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 Jyväskylän avoimessa yliopistossa voit opiskella tutkintotavoitteisesti Jyväskylän yliopiston tutkintojen osia. 

Opintojen suunnittelussa ja tutkintotavoitteisessa opiskelussa voit olla yhteydessä oppiaineen 

yhteyshenkilöihin.

 Liikuntatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmiin ei ole tarjolla avoimen väylää. Voit kuitenkin opiskella 

tutkintoihin kuuluvia opintoja avoimessa yliopistossa.

 Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot ovat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 

opetussuunnitelman mukaisia, ja ne hyväksiluetaan tutkinto-opiskelijana osaksi tutkintoa. Voit näin nopeuttaa 

valmistumista tai suorittaa opintoja joustavasti esimerkiksi verkko- ja etäopetuksena. 

 Liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmasta 2020-2023 löydät tarkemmat tutkintojen kuvaukset 

opintojaksoineen. 

https://www.avoin.jyu.fi/fi/opiskelu/tavoitteena-tutkinto
https://opinto-opas.jyu.fi/2022/fi/ltk/


 Tutkinnon kuvaus liikuntatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaassa

 Avoimessa yliopistossa on mahdollista opiskella seuraavia liikuntapedagogiikan kandidaatti- ja 

maisteriohjelmaan kuuluvia opintoja: 

– Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot 25 op 

– Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

– Liikuntatieteellisen tiedekunnan metodiopintoja: 

 LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet (3 op)

 LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)

 LTKY1012 Laadullisen tutkimustiedon analysointi ja arviointi (3 op)

 Lisäksi voit opiskella tutkintosi vapaasti valittaviin opintoihin esimerkiksi terveystiedon monitieteisen perus- ja 

aineopintokokonaisuuden (25 op + 35 op), jotka tuottavat kelpoisuuden toisen opetettavan aineen osalta. 
– Aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

– Perusopetuksessa opetettavan aineen opintoihin kuuluvat perus- ja aineopinnot. Lukiossa on edellisten lisäksi oltava suoritettuna syventävät opinnot yhdessä opetettavassa aineessa. Opettajien 

kelpoisuusvaatimukset on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

https://opinto-opas.jyu.fi/2022/fi/tutkintoohjelma/lpeka2020/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/ltkmavoinjyu/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/kasavoinjyu/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/ltkyavoinjyu/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/teravoinjyu/
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986


 Tutkinnon kuvaus liikuntatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaassa

 Avoimessa yliopistossa on mahdollista opiskella seuraavia liikuntapedagogiikan aikuiskoulutuksen 

maisteriohjelman valintaperusteissa vaadittavia opintoja: 

– Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

 Lisäksi voit opiskella avoimessa yliopistossa esimerkiksi terveystiedon monitieteisen perus- ja 

aineopintokokonaisuuden (25 op + 35 op), jotka tuottavat kelpoisuuden toisen opetettavan aineen osalta. 

– Aikuiskoulutuksen maisteriohjelman opiskelijoilla ei ole tällä hetkellä vapaata opinto-oikeutta tiedekunnan järjestämiin 

terveystiedon monitieteisiin aineopintoihin, vaan opinto-oikeutta on haettava tiedekunnassa erikseen. 

– Aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

– Perusopetuksessa opetettavan aineen opintoihin kuuluvat perus- ja aineopinnot. Lukiossa on edellisten lisäksi oltava suoritettuna syventävät opinnot yhdessä opetettavassa aineessa. Opettajien 

kelpoisuusvaatimukset on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

https://opinto-opas.jyu.fi/2022/fi/tutkintoohjelma/lpama2020/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/kasavoinjyu/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/teravoinjyu/
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986


 Sivuainekokonaisuuden kuvaus liikuntatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaassa 

 Liikunnan sivuainekokonaisuuden suoritusoikeutta voivat hakea opettajan kelpoisuuden antavaan tutkintoon 

johtavassa yliopistokoulutuksessa olevat opiskelijat tai yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon ja 

opettajan kelpoisuuden antaneet opinnot suorittaneet sekä liikuntatieteellisen tiedekunnan varsinaiset 

opiskelijat. Tarkemmat valintaperusteet löydät täältä. 

 Avoimessa yliopistossa on mahdollista opiskella seuraavia liikunnan sivuainekokonaisuuteen kuuluvia 

opintojaksoja: 

– Liikunnan ja terveyden monitieteisistä perusopinnoista 

 LPEY1002 Liikunnan ja urheilun pedagogiikka (3 op)

 LPEY1003 Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys (2 op) 

 LTKY1004 Väestön liikuntakäyttäytyminen ja suomalaisen liikuntakulttuurin muotoutuminen (2–5 op) 

https://opinto-opas.jyu.fi/2022/fi/moduuli/liisiv/
https://www.jyu.fi/sport/fi/hae-opiskelemaan/erillishaku/liikunnan-sivuainekokonaisuus-60-op
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/ltkmavoinjyu/


 Tutkinnon kuvaus liikuntatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaassa

 Avoimessa yliopistossa on mahdollista opiskella seuraavia liikunnan yhteiskuntatieteiden kandidaatti- ja 

maisteriohjelmaan kuuluvia opintoja: 

– Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot 25 op 

– Liikuntatieteellisen tiedekunnan metodiopintoja:

 LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet (3 op)

 LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)

 LTKY1012 Laadullisen tutkimustiedon analysointi ja arviointi (3 op)

https://opinto-opas.jyu.fi/2022/fi/tutkintoohjelma/lytka2020/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/ltkmavoinjyu/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/ltkyavoinjyu/


 Tutkinnon kuvaus liikuntatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaassa

 Avoimessa yliopistossa on mahdollista opiskella seuraavia liikuntabiologisen aineryhmän kandidaattiohjelmaan kuuluvia 

opintoja: 

– Liikunnan ja terveyden monitieteisistä perusopinnoista 

 Pakollisena tutkintoon kuuluvat opintojaksot: 

 LTKY1001 Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin (1 op)

 LTKY1004 Väestön liikuntakäyttäytyminen ja suomalaisen liikuntakulttuurin muotoutuminen (2–5 op)

 LTKY1003 Viestinnän perusteet liikunta- ja terveystieteissä (2 op)

 Tutkintoon vapaasti valittavat opintojaksot: 

 LTKY1002 Liikunnan ja terveyden kulttuurihistoria (2 op)

 LPEY1002 Liikunnan ja urheilun pedagogiikka (3 op)

 LTKY1005 Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa (5 op)

 LTKY1006 Liikunta- ja terveyskäyttäytymisen edistäminen (5 op)

– LBIP1015 Fysiologian perusteet, kirjatentti (2 op): 

 Osasuoritus tutkinto-ohjelmaan kuuluvalle opintojaksolle LBIP010 Fysiologian perusteet (2-4 op), josta liikuntabiologian opiskelijat tekevät 4 op:n suorituksen

– Liikuntatieteellisen tiedekunnan metodiopintoja: 

 LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet (3 op)

 LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)

https://opinto-opas.jyu.fi/2022/fi/tutkintoohjelma/lbika2020/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/ltkmavoinjyu/
https://opinto-opas.jyu.fi/2022/fi/opintojakso/lbip1015/ilmoittaudu-opintoihin-avoinyo/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/ltkyavoinjyu/


 Yliopistotutkintoon kuuluu vapaasti valittavia opintoja (aiemmin sivuaineopintoja). Näitä voit myös opiskella 

Jyväskylän avoimen yliopiston kautta ja tutkinto-opiskelijana hyväksilukea ne tutkintoosi. 

 Liikuntatieteiden eri opintosuuntiin sopivia opintoja avoimessa yliopistossa ovat esimerkiksi: 

– Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuus (25 op) 

 Toimitko lasten ja nuorten liikunnan ohjaamisen tai valmentamisen parissa? Liikutatko työssäsi varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa 

lapsia? Mitä eroa on kasvulla, kypsymisellä ja kehityksellä? Haluatko tietää miten liikunta vaikuttaa fyysiseen kuntoon ja terveyteen kasvun 

ja kypsymisen eri vaiheissa? Tunnistatko liikuntaan ja urheiluharjoitteluun liittyvät riskit lapsilla ja nuorilla? 

 Perehdy lapsuus- ja nuoruusiän liikkumisen erityispiirteisiin opiskelemalla Suomen ensimmäistä lasten ja nuorten liikuntaan keskittynyttä 

yliopistollista opintokokonaisuutta tutkittuun tietoon nojaten. Nämä opinnot ovat tarjolla vain Jyväskylän yliopiston avoimessa 

yliopistossa, liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisesti.

– Toisen opetettavan aineen kelpoisuus

 Terveystieto, psykologia, äidinkieli ja kirjallisuus, historia, elämänkatsomustieto, filosofia, historia, ilmaisutaito (draamakasvatus) 

– Kauppatieteet

 Johtaminen ja henkilöstöjohtaminen, markkinointi, liiketoimintaosaaminen, taloustiede 

https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/lnlavoinjyu/
https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opetettavat-aineet
https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kauppatieteet



