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Ilmoittautuminen gerontologian aineopintoihin

Opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan opintojakso kerrallaan siihen avoimeen 
yliopistoon, joka vastaa opintojaksosta (lyhenne UEF = Itä-Suomen yliopiston 
avoin yliopisto ja JYU = Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto).
Ilmoittautumisaika määrittyy opintojakson toteutumisajan mukaisesti. 
 JYU opintoihin ilmoittautuminen alkaa jakson toteutusaikataulun mukaisesti.
 UEF opintoihin ilmoittautuminen: syyslukukauden jaksoille ilmoittautuminen alkaa heinäkuussa ja 

kevätlukukaudelle ilmoittautuminen alkaa joulukuussa.

Opintojakson hinta, opinto-oikeusaika ja perumisehdot määrittyvät 
vastuuyliopiston ohjeiden mukaisesti.



Opintomaksut

•Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa opintojaksojen hinta on 15 
euroa/opintopiste. 

– Jyväskylän avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeet, perumisehdot sekä tiedot maksuista. Jyväskylän 
avoimen yliopiston opintoihin ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmässä. 

•Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa opintojaksojen hinta on 12 
euroa/opintopiste. 

– Itä-Suomen avoimen yliopiston tiedot maksuista, opinto-oikeuksista sekä maksu- ja perumisehdot. 
Itä-Suomen avoimen yliopiston opintoihin ilmoittaudutaan opintopolku.fi:n kautta. 



Ilmoittautuminen Jyväskylän avoimessa yliopistossa 
Siirry opintojen etusivulle Korppi-opintotietojärjestelmään: Valitse rekisteröidy -linkki.

Mikäli sinulla on jo Korppi-tunnukset, käytä niitä kirjautuessasi. Rekisteröidy Jyväskylän 
yliopiston OMA - omien tietojen hallinta -palvelussa. 

Rekisteröityminen edellyttää sähköistä tunnistautumista (verkkopankkitunnuksilla tai 
mobiilitunnisteella). Täytä puuttuvat tiedot ja lisää myös osoitetietosi.
Valitse käyttäjätunnus kolmesta vaihtoehdosta. Käyttäjätunnusta ei voi vaihtaa tallennuksen 
jälkeen.
Muista hyväksyä JY:n tietojärjestelmien käyttösäännöt.

Palaa rekisteröitymisen jälkeen takaisin opintojen etusivulle Korppiin. Kirjaudu Korppiin 
käyttäjätunnuksellasi ja salasanalla. Ilmoittaudu opintojaksolle.

Tarvittaessa voit olla yhteydessä opintopalveluhimme Ilmoittautumiseen liittyvä neuvonta ja 
palvelut -lomakkeella. HelpJYU-palvelussa. 



Ilmoittautuminen Itä-Suomen avoimessa yliopistossa 

•Opintoihin ilmoittaudutaan opintopolku.fi –sivuston kautta. 
• Opintopolussa valitse Täytä hakulomake
• Tunnistaudu sähköisesti (uef-

tunnus/verkkopankkitunnus/mobiilivarmenne)
•maksa opintomaksu verkkopankissa 
• saat opinto-oikeuden ja ohjeet opintojen aloittamiseen sähköpostitse. 



Opinto-oikeus

•Avoimessa yliopistossa ilmoittauduttuasi ja maksettuasi opintomaksun, saat 
opinto-oikeuden. 

•Jyväskylän avoimessa yliopistossa opinto-oikeus on 360 vuorokautta 
ilmoittautumispäivästä jaksoilla TGEA1001-TGEA1006. Katsothan muuta 
opintojaksokohtaiset opinto-oikeudet Korpista.

•Itä-Suomen avoimessa yliopistossa opinto-oikeus on opintojakson ajan 
(aikataulutettu opintojakso). 



Gerontologian aineopinnot 35-37 op
Kaikille yhteiset pakolliset opinnot 27 op

Valinnaiset opintojaksot: vaihtoehto 1 Valinnaiset opintojaksot: 
vaihtoehto 2



Pakolliset opintojaksot 27 op

•Elämänkulku ja vanhuuden ennakointi 2 op (JYU) 1.10.2019 alk.
•Vanhuuden lääketieteellisiä erityiskysymyksiä 5 op (UEF) syksy 2020
•Psyykkinen toimintakyky vanhuudessa 5 op (JYU) 1.4.2020
•Iäkkäiden ihmisten terveyden edistäminen 5 op (JYU) 1.11.2019
•Sosiaaliset suhteet vanhuudessa 5 op (UEF) syksy 2020
•Asumisen ja hoivan paikat ja politiikat 5 op (JYU) 1.3.2020



Valinnaiset opintojaksot 8 -10 op Vaihtoehto 1
•Gerontologiseen tutkimukseen perehtyminen 4 op (JYU) 1.10.2019 alk.
Ja yksi seuraavista: 
•Liikunta ja vanheneminen 4 op (JYU) 21.1. - 30.4.2020
•Kuntoutus ja terveystieteet 4 op (JYU) kevät 2020
•Käytännön harjoittelu ja työkokemus 4 op (JYU) 1.10.2019 alk.
•Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op (UEF) 12.11.-

31.12.2019 / 1.6. – 10.8.2020
•Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op (UEF) 23.3. – 1.6.2020
•Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op (UEF) 20.1. – 16.3.2020
•Psyykkinen hyvinvointi vanhuudessa 4 op (JYU) 1.10.2019 alk.
•Ympäristö ja vanheneminen 4 op (JYU) 1.10.2019 alk.

Jos olet suorittanut 
perusopinnot UEF:ssa tai 
JYU:ssa huomioi, ettet 
valitse jo suorittamaasi 
jaksoa. 



Valinnaiset opintojaksot 8 -10 op Vaihtoehto 2

•Kandidaattiseminaari 2 op (JYU) alkaa joka syksy ja kestää seuraavaan 
kevääseen.

•Kandidaattitutkielma 6 op (JYU) kevätlukukausi

•Edeltävinä opintoina tulee olla lisäksi suoritettuna seuraavat opintojaksot: 
– LTKY1010 Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet 5 op
– LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet 5 op
– LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
– LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet
Nämä opintojaksot eivät sisälly aineopintoihin



Yleisiä asioita

•Verkkosivuilla sekä JYU Korpissa ja UEF opintopolussa voit tutustua 
tarkemmin opintojaksokohtaisesti sisältöihin. 

•Aloita jaksolla Elämänkulku ja vanhuuden ennakointi 2 op
– Tee opintosuunnitelma  
– Muista ilmoittautua jokaiselle jaksolle
– Valmiista kokonaisuudesta haetaan todistusta JYU:sta

•1 op ~ 27 h työtä  aikatauluta realistisesti



Kysy rohkeasti

JYU www.avoin.jyu.fi/opintotarjonta/gerontologia/gerontologian-aineopinnot
– Yliopistonopettaja Päivi Eskola, paivi.eskola@jyu.fi, p. 040 577 8881
– koulutuspäällikkö Susanna Nummi, susanna.nummi@jyu.fi, p. 0408054905
UEF www.uef.fi/aducate/gerontologian-aineopinnot
– Suunnittelija Leea Huusko, leea.huusko@uef.fi p. 050 511 9468



Kiitos!


