittelu

Ja vielä lisätietoa joustavasta opinto-oikeudesta:

https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/joustava-
opinto-oikeus-joo (jossa joo-hakuinfoista tietoa myös)

Sanyan kokoama taulu siitä, mille kursseille osallistumme. Meiltä 
saa ajankohtaista infoa, jos jokin asia mietityttää liittyen 
johonkin tiettyyn kurssiin erityisesti.

Muista hakea ennen DL 15.4. 
https://haku.joopas.fi/

mailto:paula.allinen@helsinki.fi
https://into.aalto.fi/display/ensivuaineet2020/Yhdyskuntasuunnittelu
https://mycourses.aalto.fi/
https://haku.joopas.fi/litu/disp/fi/kirjaudu/tab/tab/sea?page=0&menuid=1
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/joustava-opinto-oikeus-joo
https://haku.joopas.fi/

