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JOUSTAVA OPINTO-OIKEUS ELI JOO OPINNOT
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MITÄ JOO ON?

• Mahdollisuus opiskella toisten suomalaisten
yliopistojen sellaisia opintojaksoja tai 
opintokokonaisuuksia, joita ei ole tarjolla
Helsingin yliopistossa

‒ Voit hyödyntää tutkinnossasi muiden 
yliopistojen asiantuntijoita ja erikoisaloja.

• JOO-opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia, 
mutta Helsingin yliopisto maksaa niistä. 

• Opiskelijan tulee olla läsnäolevaksi
ilmoittautunut kotiyliopistossaan sekä opinto-
oikeutta haettaessa että opintojen aikana. 
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JOOPAS-WIKI

• Ennen hakemuksen 
tekemistä, lue huolella 
ohjeet joopas-wikistä

• https://confluence.csc.fi/
display/JOO/JOOPAS

• Kotiyliopiston ohjeet

• Kohdeyliopiston ohjeet

• Kohdeyliopiston 
opintotarjonta
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HAKEMINEN

Joo-hakemus tehdään joo-
hakujärjestelmässä
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HAKUPROSESSI

• Hakemus käsitellään ensin kotiyliopistossa

• Hakuaika puoltokäsittelylle koskien ensi lukuvuoden opintoja: 1.3. - 31.3. kello 
15.45. 

• Kirjaa selkeästi hakemiesi opintojaksojen koodi ja nimi sekä laajuus

• Kerro perustelukirjeessä, miksi haluat opiskella juuri tämän 
kokonaisuuden

• Liitä mukaan opintosuoritusote weboodista

• Liitä mukaan HOPS, josta näkyy selkeästi mihin kohtaan tutkintoasi joo-
kokonaisuus tulee 

• Saat tiedon hakemuksesi puoltamisesta tai hylkäämisestä kuukauden 
kuluessa hakuajan päättymisestä.

• Puolto on yleensä voimassa kaksi vuotta (poikkeuksena yksittäiset kurssit tai opiskelijan päättyvä 
opinto-oikeus). JOO-opiskelija voi suorittaa vain ne opinnot, joihin opinto-oikeus on myönnetty.
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HAKEMUKSEN KÄSITTELY

• Mikäli aiot suorittaa opintokokonaisuuden, varmista, että
opinnot muodostavat kohdeyliopistossa kokonaisuuden. 

• JOO-opinnot eivät saa viivästyttää valmistumistasi tai 
tarpeettomasti laajentaa tutkintoasi.

• JOO-opintokokonaisuuden laajuus voi olla maksimissaan 60 
opintopistettä

• Esimerkki joo-opintojen kirjaamisesta HOPSiin (geologian 
opiskelija):
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SUOSITTUJA JOO-OPINTOJA

• Käytännössä kaikki maantieteen opiskelijat ovat hakeneet seuraavaa kokonaisuutta 
tai sen osia: 

• Aalto yliopisto: Yhdyskuntasuunnittelun kokonaisuus(lisää Tommy Tienhaaran 
esityksessä tänään)

• Sivuaineeseen otetaan 10 muiden pääaineiden (Aaltoyliopisto) ja/tai yliopistojen 
opiskelijoita. JOO‐järjestelmän kautta hakevilla valintakriteeri on aiempi opintomenestys 
yhdyskuntasuunnittelussa tai sitä vastaavissa opinnoissa.

• Yksi poikkeus: Maanpuolustuskorkeakoulu: Strategian kokonaisuus
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KYSYTTÄVÄÄ?

• Voit kirjoittaa lisäkysymyksiä osoitteeseen joo@helsinki.fi

• Tai soittaa: puh. 02941 22401

• Koko yliopiston hakuinfo JOO-opintoja suunnitteleville ma 26.2.2018 klo 16:00 –
17:00. Paikka: Fabianinkatu 33 - Päärakennus, sali 12

09/02/2018Janna Koivisto 17

mailto:joo@helsinki.fi


Monitieteinen 
Ympäristöopintokokonaisuus 

15-35 op

Pauliina Perttula



• Sivuaine, jossa voi koostaa omannäköisen 

kokonaisuuden! 

• Pakolliset opinnot: Johdanto kurssi 5 op

• Muut vapaasti valittavia kursseja yli 50 kurssin 

joukosta (helsinki.fi/henvi)

• Erilaisia ympäristöön liittyviä kursseja eri 

kampuksilta

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




Kursseja suoritettava sekä humanistis-
yhteiskuntatieteellisistä että teknillisluonnontieteellisistä 

sisältöalueista 
vähintään 5 op.

Vaatimukset



Kenelle sopii? 
• Kaikille! 

• Niille, jotka eivät osaa päättää mitä haluavat opiskella / 

ovat kiinnostuneita vähän kaikesta

• Ympäristöasioista kiinnostuneille

• Miksi: Ympäristökysymykset ovat monimutkaisia, joten 

monitieteinen opiskelu auttaa niiden ymmärtämisessä.  

Kysymyksiä? 

pauliina.perttula@helsinki.fi



YHTEISKUNNALLISEN 
MUUTOKSEN 

OPINTOKOKONAISUUS

OPINTOKONAISUUSINFO, 9.2.2018
SARI AROALHO



YHTEISKUNNALLINEN MUU.. MIKÄ?

■ Lyhennettynä YHMU (Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus)

■ Ison pyörän luoma opintokokonaisuus

■ Koostuu:

Kehitysmaatutkimus

Poliittinen historia

Talous- ja sosiaalihistoria

Antropologia



■ 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 poliittisista muutoksista ja heidän pyrkimyksistään vaikuttaa niihin



Mitä voin lukea YHMU:ssa?

■ Voit lukea 15op, 25op tai 35op kokonaisuuden

■ Kaikille on kaksi pakollista kurssia:

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I (YK-111) 5op

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II (YK-112) 5op

■ Perusasiat läpi jokaiselta alalta

■ Yleishyödyllistä tietoa tulevaisuuden kannalta



Loput kokonaisuudesta voit täydentää seuraavilla:

■ Globaali taloudellinen muutos 

(YK-211) 5op

■ Yhteiskunta ja sosiaaliset 

suhteet (YK-212) 5op

■ Jatkuvuudet ja katkokset, 

yhteydet ja erot (YK-213) 5op

■ Maailmanpolitiikka: 

Historiallinen perspektiivi (YK-

214) 5op

■ Ympäristö ja politiikka (YK-

215) 5op

■ Sukupolvet, liikkuvuus ja 

eriarvoisuus (YK-216) 5op

■ Moderni valtio ja 

kansalaisyhteiskunta (YK-

217) 5op

■ Uskomukset, asenteet ja 

kosmologiat (YK-218) 5op



Antropologia

■ Antropologian keskeisiä 

kysymyksiä (YKA-221) 5op

■ Etnografiaseminaari I (YKA-222) 

5op

Kehitysmaatutkimus

■ Johdatus 

kehitysmaatutkimukseen (YKK-

231) 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



HUOMIOITAVAA

■ Meillä kokeilujakso toivottavasti teillä paremmin asiat

■ MUISTA KAVERIT! Kaverin tuki on tärkeää

■ Johdatuskursseilla meillä oli läsnäolopakko (kaverit auttavat myös tässä..)

■ Paljon luettavaa verrattuna maantieteeseen

■ Johdatuskursseilla kaksi tenttiä (kotitentti, normitentti)

■ Pakollisten johdatuskurssien jälkeen helpottuu huomattavasti, älä siis luovuta!!

 pääset lukemaan juuri niitä kursseja, mitä haluat

■ Tietoa jokaisesta alasta edes vähän: perustermejä ja konteksteja ja näillä 

tulevaisuudessa iso hyöty!

■ Opetus keskustakampuksella



HUOLIA, MURHEITA, 
KYSYTTÄVÄÄ?

Voitte myös kysyä mm. sähköpostilla 

(sari.aroalho@helsinki.fi), sohvilla tai liikuntavuoroilla!



GEOINFORMATII
KKA

SIVUAINEENA

Jouko Lappalainen



Mitä?

■ ”Geoinformatiikka on maata koskevan tiedon kokoamista, jäsentämistä, analysointia ja 

esittämistä tutkiva tieteenala” (Sarjakoski 2002)

■ Tutkimusta, aineistoja, työkaluja, tutkijoita

■ Laajasti esillä nykyaikaisessa yhteiskunnassa

– sosiaalinen media

– paikannussovellukset

– reittisovellukset



Mitä?



Kenelle?

■ Kenelle vain kartoista ja sijaintitietojen monipuolisesta hyödyntämisestä kiinnostuneille

■ Karttojen tekeminen luovaa ja kehittävää, parhaimmillaan kivaa

■ Aikataulut usein joustavia -> omatoimisuus

■ Ei luentopäiväkirjoja

■ Paljon raportteja

■ Perfektionismi hyväksi vain tiettyyn rajaan saakka



Miksi?

■ Maantieteilijän ”valttikortti”

– näyttää hyvältä CV:ssä

– avaa monia alan kesätyöpaikkoja jo kandivaiheessa

■ Tukee kaikkia maantieteen suuntautumisaloja

■ Kandiohjelmassa valmiiksi pakollisia GIS-kursseja

– -> ”kevyt laskeutuminen”

■ Auttaa 

– hahmottamaan maantieteellisiä ilmiöitä

– käsittämään ja käsittelemään valtavia tiedostomääriä

– kehittämään visuaalista ulosantia



Miten?

■ Vaatii ilmoittautumisen opintokokonaisuuteen 

– vain 25 op kokonaisuus mahdollinen

■ Kursseja valittavana paljon, esim.

■ Kumpulassa (maantieteen osasto)

– GEOG-329 Automating GIS-processes (5 op)

– GEOG-406 GIS in society (5 op)

– GEOG-G301 Introduction to advanced geoinformatics (5 op)

– GEOG-323 Open GIS and spatial data infrastructures (5 op)

– GEOG-325 Applied spatial statistics and urban modelling (5 op)



Miten?

■ Viikissä (metsätieteiden osasto)

– ME-231 Open GIS and Spatial Data Infrastructures (5 op)

– FOR-258 GIS-analyysi ja mallinnus (5 op)

– FOR-260 Metsien kaukokartoituksen jatkokurssi (5 op)

– FOR-259 GIS and RS in environmental and land use applications (5 op)

Huom! Päällekkäiset kurssit maantieteen kandiohjelman peruskurssien kanssa:

– Geoinformatiikka I / Geoinformatics I

– Geoinformatiikka II

– myös muut päällekkäisyydet mahdollisia

■ Aallossa (maankäyttötieteiden laitos)

– huom! Vaatii JOO-oikeuden

■ Lisäksi:

– TKT10002 Ohjelmoinnin perusteet (tietojenkäsittelytieteen laitos)

– Kaikki kaukokartoituskurssit



Kysymykset

■ Laitoksen henkilökunta auttaa varmasti:

– Tuuli Toivonen, geoinformatiikan apulaisprofessori (tuuli.toivonen@helsinki.fi)

– Petri Pellikka, geoinformatiika professori (petri.pellikka@helsinki.fi)

– Petteri Muukkonen, geoinformatiikan yliopistonlehtori (petteri.muukkonen@helsinki.fi)

■ Jos et uskalla, kysy minulta tai joltain muulta opiskelijalta:

– jouko.lappalainen@helsinki.fi

■ Laitoksen nettisivuilla lisää infoa:

– http://blogs.helsinki.fi/geoinformatiikka/ -> maantieteen osasto

– http://blogs.helsinki.fi/forest-sciences-gis/ -> metsätieteiden osasto

mailto:tuuli.toivonen@helsinki.fi
mailto:petri.pellikka@helsinki.fi
mailto:petteri.muukkonen@helsinki.fi
mailto:jouko.lappalainen@helsinki.fi
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TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

Pyry Lehtonen



Millaista opiskelu on?

■ Aloitetaan nollatasolta

■ Ongelmanratkaisua 

■ Aikataulujen suhteen joustavaa

■ Luovaa, käytännönläheistä sekä palkitsevaa



Mitä opintoihin kuuluu

■ Ohjelmointia itsenäisesti ja viikoittainen luento

■ Harjoitustöissä ohjelmoidaan ja suunnitellaan yhdessä

■ Pajaohjausta, vanhemmat opiskelijat eli kisällit auttamassa

■ Usein kursseilla käytetään itseopiskelumateriaalia ja tietokoneelle ladattua 

ohjelmointi-ohjelmaa



Opintokokonaisuudet

■ TKT1 Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (25 op)

■ TKT8 Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot muille koulutusohjelmille (35 op)

■ TKT9 Tietojenkäsittelytieteen opintokokonaisuus (15/25/35 op)

■ Näistä kokonaisuuksista voi opiskella yhden tai useamman

■ Voi myös käydä vain yhden kurssin, tällöin kannattaa käydä Ohjelmoinnin perusteet

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?OpinKohd=118024353
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?OpinKohd=120636588
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?OpinKohd=120636803
https://weboodi.helsinki.fi/hy/jsp/opeopas/jsp/opasopintjakstied.jsp?MD5avain=e94f6218-842c-4bbf-ae99-5c6a329b01bb&Kieli=1&eHOPSpaluusivu=/jsp/opeopas/jsp/opassisaltyvyydet.jsf&eHOPSpaluu=1&palaaOpasSisaltyvyys=1&OpinKohd=118023867


Miksi opiskella tietojenkäsittelytiedettä

■ Oma kiinnostus aiheesta

■ Hyödyllistä osata ohjelmoida

■ Tietokantojen käsittely, paljon käytössä esimerkiksi Geoinformatiikassa

■ Pääsee tutustumaan peleihin: Breakout, Pong, Snake yms.



BIOLOGIA JA 
AINEENOPETTAJAN 

PEDAGOGISET OPINNOT 



MIKSI BIOLOGIA SIVUAINEEKSI?

• Kytkeytyy hyvin luonnonmaantieteeseen

• Käytännönläheisiä kursseja

• Kenttäkursseja, ”labra”kursseja, luentokursseja.. 

• Tarkastellaan maapalloa ja ilmiöitä erilaisista 

näkökulmista

• Sopii hyvin aineenopettajille



MILLAISTA?

• Paljon käytännönläheisiä kursseja

• Paikoin rankkaa ja intensiivistä, mutta palkitsevaa

• Kenttäkurssit ja maastotyöt



KURSSIT

• Biologian perusopinnot 25 op.

• BIO-101 Eliökunnan evoluutio

• BIO-102 Eläin- ja kasvikunnan 

rakenne 

• BIO-202 Kasvi- ja eläinfysiologian 

perusteet 

• BIO-104 Ekologian perusteet

• MOLE-102 Genetiikan perusteet

Biologian aineopinnot 35 op.

• MOLE 212 Molekyylibiotieteiden 

harjoitustyökurssi

• BIO-203 Ihmisen fysiologia

• BIO-103 Eliöiden monimuotoisuus

• BIO-204 Ekologian kenttäkurssi -

elinympäristöt ja lajisto

• BIO-004 Johdatus biologian opetukseen

• Vaihtoehtoisia biologian kandiohjelman 

opintoja 10 op



OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT

• Vuosittain aineenopettajan pedagogisiin opintoihin 

myönnetään opinto-oikeus maksimissaan 15 maantieteen 

opiskelijalle

• Opinto-oikeus pedagogisiin opintoihin tarkoittaa automaattista 

opinto-oikeutta toiseen opetettavaan aineeseen (esim. biologia 

60 op.)

• ”Vallitsevien työmarkkinoiden takia suositeltavin toinen 

opetettava aine on biologia, mutta se voi olla muukin koulussa 

opetettava aine”

• Pedagogiset opinnot suoritetaan maisteriopinnoissa



MIKSI?

• Yleishyödyllistä ja monipuolista 

• Kehittää monia sosiaalisia taitoja

• Ei ole pakko ryhtyä opettajaksi – pedagogisista 

opinnoista silti runsaasti hyötyä!

• Sekä biologiaa että pedagogiikkaa on 

mahdollista opiskella, vaikkei haluaisi opettajaksi

• Biologian perusopinnot (BIO-100) 25 op. tai hakea 

opinto-oikeutta pitkään opintokokonaisuuteen 60 

op.



OPEHAKUINFO

• Tiistaina 13.2 kl. 14-16 Chemicumin auditorio A110

• Monta hyvää puhujaa kertomassa millaista on opiskella 

opettajaksi ja kertomassa hakuprosessista! 

• Hakuaika 15.2.2018 - 15.3.2018



KIITOS!
jiri.lilja@helsinki.fi



METEOROLOGIAN 
OPINTOKOKONAISUUS

15/25OP

FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KANDIOHJELMAN JA ILMAKEHÄTIETEIDEN 
MAISTERIOHJELMAN JÄRJESTÄMÄ OPINTOKOKONAISUUS

HANNA BERG



KENELLE SOPII JA MITÄ OPISKELLAAN?

• Taustalla kannattaa olla lukion pitkä matematiikka ja fysiikka

• Ilmakehän yleinen kiertoliike, maapallon ilmasto-olot, ilmastonmuutos, maapallon pinnan ja ilmakehän 
energia- ja vesitalous



MITÄ KURSSEJA OPINTOKOKONAISUUTEEN KUULUU?

• Pakolliset kurssit:

• Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet (5op)

• Ilmakehän termodynamiikka (5op)

• Vaihtoehtoiset kurssit:

• Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet (5op)

• Klimatologian perusteet (2op)

• Fysikaalinen klimatologia (3op)

• Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset (5op)

• Climate Change Now (5op)

• Boundary Layer Physics I (5op)



GEOFYSIIKKA
15/25OP

FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KANDIOHJELMAN JÄRJESTÄMÄ 
OPINTOKOKONAISUUS

HANNA BERG



KENELLE SOPII JA MITÄ OPISKELLAAN?

• Pitkä matematiikka ja fysiikka myös tässä kannattaa olla taustalla

• Geofysiikka tutkii luonnonilmiöitä fysiikan menetelmin Maan keskipisteestä aina lähiavaruuteen saakka

• Meritiede, hydrologia ja veden kiertokulku



MITÄ KURSSEJA OPINTOKOKONAISUUTEEN KUULUU?

• Pakolliset kurssit:

• Meritieteen peruskurssi (5op)

• Hydrologian peruskurssi (5op)

• Valinnaiset kurssit:

• Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet (5op)

• Virtausilmiöt (5op)

• Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi (5op)

• Geophysics of Snow and Ice (5op)

• Oceanography of the Baltic Sea (5op)

• Solid State Continuum Mechanics I (5op)



MILLAISTA METEOROLOGIAN JA GEOFYSIIKAN 
OPISKELU ON?

• Luentoja

• Laskuharjoituksia

• Tenttiin pääsee kun on suorittanut tietyn määrän laskareita

• Tietyn rajan yli menneet laskaripisteet tuo lisäpisteitä tenttiin



JÄIKÖ JOKU MIETITYTTÄMÄÄN?

Tule juttelemaan tai laita viestiä vaikka sähköpostiin ☺

hanna.berg@helsinki.fi



OPINTOKOKONAISUUDET
METSÄTIETEELLISESSÄ

Kristiina Koivu

kristiina.koivu@helsinki.fi



METSÄTIETEIDEN OPISKELU

• Osa Maatalous-Metsätieteellistä tiedekuntaa

• Osastot: Elintarvike- ja ravitsemustieteet, Maataloustieteet, Metsätieteet, Mikrobiologia, 
Taloustiede

• Fuksivuoden kurssit luentoja + tentti –tyyppisiä

• Pohjatiedot metsien ekologiasta hyödyksi 

• Laaja tieteenala  ei niin spesifeillä kursseilla aiheet melko monitieteisiä 

• Luennoilla tuodaan esille vaihdellen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen 
näkökulma 



METSIEN EKOLOGIAN JA HOIDON –MODUULI 30 OP.

ME-209 Metsäekologia 

ME-210 Puiden aineenvaihdunta, kasvu ja rakenne 

ME-211 Systeemianalyysi metsätieteissä 

ME-212 Boreaalisen metsän rakenne, dynamiikka ja 

monimuotoisuus    

ME-213 Metsänuudistaminen 

ME-214 Metsikködynamiikka ja metsikön kasvatus 

ME-215 Metsämaa ja metsänkäsittely 

ME-216 Soiden ekohydrologia ja kasvillisuus 

(parittomina vuosina)

ME-217 Ojitusaluemetsien hyödyntäminen: 

mahdollisuudet ja                  

ongelmat (parittomina vuosina)                                                                                           

ME-218 Metsäeläintieteen perusteet                                       

ME-219 Metsäentomologiset menetelmät (parillisina 

vuosina)

ME-220 Vahinkoselkärankaiset (parittomina vuosina)

ME-221 Riistaeläintieteen perusteet

ME-222 Lintujen ja nisäkkäiden lajintuntemus II 

(parillisina vuosina)

ME-223 Riistasaaliin käsittely, metsästys ja käytännön 

riistanhoito 

ME-224 Wildlife Management in theory and practice 

(parillisina vuosina) 

ME-225 Metsäpatologian perusteet

ME-226 Agriculture, Agroforestry and Forestry in the 

tropics 

ME-227 Agroforestry 1 – Introduction to Tropical 

Agroforestry                

ME-228 Tropical Forest Ecology and Conservation 

ME-229 Introduction to Tropical Forestry



METSÄTIETEIDEN PERUSOPINNOT 30 OP.

Metsien ekologian ja käytön perusteet (metsäekologia ja metsänhoito, metsävarojen 
hallinta, metsä- ja puuteknologia, yhteensä 10 op),

Metsäekonomian ja markkinoinnin perusteet (5 op)

Metsätieteiden kenttäkurssi (15 op).

Kenttäkurssi on jaettu neljään osaan: Metsäekonomia ja markkinointi (3 op), 
Metsäekologia, metsänhoito ja kasvitentti (5 op), Metsävarojen hallinta (4 op) ja 
metsä- ja puuteknologia (3 op). Kenttäkurssi pidetään suurimmaksi osaksi Helsingin 
yliopiston Hyytiälän metsäasemalla.



MUITA OPINTOKOKONAISUUKSIA METSÄTIETEIDEN 
OSASTOLLA 

• Soiden ekologian ja käyttö, 25 op.

• Metsämaantieteen perusopinnot, 25 op.

• Koin itse hankalaksi löytää tietoa opintokokonaisuuksista  jos       
elämä on hankalaa laita viestiä opiskelijapalveluihin

o Viikin opiskelijapalvelut: viikki-student@helsinki.fi  

• Mantsalla on vahvuuksia ja mantsalaisvahvuudet vaan voimistuu 

muiden opintojen myötä!



YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Sivuaineinfo
9.2.2018
Tommy Tienhaara



MITÄ?

• Erityisesti kaupunki- ja suunnittelumaantieteeseen erikoistuville

• Kaavoituksesta kiinnostuneille

• Jos suunnittelu ja luova työ kiinnostaa

• Enemmän tekemistä, vähemmän teoriaa

• Jonkinlaisista lasku-, piirto ja visualisointitaidoista on hyötyä

• …ja myös ahkeruudesta…

KENELLE?

• Opinnot tarjoavat monipuoliset tiedot yhdyskuntasuunnittelun perusteista ja 

tärkeimmistä erityiskysymyksistä

• Kehittää kriittistä, uutta luovaa lähestymistapaa kaupunkien ja alueiden ongelmiin

• Auttaa hahmottamaan maantieteilijän vahvuuksia suunnittelutyössä



SIVUAINEEN RAKENNE JOO-OPISKELIJOILLE, 25 OP (2017)

AALTO-YLIOPISTON ARKKITEHTUURIN LAITOS, OTANIEMI

• Pakolliset opinnot (15 op)

• Yksityiset ja julkiset tilat, 5 op

• Vuorovaikutus ja päätöksenteko, 5 op

• Tulevaisuuden suunnittelu, 5 op

• Vaihtoehtoiset kurssit (10 op)

• Kaupunki ja yhdyskunta, 5 op

• Kaupunkiluennot, 3 (+2) op

• Kulttuurimaiseman historia, 2 op

• Maisema-arkkitehtuurin perusteet 2A, 

maisema-analyysi 5 op



Kaupunki ja yhdyskunta



Tulevaisuuden suunnittelu

Yksityiset ja julkiset tilat Maisema-

arkkitehtuurin 

perusteet 2A, 

maisema-analyysi



OPISKELUSTA

• Kurssit koostuvat yleensä luennoista ja harjoitustöistä

Monitieteellisiä ryhmätöitä ja yksilötehtäviä

Jotkut kurssit hyvin työläitä!

Paljon tutorointia

Opetus suomeksi, mahdollisuus kirjoittaa tehtävät myös ruotsiksi

Huom! Lähes kaikki kurssit syksyllä

• Tyypillinen kurssi:

• 5 op

• Kerran viikossa klo 9-17

• 9-12 luentoja, tunnin lounastauko, 13-17 ryhmätapaamisia ja tutorointia

• 2-5 osatehtävää, joista osa ryhmässä ja osa yksin

• Ryhmäesitelmiä, tärkeimpänä ”loppukritiikki”

• Ei tenttiä



KIITOS JA ONNEA OPINTOIHIN!

• Kysyttävää?

Tommy.tienhaara@helsinki.fi

Kumpulassa, facessa, missä vain!



Politiikan ja viestinnän 
kandiohjelman 
opintokokonaisuudet muiden 
ohjelmien opiskelijoille

Hanna Haurinen



• Kolme opintokokonaisuutta

• Maailmanpolitiikka 

• Politiikka ja organisaatiot

• Viestintä

• Kaikista 15op, 25op ja 35op kokonaisuudet



Maailmanpolitiikka

• Maailmanpolitiikan tutkimuksen perusteet

• Globalisaatio ja globaali hallinta

• Poliittisen ajattelun perusteet

• Maailmanpolitiikan teoriasuuntaukset

• Ulkopolitiikka ja turvallisuus

• Rauhan- ja konfliktintutkimus

• Globaali poliittinen talous



Politiikka ja organisaatiot

• Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet

• Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa

• Julkisuus ja demokratia

• Poliittisen ajattelun perusteet

• Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat

• + 1 tai 2 viestinnän kurssia 25/35op kokonaisuuksissa



Viestintä

• Viestinnän tutkimuksen perusteet

• Viestinnän rakenteet ja etiikka

• Julkisuus ja demokratia

• Poliittinen viestintä

• Media, yhteiskunta ja kulttuuri

• Organisaatioiden viestintä

• Promootiokulttuuri ja julkisuuden tutkimus

• Digitaalinen media ja yhteiskunta

• Globaali media ja journalismi

• Kriisiviestintä ja johtaminen

• Sukupuoli, politiikka ja yhteiskunta

• Poliittisen ja uskonnolliset ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa



Millaista opiskelu on?

• Teoreettista

• Melko vaativaa

• Paljon lukemista ja riippuen kurssista, 
paljon esseitä

• Suuret opiskelijamäärät    
 kirjatentit

• Kursseilla ennakkolukemista/ 
sivumäärällisesti suuret tenttikirjat

• Vaatii itsekuria!

• Melko itsenäistä, ei juurikaan 
ryhmätöitä

• Läsnäolopakko vaihtelee

• Aina suotavaa

• Kursseilla, joilla esim. ryhmätehtäviä, 
poissaolo täytyy korvata esseellä

• Laajentaa ymmärrystä maailman 
tilanteesta, niin menneestä kuin 
tulevastakin

• Laajentaa globaalia poliittista 
näkökulmaa

• Hyvä pohja poliittisesta 
maantieteestä ja geopolitiikasta 
kiinnostuneille

• Mielenkiintoiset aiheet!! ☺



TALOUSTIEDE

Maantieteen opintokokonaisuusinfo 9.2.2018

Kaisa Juntunen

kaisa.e.juntunen@helsinki.fi



ECOK-300 TALOUSTIETEEN OPINTOKOKONAISUUS
15-65 OP 

• Opinto-opas WebOodissa nimellä 

”Taloustieteen kandiohjelman opintokokonaisuus muiden ohjelmien opiskelijoille”

• Yksi pakollinen kurssi, loput vapaavalintaisia

• ECOK-S110 TA1 Taloustieteen perusteet, 5 op 

• Muiden ohjelmien opiskelijoille eri peruskurssi kuin taloustieteen opiskelijoille!

• Kaikkia vapaavalintaisia ei välttämättä järjestetä joka vuosi



VAPAAVALINTAISET, 10-60 OP

• Mikrotaloustiede I ja II

• Peliteoria 

• Makrotaloustiede I ja II

• Talouskasvu 

• Ekonometria I ja II

• Suomen talouselämän ja 

maailmantalouden esittely 

• Mikrotaloustieteen erikoiskurssi 1-3

• Makrotaloustieteen erikoiskurssi 1-4 

• Ekonometrian erikoiskurssi 1 ja 2

• Kansainvälisen talouden erikoiskurssi 1-3

• Julkisen talouden erikoiskurssi 1 ja 2

• Työn taloustieteen erikoiskurssi 

• Rahoituksen taloustieteen erikoiskurssi 1 ja 2

• Taloushistorian erikoiskurssi 



ESIMERKKIKOKONAISUUS 25 OP

• Taloustieteen perusteet sivuaineopiskelijoille, 5 op

• Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely, 5 op

• Taloustieteen termejä ja sovellutuksia, 5 op

• Kaupunkitalous, 5 op

• Naiset, miehet ja talous, 5 op



OPISKELU

• Usein luennot + tentti

• Laskuharjoituksia

• Voi olla myös oppimispäiväkirja, essee, blogiteksti, pieni ryhmätyö…



MIKSI TALOUSTIEDE?

• Yleissivistävää

• Talouden toimijat Suomessa ja EU:ssa – kuka pyörittää yhteiskuntaa

• Elämässä käyttökelpoisia taitoja, esim. termien ymmärrys ja lainojen korot

• Aina ajankohtaista

• Kiinteä yhteys aluekehitykseen

• Kaupunkiseudut, suunnittelumantsa, kehitysmantsa, poliittinen maantiede ym. 

• Kuluttajakäyttäytymisen ennustaminen ja strategiat

• Auttaa ”pelaamaan rahoittajien omaa peliä”

• Suomessa kunta- ja aluehallinto on valtiovarainministeriön alaisuudessa!





LISÄTIETOA HY:N TALOUSTIETEESTÄ

• Opintokokonaisuus WebOodissa

• Opiskelijan ohjeet / kurssikuvaukset

• HY Wiki

• Taloustieteen kandiohjelman sivut

https://weboodi.helsinki.fi/hy/vl_kehys.jsp?Kieli=1&MD5avain=&vl_tila=1&Opas=5734&Org=116716302
https://courses.helsinki.fi/fi/search/results?academic_year=2017+-+2018&search=taloustiede&sorting=title_field:asc
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?spaceKey=koulutustarjonta&title=Taloustieteen+kandiohjelma
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?spaceKey=koulutustarjonta&title=Taloustieteen+kandiohjelma


AALTO-YLIOPISTON 
KAUPPAKORKEAKOULUN JOO-OPINNOT

• Jokaiselle kurssille haettava erikseen oikeus

• Suositaan mm. opinnoissa pisimmällä olevia

• JOO-kiintiöt melko pieniä

• Kurssin alussa voi olla karsiva tentti -> opinto-oikeus ei takaa pääsyä kurssille

• Kannattaa harkita HY:n Taloustieteen perusteet -kurssin suorittamista ensin, 

esim. kesäopintoina

• Kauppakorkeakoulun JOO-tarjonta

https://into.aalto.fi/display/fimobility/Kauppakorkeakoulun+JOO-tarjonta


Sosiaalitieteet



SOSIAALITIETEIDEN 
OPINTOKOKONAISUUS I
15-25 OP

Valitse toinen:

•SOSK-206 Kriminologia 

•SOSK-207 Väestötieteen johdanto 

Vapaavalintaisia:

•VALT-105 Julkisoikeus 

•SOSK-203 Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 

•SOSK-204 Yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus 

•SOSK-205 Hyvinvointivaltioteoria 

•SOSK-202 Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 

SOSIAALITIETEIDEN 
OPINTOKOKONAISUUS II
15-35 OP

•SOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus

•SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 

•SOSK-105 Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 

•SOSK-104 Sosiaaliset maailmat

Vaihtoehtoisia:

•SOSK-207 Väestötieteen johdanto 

•SOSK-206 Kriminologia 



•Opiskelu avoimen yliopiston kautta – ilmaisia paikkoja Helsingin yliopiston opiskelijoille 

•Esseitä ja lukemista

•I kokonaisuudessa suurin osa verkkokursseja
-Johdanto kurssit eri alueisiin

•II kokonaisuudessa suurin osa kirjatenttejä
-Jatkoa I kokonaisuudelle



LAPSUUDEN- JA NUORISOTUTKIMUS, 15-25 OP

Pakollinen

• SOSK-5031 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa

Valitse: 

• SOSK-5032 Lapsuudentutkimus 

• SOSK-5033 Nuoruus ja syrjäytyminen 

• SOSK-5034 Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä I 

• SOSK-5035 Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä II 

• SOSK-ST211 Lastensuojelu ja lapsen oikeudet +YUNET-yliopistoverkosto



•Monet aiheet tuttuja mantsalta – eri näkökulma

•Antaa pohtimisen aihetta



Vieraat kielet

❖ Kaikilla yliopiston opiskelijoilla oikeus kielikursseihin

❖ Kieliopinnot voi aloittaa heti, voidaan lukea muihin opintoihin tai opintokokonaisuudeksi

❖ Suurempi opintokokonaisuus (25 op) mahdollista suorittaa ainakin suosituimmissa kielissä: englanti, 

espanja, italia, ranska, ruotsi, saksa, venäjä, kiina

❖ Pienemmät kokonaisuudet harvinaisemmista kielistä: arabia, japani, korea, portugali, tanska, viro



❖ Arvostelu hyväksytty/hylätty

❖ Suurin osa opetuksesta kielikeskuksessa keskustassa

❖ 80% läsnäolo ja kurssitehtävät, (+ tentti)

❖ Erityisesti suosituimpien kielten alkeiskursseja

saatetaan järjestää useammin vuodessa

❖Alkeiskursseista jatkokursseihin (myös

tiiviskurssit mikäli aiempaa taustaa)

❖ Ilmottautuminen ja "aikaisuus" ei takaa

kurssipaikkaa. -> Erityisesti alkeiskursseille on 

tunkua, saatat joutua varasijalle

❖ Kurssikirjat maksavat -> kannattaa

kysellä käytettyinä!

❖ Työmäärä saattaa tuntua suurelta suhteessa

opintopistemäärään



Kiitos kaikille kuuntelijoille ja esiintyjille!

Lisäkysymyksiin vastaavat mielellään opintovastaavat 

Tanja Palomäki ja Kiia Eerikäinen

(tanja.palomaki@helsinki.fi, kiia.eerikainen@helsinki.fi)

mailto:tanja.palomaki@helsinki.fi
mailto:kiia.eerikainen@helsinki.fi)

