
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian sekä 
elämänkatsomustiedon 

opinnot avoimessa yliopistossa

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto



Yhteiskuntatieteiden 
opiskelu avoimessa 
yliopistossa

 Jyväskylän yliopiston HYTK 

opetussuunnitelmien mukaista

 Joustavaa

 Etäopiskelua

 Itsenäistä, mutta ohjattua

 Akateemista opiskelua

 Tieteellistä kirjoittamista

 Teorian ja käytännön yhdistämistä
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Yhteiskuntatieteiden 
opiskelu avoimessa 
yliopistossa

 Perus- ja aineopinnot voit aloittaa 

ympäri vuoden

 Mukaan mahtuvat kaikki 

opinnoista kiinnostuneet

 Opinnoissa on tarjolla erilaisia 

suoritustapoja:

– Itsenäinen oppimistehtävä

– Ohjattu ja aikataulutettu verkkokurssi 

ja seminaari
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Avoimen väylä 
yhteiskuntatieteiden ja 
filosofian kandidaatti- ja 
maisteriohjelmaan

 YFI-perusopinnot (25 op)

 YFI-aineopinnot (vähintään 40 op) 

 Opinnot tulee olla suoritettu hyvin tiedoin 

 Opinnot tulee olla suoritettuna kymmenen 

viime vuoden aikana

 Valinnassa ei huomioida aiempaan 

korkeakoulututkintoon jo sisällytettyjä opintoja

 Väylän kautta valitaan 12 opiskelijaa, 

valintamenettely julkaistaan syksyn aikana

 Elokuun alun väyläinfon tallenne avoimen 

yliopiston verkkosivuilla
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Aineenopettaja, haluatko 
uuden opetettavan aineen 
kelpoisuuden?

 Voit täydentää opintojasi joustavasti työn 

ohessa ja saada kelpoisuuden uuden oppiaineen 

opettamiseen

– Elämänkatsomustieto: yhteiskuntatieteiden ja 

filosofian perusopinnot ja elämänkatsomustiedon 

opintokokonaisuus

– Filosofia: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus-

ja aineopinnot

 Aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan 

opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi 

korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset 

opinnot (60 op)
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Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op

6.9.2022

 YFIP1001 Maailman tila. Johdatusta yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun (10 op)

 YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta (5 op)

 YFIP1003 Yhteiskuntateoriat (5 op)

 YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op)

https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/yfip1001/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/yfip1002/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/yfip1003/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/yfip250/


Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot, 
filosofian opintosuunta 40 op

6.9.2022

Menetelmäopinnot:

 FILA170 Logiikka (5 op)

 FILA164 Tietoteoria (5 op)

 FILA2004 Filosofian praktikum (5 op)

Sisältö-opinnot:

 FILA2011 Filosofian historia (5 op)

 FILA140 Filosofinen etiikka (5 op)

 FILA2012 Metafysiikka (5 op)

 FILA2013 Yhteiskuntafilosofia (5 op)

+ Valinnaiset menetelmäopinnot, vähintään 5 op

https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/fila170/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/fila164/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/fila2004/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/fila2011/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/fila140/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/fila2012/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/fila2013/


Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot, 
sosiologian opintosuunta 40 op

6.9.2022

Menetelmäopinnot:

 YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op)

 YFIA2001 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)

 YFIA2002 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)

Sisältö-opinnot:

 SOSA115 Sosiologian historia (5 op)

 SOSA2011 Sosiologinen ajattelu (5 op)

 SOSA121 Sosiologisia nykytutkimuksia (5 op)

 SOSA2012 Taloussosiologia (5 op)

+ Valinnaiset menetelmäopinnot, vähintään 5 op

https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/yfia200/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/yfia2001/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/yfia2002/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/sosa115/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/sosa2011/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/sosa121/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/sosa2012/


Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus 35 op
(edeltävinä opintoina soveltuvat perusopinnot)
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 EKTA2001 Opettajaseminaari (5 op)

 EKTA2007 Hyvinvointi ja hyvä elämä (5 op)

 EKTA2003 Maailmanuskonnot (5 op)

 EKTA2004 Sekulaarit katsomukset, ateismi ja uskontokritiikki (5 op)

 EKTA2005 Maailmankuvien filosofia (5 op)

 EKTA2006 Filosofinen ihmistutkimus: Ihmisen tutkimisen perusteet (5 op)

 EKTA180 Yhteiskunta, kulttuuri ja identiteetti (5 op)

https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/ekta2001/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/ekta2007/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/ekta2003/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/ekta2004/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/ekta2005/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/ekta2006/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/ekta180/


Miten aloitan?

1. Aloita opinnot ilmoittautumalla ensimmäiselle valitsemallesi perusopintojen 

opintojaksolle.

 Löydät opinnot opinto-oppaasta https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/avoinyo/

 Ilmoittaudu opintojaksolle valitsemalla itsellesi sopiva suoritustapa ja 

suoritusajankohta.

 Huom! Ilmoittautuminen ensimmäisen kerran edellyttää rekisteröitymistä 

verkkopankkitunnuksilla.

2. Tutustu opiskeluohjeisiin ja suoritusaikoihin.

3. Mieti oma aikataulu – Huolehdi, että saat tarvittavat opinnot kokoon.

4. Perusopinnot suoritettuasi jatka aineopintoihin.

5. JYUavoimen opintopalvelut ja opettajat auttavat sinua askarruttavissa 

kysymyksissä.

https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/avoinyo/


JYU. SINCE 1863.

Kysymyksiä, 
kommentteja ja 

keskustelua
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Tervetuloa opiskelemaan!

6.9.2022



Yhteystiedot

JYU. SINCE 1863.

 Kysy opintosisällöistä ja suoritustavoista: yliopistonopettaja Matti Nieminen, matti.e.nieminen@jyu.fi

 Kysy opintosisällöistä ja suoritustavoista: yliopistonopettaja Kosti Joensuu, kosti.h.joensuu@jyu.fi

 Kysy hallinnollisista asioista ja opintojen suunnittelusta: koulutuspäällikkö Henna Harju, henna.k.harju@jyu.fi

 Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja –oikeudesta opintopalveluista: https://www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-

yliopisto/henkilokuntamme/opiskelijapalvelut
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https://twitter.com/uniofjyvaskyla
https://www.facebook.com/JyvaskylaUniversity/
https://www.linkedin.com/school/166642/
https://www.youtube.com/user/JyvaskylaUniversity
https://www.instagram.com/uniofjyvaskyla/

