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MIKSI GERONTOLOGIAA?

• Onko ympärilläsi vanhenevia ihmisiä?
• Vanhenetko itse?
• Haluatko syventää osaamistasi ja tietämystäsi

ihmisen vanhenemisesta ja vanhuudesta?
• Ikääntyvä yhteiskunta tarvitsee

gerontologista asiantuntemusta.
Haluaisitko liittyä joukkoon ja tarttua
tehtäviin?

Kuva: Julita (Pixabay)



INFON SISÄLTÖ

•Opintojen toteuttajien esittäytyminen
•Opintoihin ilmoittautuminen
•Opinto-oikeus ja opintomaksut
•Aineopintojen rakenne, jaksot ja

aikataulu



ILMOITTAUTUMINEN GERONTOLOGIAN AINEOPINTOIHIN

• Ilmoittautuminen opintojakso kerrallaan siihen avoimeen yliopistoon, joka vastaa
opintojaksosta (UEF = Itä-Suomen yliopisto,  JYU = Jyväskylän yliopisto).
Ilmoittautumisaika määrittyy opintojakson toteutumisajan mukaisesti.
 JYU opintoihin ilmoittautumisen voit tarkistaa opintojaksokohtaisesti (ks. opinto-opas).
 UEF opintoihin ilmoittautuminen: ilmoittautuminen alkaa 4.8. Opintoihin

ilmoittautumisen voit tarkistaa opintojaksokohtaisesti
Ilmoittautuminen JYU: Korppi-opintotietojärjestelmä ks. lisätietoja: Opiskelu avoimessa

yliopistossa ja gerontologian verkkosivut
Ilmoittautuminen UEF: Opintopolussa tai Jatkuvan oppimisen koulutushaun kautta
Opintomaksut, opinto-oikeusaika ja perumisehdot määrittyvät vastuuyliopiston ohjeiden
mukaisesti.



OPINTO-OIKEUS

• Avoimessa yliopistossa ilmoittauduttuasi ja maksettuasi opintomaksun, saat opinto-oikeuden.
• Jyväskylän avoimessa yliopistossa opinto-oikeus vaihtelee opintojaksosta riippuen. Voit

tarkistaa opintojaksokohtaiset opinto-oikeudet Korpista (opintotietojärjestelmä).
• Itä-Suomen avoimessa yliopistossa opinto-oikeus on opintojakson ajan (aikataulutettu

opintojakso).
• Mikäli olet Itä-Suomen tai Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelija, voit hakea maksutonta

opinto-oikeutta aineopintoihin syksyllä ja keväällä. Syyslukukauden hakuaika on 5.10.-
17.10.22. Opinto-oikeus 31.10.22-31.10.24. Lisätietoa:
https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/gerontologia



GERONTOLOGIAN AINEOPINNOT 35-37 op
Kaikille yhteiset opinnot 27 op

TGEA1001 Elämänkulku ja vanhuuden ennakointi 2 op (JYU)
• Itsenäisesti tehtävä opintojakso, oppimistehtävä, jatkuva ilmoittautuminen Korppi-opintotietojärjestelmässä.
• Opinnot aloittava jakso.

4450356 Vanhuuden lääketieteellisiä erityiskysymyksiä 5 op (UEF)
• Toteutus verkko-opintoina, sisältää arvioitavat oppimistehtävät, oppimispäiväkirjan ja tentin.
• Ilmoittautuminen Peppi-järjestelmässä 3.10.22 mennessä. Opintojakso 10.10.-29.11.2022.

TGEA1002 Psyykkinen toimintakyky vanhuudessa 2, 5 op (JYU)
• Itsenäisesti tehtävä opintojakso, oppimistehtävä.
• Ilmoittautuminen Korpissa 6.2.-31.8.23, opiskeluoikeus 15.12.23 asti

TGEA1003 Ikääntyvän ihmisen terveyden edistäminen 2, 5 op (JYU)
• Verkkokurssi 1: ilmoittautuminen Korpissa 10.8.-28.9.22
• Verkkokurssi 2. ilmoittautuminen Korpissa 6.2.-30.3.23

5513535 Sosiaaliset suhteet vanhuudessa 5 op (UEF)
• Itsenäisesti tehtävä opintojakso
• Ilmoittautuminen Peppi-järjestelmässä 31.5.2023 mennessä. Opintojakson toteutus : 15.08.22 -30.06.23.

TGEA1004 Asumisen ja hoivan paikat ja politiikat 5 op (JYU)
• Itsenäisesti tehtävä opintojakso, oppimistehtävä
• Ilmoittautuminen Korpissa 1.9.22-22.1.23, opiskeluoikeus 30.6.23 asti  ja ilmoittautuminen Korpissa 1.4.-31.8.23,

opiskeluoikeus 31.1.24 asti.



GERONTOLOGIAN AINEOPINNOT 35-37 op
Valinnaiset opinnot

Vaihtoehto 1.  Laajuus 8-10 op

KAIKILLE YHTEINEN
TGEA1005 Gerontologiseen tutkimukseen perehtyminen, 4 op, JYU

+YKSI SEURAAVISTA:
5513534 Gerontologinen sosiaalityö 4 op, UEF
KTEA103 Liikunta ja vanheneminen 4 op, JYU
TGEA1006 Käytännön harjoittelu ja työkokemus 4 op, JYU
55134001 Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op, UEF
4450355 Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op, UEF
55134002 Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op, UEF
TGEP1002 Psyykkinen toimintakyky vanhuudessa 1, 5 op, JYU
FTEM1001 Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat 5 op, JYU

Vaihtoehto 2. Laajuus 8 op (JYU)

Kenelle tarkoitettu:
• Tavoitteena TtM tutkinto gerontologia ja

kansanterveys –oppiaineesta (JYU)
• Sinulla ei ole aikaisempaa soveltuvaa

korkeakoulututkintoa.

Sisältö:
• KTEY016 Kandidaattiseminaari, 2 op
• KTEY017 Kandidaattitutkielma, 6 op

Suosittelemme menetelmäopintoja ennen
kandidaattiseminaaria.



YLEISIÄ ASIOITA

• Verkkosivuilla sekä JYU opinto-oppaassa ja UEF opintopolussa voit tutustua tarkemmin
opintojaksokohtaisiin sisältöihin.

– Tee opintosuunnitelma
– Aikatauluta opintosi realistisesti: 1 op ~ 27 h työtä
– Aloita aineopintojen kokonaisuus jaksolla Elämänkulku ja vanhuuden ennakointi 2 op
– Muista ilmoittautua jokaiselle jaksolle
– Valmiista gerontologian aineopintojen kokonaisuudesta todistus haetaan JYU:sta



INNOSTUITKO?
KYSY ROHKEASTI LISÄÄ!

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
– Yliopistonopettaja Päivi Eskola, paivi.eskola@jyu.fi, p. 040 576 7771

Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto
– Suunnittelija Minna Saharinen, minna.saharinen@uef.fi p. 040 574 4523



Tervetuloa
opiskelemaan!


