Opetettavan aineen aineopinnot, erillisten opintojen haku 2022, humanistinen
tiedekunta, Helsingin yliopisto
Valinnaiset aineopintokokonaisuudet ovat alla olevassa taulukossa aakkosjärjestyksessä opettajan
kelpoisuuden mukaan. Perusopintojen kokonaisuudet kuvauksineen löytyvät pääsääntöisesti
koulutusohjelmittain opiskelijan ohjeista, tutkinnon rakenne ja laajuus-sivulta.
Lisätietoja yksittäisistä opintojaksoista saat kirjoittamalla tunnisteen Sisu-opintotietojärjestelmän
hakukenttään.

Opetettava aine

Kokonaisuuden sisältämät opintojaksot tunnisteineen

elämänkatsomustieto
FET-200, aineopinnot, 30
op

- TUK-2501 Maailman uskontoperinteet 5 op
- FILK-E213 Filosofinen kirjoitusharjoitusseminaari 5 op
- YKA-221 Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op
- FILK-220 Etiikka 5 op
- KUKA-FO215 Kansanusko ja mytologia 5 op
- YKA-222 Vertaileva alueellinen etnografia I, 5 op
- KIK-EN211 Kielen vaihtelu ja muutos 5 op
- KIK-EN212 Teemoja englantilaisessa kielitieteessä II, 5 op
- KIK-EN213 Tieteellinen kirjoittaminen 5 op
- KIK-EN214 Kirjallisuuskatsaus I, 5 op
- KIK-EN215 Kirjallisuuskatsaus II, 5 op
sekä yksi valinnainen 5 op:n jakso seuraavista:
- KIK-EN216 – 220 tai KIK-EN222 tai KIK-EN223
- KIK-ES211 Suullinen ja kirjallinen viestintä II, 5 op
- KIK-ES212 Syntaksi 5 op
- KIK-ES213 Semantiikka 5 op
- KIK-ES218 Espanjankielisen kirjallisuuden historia keskiajalta valistukseen 5
op
- KIK-ES215 Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 op
- KIK-ES216 Pragmatiikka ja kielellinen variaatio 5 op
- FILK-210 Filosofian historia I, 5op
- FILK-211 Metafysiikka I, 5 op
- FILK-213 Proseminaari I, 5 op
- FILK-220 Etiikka, 5 op
- FILK-221 Yhteiskuntafilosofia, 5 op
- FILK-212 Logiikka 5 op tai FILK-224 Filosofisen ajattelun menetelmät 5 op

(perusopinnot ks. Avoin
yliopisto)
englanti KIK-EN500,
valinnaiset aineopinnot,
30 op
(perusopinnot ks. Avoin
yliopisto tai Kielten
kandiohjelma)
espanja KIK-ES500,
valinnaiset aineopinnot,
30 op
(perusopinnot: Kielten
kandiohjelma)
filosofia FILK-A200,
aineopinnot,
aineenopettajakoulutus
30 op
(perusopinnot ks. Avoin
yliopisto tai Filosofian
kandiohjelma)
historia HISK-500,
valinnaiset aineopinnot,
30 op
(perusopinnot ks. Avoin
yliopisto tai Historian
kandiohjelma)

Alueelliset aineopinnot (10 op). Suorita kaksi seuraavista opintojaksoista:
- HISK-211 Suomen ja lähialueiden historia 5 op
- HISK-212 Euroopan historia 5 op
- HISK-213 Maailmanhistoria 5 op
Temaattiset aineopinnot (10 op). Suorita kaksi seuraavista opintojaksoista:
- HISK-221 Aatteet ja opit 5 op
- HISK-222 Kansat ja kansainvälisyys 5 op
- HISK-223 Kaupunki ja kulttuuri 5 op
- HISK-224 Luonto ja ympäristö 5 op
- HISK-225 Talous ja valta 5 op
- HISK-226 Yksilö ja yhteisö 5 op
Menetelmäopinnot (10 op). Suorita kaksi seuraavista opintojaksoista:
- HISK-231 Historiankirjoitus ja historiakulttuuri 5 op
- HISK-232 Historian lähteet 5 op
- HISK-233 Historiantutkimuksen metodit 5 op
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Opetettava aine

Kokonaisuuden sisältämät opintojaksot tunnisteineen

italia KIK-IT500,
valinnaiset aineopinnot,
30 op

Kielitieto ja -taito 15 op
- KIK-IT211 Ymmärtäminen II, 5 op
- KIK-IT212 Tuottaminen II, 5 op
- KIK-IT213 Syntaksi ja tekstianalyysi, 5 op
Kirjallisuus, kulttuuri ja kielen kontekstit 15 op
- KIK-IT221 Kirjallisuus II, 5 op
- KIK-IT222 Kielen historia, 5 op
- KIK-IT223 Varia, 5 op
Kielitaito 2 (30 op):
- KIK-JA213 Japani 2A (10 op)
- KIK-JA214 Japani 2B (10 op)
- KIK-JA215 Japani 3A (5 op)
- KIK-JA216 Japani 3B (5 op)

(perusopinnot: Kielten
kandiohjelma)

japani KIK-JA500,
valinnaiset aineopinnot,
30 op
(perusopinnot: Kielten
kandiohjelma)
Huom. perusopinnot

alkaa/haettavana
seuraavan kerran v.
2023
kiina KIK-ZH500,
valinnaiset aineopinnot,
30 op
(perusopinnot: Kielten
kandiohjelma)

Kielitaito 2 (30 op):
- KIK-ZH213 Kiina 2A (10 op)
- KIK-ZH214 Kiina 2B (10 op)
- KIK-ZH215 Kiina 3A (5 op)
- KIK-ZH216 Kiina 3B (5 op)

Huom. perusopinnot

alkaa/haettavana
seuraavan kerran v.
2022
latina KIK-LA500,
valinnaiset aineopinnot,
30 op
(perusopinnot: Kielten
kandiohjelma)
pienryhmäläiset
uskonnot, Islam toisena
opetettavana aineena,
KUKA-LIS551,
aineopinnot, 30 op
(perusopinnot:
Kulttuurien tutkimuksen
kandiohjelma KUKALIS100)
portugali KIK-PO500,
valinnaiset aineopinnot,
30 op
(perusopinnot ks. Avoin
yliopisto tai Kielten
kandiohjelma)

-

KIK-LA211 Latinalainen metriikka ja kielen rakenteet 10 op
KIK-LA212 Latinan tuottaminen 5 op
KIK-LA221 Ei-klassinen latina 5 op
KIK-LA222 Klassisen kauden latinankielisiä tekstejä 10 op

- TUK-IST202 Islam, yksilö ja yhteisö 5 op
- KUKA-LIS219 Islam Suomessa 5 op
- KIK-AR214 Klassinen arabia 1, 5 op
- KIK-AR218 Klassinen arabia 2, 5 op
Suorita kaksi seuraavista opintojaksoista à 5 op:
- TUK-IST2621 Siirtolaisuus, muslimit ja islam
- TUK-IST2622 Islamilaiset uudistusliikkeet
- KUKA-LIS220 Gender and Islam: A Survey Course
- TUK-IST2632 Yhteiskunnallinen toiminta ja sukupuoli

-

-

KIK-PO211 Keskustelu-ja kirjoitusharjoitukset 5 op
KIK-PO212 Normatiivinen ja deskriptiivinen kielioppi 5 op
KIK-PO213 Tekstianalyysi ja kääntäminen 5 op
KIK-PO214 Brasilian historia ja kulttuuri 5 op
KIK-PO215 Portugalin kirjallisuus 5 op
KIK-PO216 Brasilian kirjallisuus 5 op
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Opetettava aine

Kokonaisuuden sisältämät opintojaksot tunnisteineen

ranska KIK-FR500,
valinnaiset aineopinnot,
30 op

Kielitieto ja -taito 15 op. Suorita kaksi:
- KIK-FR211 Teksti ja konteksti II, 5 op
- KIK-FR213 Kielioppi II, 5 op
Valitse yksi:
- KIK-FR212 Tuottaminen II, 5 op
- KIK-FR214 Kieliharjoittelu, 5 op
Kirjallisuus, kulttuuri ja kielen kontekstit 15 op. Suorita kaksi:
- KIK-FR221 Kirjallisuus II, 5 op
- KIK-FR222 Kulttuuri ja yhteiskunta, 5 op
Valitse yksi:
- KIK-FR223 Ranska vieraana kielenä, 5 op
- KIK-FR224 Ranska kääntämisen kielenä, 5 op
- KIK-FR225 Varia I, 5 op
- KOK-P201 Muntlig och skriftlig färdighet 2, 10 sp
- KOK-N203 Grammatik II, 5 sp
- KOK-N204 Svenskans fonetik och fonologi 5 sp
- KOK-N205 Svenska språkets historia 5 sp
Välj ett
- NOR-S351 Norge och norska 5 sp
- NOR-S361 Danmark och danska 5 sp
- NOR-S371 Island och isländska 5 sp

(perusopinnot: Kielten
kandiohjelma)

ruotsi toisena
kotimaisena kielenä –
pohjoismaiset kielet
KOK-P500
nordiska språk (svenska
som andra inhemska
språk), valfria
ämnesstudier, 30 sp
(för grundstudier se
Öppna universitetet eller
KP i finskugriska och
nordiska språk och litt.)
saksa KIK-DE500,
valinnaiset aineopinnot,
30 op
(perusopinnot: Kielten
kandiohjelma)

suomi toisena
kotimaisena kielenä
(finska) – suomen kieli
uskonto, ev.lut., toisena
opetettavana aineena,
uskontotiede (hum),
KUKA-US2300,
aineopinnot, 30 op
(perusopinnot ks. Avoin
yliopisto tai Teologian ja
uskonnontutkimuksen
kandiohjelma TUK-1000)
venäjä vieraana kielenä
KIK-RV500, valinnaiset
aineopinnot, 30 op
(perusopinnot: Kielten
kandiohjelma)

Kielitaidot ja -tiedot (15 op)
- KIK-DE213 Saksan kielen rakenteet käytössä ja kontrastiivisessa
tarkastelussa 1, 5 op
- KIK-DE214 Saksan kielen rakenteet käytössä ja kontrastiivisessa
tarkastelussa 2, 5 op
- KIK-DE212 Viestintä työelämässä, 5 op
Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta (15 op)
- KIK-DE221 Saksan maantuntemus, 5 op
- KIK-DE222 Itävallan ja Sveitsin maantuntemus, 5 op
- KIK-DE223 Erikoistumiskurssi kirjallisuuden, kulttuurin tai kielen alalla, 5 op
Ks. kohta äidinkieli ja kirjallisuus (suomi) tai suomi toisena ja vieraana kielenä

- TUK-2501 Maailman uskontoperinteet, 5 op
- KUKA-US207 Uskonnollinen monimuotoisuus, 5 op
Valitse neljä
- TUK-2601 – TUK-2619 tai TUK-2621 – TUK-2623

- KIK-RV211 Venäjän kielioppi II, 5 op
- KIK-RV215 Käännösharjoitukset suomesta venäjään, 5 op
- KIK-RV217 Venäläinen proosa ja runous, 5 op
- KIK-RV214 Opinnot Venäjällä, 10 op
Valitse yksi:
- KIK-RV216 Kontrastiiviset harjoitukset, 5 op
- KIK-RU213 Venäjän kielen historia ja kielisukulaiset, 5 op
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Opetettava aine

Kokonaisuuden sisältämät opintojaksot tunnisteineen

venäjä äidinkielenä KIKRU500, valinnaiset
aineopinnot, 30 op

Välj 6
-

(perusopinnot: Kielten
kandiohjelma)
viro KOK-V500,
valinnaiset aineopinnot,
30 op
(perusopinnot:
Kotimaisten kielten ja
kirjall. kandiohjelma)
äidinkieli ja kirjallisuus
(ruotsi) – pohjoismainen
kirjallisuus
KOK-L500
modersmålet och
litteraturen – nordisk
litteratur, valfria
ämnesstudier, 30 sp
(för grundstudier se
Kandidatprogrammet i
finskugriska och nordiska
språk och litt.)
äidinkieli ja kirjallisuus
(ruotsi) – pohjoismaiset
kielet, ruotsi
äidinkielenä
KOK-N500
nordiska språk, (svenska
som modersmål), valfria
ämnesstudier, 30 sp
(för grundstudier se
Öppna universitetet eller
KP i finskugriska och
nordiska språk och litt.)
äidinkieli ja kirjallisuus
(ruotsi) - yleinen
kirjallisuustiede
äidinkieli ja kirjallisuus
(suomi) tai suomi
toisena ja vieraana
kielenä kotimainen kirjallisuus
KOK-K500, valinnaiset
aineopinnot, 30 op
(perusopinnot ks. Avoin
yliopisto tai Kotimaisten
kielten ja kirjallisuuksien
kandiohjelma)

-

KIK-RU211 Venäjän kielioppi B, 5 op
KIK-RU212 Kontrastiiviset harjoitukset suomi–venäjä, 5 op
KIK-RU213 Venäjän kielen historia ja kielisukulaiset, 5 op
KIK-RU214 Venäläinen kirjallisuus ja kulttuuri II, 5 op
KIK-RU215 Venäläinen kirjallisuus ja kulttuuri III, 5 op
KIK-RY217 Venäläinen proosa ja runous, 5 op
KOK-G211 Viron kirjakielen rekisterit 5 op
KOK-G212 Viron lauseoppi 5 op
KOK-G215 Käännösharjoituksia virosta suomeen 5 op
KOK-G216 Käännösharjoituksia suomesta viroon 5 op
KOK-G218 Viron kirjallisuus 5 op
KOK-G219 Viron keskustelukurssi 5 op
KOK-L201 Äldre dansk och norsk litteratur 5 sp
KOK-L202 Nyare dansk och norsk litteratur 5 sp
KOK-L203 Temakurs i nordisk litteratur 5 sp
KOK-L204 Skönlitterära genrer 5 sp
KOK-L205 Svensk litteratur före 1870, 5 sp
KOK-L206 Eddan och sagalitteraturen 5 sp
KOK-L207 Modern litteraturteori 5 sp

KOK-N201 Språkvård 5 sp
KOK-N202 Textanalys 5 sp
KOK-N203 Grammatik II, 5 sp
KOK-N204 Svenskans fonetik och fonologi 5 sp
KOK-N205 Svenska språkets historia 5 sp

Välj ett
-

NOR-S351 Norge och norska 5 sp
NOR-S361 Danmark och danska 5 sp
NOR-S371 Island och isländska 5 sp

Ks. kohta äidinkieli ja kirjallisuus (suomi) tai suomi toisena ja vieraana kielenä

Valitse yhteensä 30 op:
Lajit ja kirjallisuushistoria, valitse vähintään yksi:
- KOK-K211 Antiikin kirjallisuus 5 op
- KOK-K212 Raamattu ja kirjallisuus 5 op
- KOK-K213 Klassismi ja romantiikka 5 op
- KOK-K214 Realismi ja naturalismi 5op
- KOK-K215 Symbolismi ja dekadenssi 5 op
- KOK-K216 Modernismin varhaisvaiheet 5 op
- KOK-K217 Sotienjälkeinen modernismi 5 op
- KOK-K218 Modernismista postmodernismiin 5 op
Teoria ja tulkinta, valitse vähintään yksi:
- KOK-K220 Lasten- ja nuortenkirjallisuus 5 op
- KOK-K221 Sanan, kuvan ja tilan välinen tutkimus 5 op
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Opetettava aine

Kokonaisuuden sisältämät opintojaksot tunnisteineen

äidinkieli ja kirjallisuus
(suomi) tai suomi
toisena ja vieraana
kielenä suomen kieli
KOK-S500, valinnaiset
aineopinnot, 30 op

- KOK-K222 Intertekstuaalisuus 5 op
- KOK-K223 Gender ja queer -tutkimus 5 op
- KOK-K224 Kirjallisuuden opetus 5 op
- KOK-K225 Fantasia 5 op
- KOK-K226 Tunteet ja ajatukset kirjallisuudessa 5 op
- KOK-K227 Kertomuksen teoria ja tutkimus 5 op
- KOK-K228 Lyriikan teoria ja tutkimus 5 op
- KOK-K229 Draaman tutkimus 5 op
- KOK-K230 Kirjallisuudentutkimuksen nykysuuntia 5 op
- KOK-S202 Kirjasuomen kehitys 5 op
- KOK-S203 Tekstityö 5 op
- KOK-S204 Suomi toisena kielenä 5 op
- KOK-S205 Kielenhuolto 5 op
Valitse 10 op (à 5 op):
- KOK-S211 – 216 tai KOK-452

(perusopinnot ks. Avoin
yliopisto tai Kotimaisten
kielten ja kirjallisuuksien
kandiohjelma)
äidinkieli ja kirjallisuus
(suomi) tai suomi
toisena ja vieraana
kielenä Suomen kieli ja kulttuuri
(kansainväliset
opiskelijat)
KOK-F500, valinnaiset
aineopinnot, 30 op
(+ mahd. 15 op täyd.
opintoja)
(perusopinnot:
Kotimaisten kielten ja
kirjallisuuksien
kandiohjelma)
äidinkieli ja kirjallisuus
(suomi) tai suomi
toisena ja vieraana
kielenä yleinen kirjallisuustiede
TTK-YL500, aineopinnot
muille opintosuunnille,
30 op
(perusopinnot ks. Avoin
yliopisto tai Taiteiden
tutkimuksen
kandiohjelma)

- KOK-F201 Akateeminen vuorovaikutus 5 op
- KOK-F205 Sanastoa ja kielioppia 5 op
- KOK-S102 Syntaksi 5 op
- KOK-S201 Diskurssi ja kielioppi 5 op
- KOK-F206 Oman koulutusohjelman valinnainen opintojakso 5 op
Valitse yksi:
- KOK-S104 Suomi kieliyhteisössä 5 op
- KOK-G106 Johdatus suomailais-ugrilaisiin kieliin 5 op

- TTK-YL210 Aineopintojen tekstianalyysi 5 op
- TTK-YL230 Kirjallisuudentutkimuksen klassikoita 5 op
Kirjallisuudentutkimuksen lähestymistapoja. Valitse 10 op:
- TTK-YL221 Kertomuksen teoria 5 op
- TTK-YL222 Runouden teoria 5 op
- TTK-YL223 Lajiteoria 5 op
- TTK-YL224 Lukemisen ja vastaanoton teoria 5 op
- TTK-YL225 Kirjallisuuden opettamisen teoria 5 op
Kirjallisuuden osa-alueita. Valitse 10 op:
- TTK-YL241 Lasten- ja nuortenkirjallisuus 5 op
- TTK-YL242 Populaarikirjallisuus 5 op
- TTK-YL243 Postkoloniaalinen kirjallisuus 5 op
- TTK-YL244 Käännöskirjallisuus 5 op
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