
KORKEAKOULUUN ORIENTOIVAT JA KURKISTAVAT OPINNOT 
Humanistinen ja kasvatusala

Nimi, opintopistemäärä, järjestäjä Kurssin kuvaus Ilmoittautuminen ja lisätiedot (linkki kurssiin) Maksullisuus

DIAK

Kommunikaatio ja tulkkaus 2op

Opintojaksolla tarkastellaan ihmisten välistä kommunikointia ja 
tutustutaan viittomakieleen sekä erilaisiin puhetta tukeviin ja 
korvaaviin kommunikointimenetelmiin. Lisäksi kurkistetaan 
tulkkauksen lähtökohtiin.

https://www.diak.fi/avoin-amk/opintotarjonta/toisen-
asteen-opiskelijoille/#6bc8df76 maksuton

HAAGA-HELIA

Svenska för Arbetslivet 5 op

Kaikkiin korkeakoulututkintoihin sisältyy lainsäädännössä vaadittu 
ruotsin kirjallisen ja suullisen kielitaidon osoittaminen. Lukiolainen 
(tai välivuotta viettävä nuori) voi suorittaa kyseisen pakollisen 
opintojakson halutessaan jo lukioaikana. https://www.haaga-helia.fi/fi/avoin-amk-lukiolaisille maksuton

Työelämän englantia - Working English 2-5 op
Hanki taitoja työelämään ja vahvista samalla valmiuksiasi 
korkeakouluopintoja varten! https://www.haaga-helia.fi/fi/avoin-amk-lukiolaisille maksuton

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Psykologia, Ihmismielen salat 2op

Miten ihmismieli toimii ja miten sitä voi tutkia? Tämä kysymys on 
kiehtonut ihmisiä jo pitkään. Tällä opintojaksolla pääset 
kurkistamaan ihmismielen saloihin psykologian eri alojen 
tutkijoiden kertomana. Opintojakson teemoja ovat mm. 
elämänkulku ja kehitys, jaksaminen ja hyvinvointi sekä 
aivotoiminnan tutkiminen. https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=248740 maksuton

Psykologia, Ihmismielen salat 2op

Tiedätkö, mitä kasvatusalan asiantuntijat tekevät? Kiinnostavatko 
sinua opettajan tehtävät, kuten varhaiskasvatuksen opettajan, 
luokanopettajan, erityisopettajan, varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan, opinto-ohjaajan tai rehtorin tehtävät? Vai oletko 
kiinnostunut kouluttajan, koulutussuunnittelijan, 
henkilöstöhallinnon tai kasvatusalan asiantuntijan tehtävistä https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=249471 maksuton

TAMPEREEN YLIOPISTO
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Opetus ja Ohjaus 5op

Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa keskeisiä oppimiseen, 
opetukseen, ohjaukseen ja arviointiin liittyviä käsitteitä ja 
teorianäkökulmia, osaa reflektoida ja perustella omia pedagogisia 
lähtökohtiaan ja ratkaisujaan, osaa huomioida oppijoiden 
moninaisuuden ja eriyttämisen tarpeet sekä edistää inklusiivista 
kasvatusta erilaisissa koulutusympäristöissä, ymmärtää 
digitaalisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksessa, 
ymmärtää opetusta ja kasvatusta ohjaavien dokumenttien 
merkityksen.

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/opetus-ja-
ohjaus-verkko-opetus 75e

HUAMK - HUMASTINEN 
AMMATTIKORKEAKOULU

Tulkkaus 2op Kommunikointia tukevaan tulkkaukseen
https://kauppa.humak.fi/tuote/johdatus-kommunikointia-
tukevaan-tulkkaukseen-kurskistuskurssi/ maksuton

Tulkkaus 2op Ote suomalaiseen viittomakieleen
https://kauppa.humak.fi/tuote/otetta-suomalaiseen-
viittomakieleen-kurkistuskurssi/ maksuton

Yhteisöpedagogi 3op

Yh tei sö pe da go gin ammatillisuus 3 op -kur kis tus kurs si joh 
dat taa tu tus tu maan yh tei sö pe da go gin työ hön jär jes tö- ja 
nuo ri soa lal la. Kurs sil la tu tus tu taan mm. yh tei sö pe da go 
gien ura ta ri noi hin. Ura ta ri noi den esi merk kien kaut ta tu tuk 
si tu le vat yh tei sö pe da go gin työs sä tär keät tai dot, esi mer 
kik si yk si löi den ja ryh mien oh jaa mi nen ja eri lais ten me ne 
tel mien hyö dyn tä mi nen oh jaus työs sä, vai kut ta mi nen yh 
teis kun nal li siin asioi hin se kä toi min ta ta po jen ke hit tä mi 
seen.

https://kauppa.humak.fi/tuote/yhteisopedagogin-
ammatillisuus-kurkistuskurssi/ maksuton

HELSINGIN YLIOPISTO

Tutustumiskurssi erityispedagokiikkaan 2op
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää lasten ja nuorten 
kiusaamista ilmiönä ja on saanut valmiuksia estää sitä.

https://studies.helsinki.fi/opintotarjonta/cur/otm-
d71cca57-4c4b-4bff-8698-4c3017eedaca maksuton

TURUN YLIOPISTO

Johdatus kasvatustieteisiin 4op

Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, 
historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset 
ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen 
kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteisiin. https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KTL_3073/2498

Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op

Opiskelija tuntee havaitsemisen, oppimisen, ajattelun, tunne-
elämän ja käyttäytymisen kehitys- ja kasvatuspsykologiset 
peruskäsitteet ja lainalaisuudet, ymmärtää vuorovaikutuksen 
merkityksen yksilön kehityksen ja oppimisen tukemisessa 
perheen, varhaiskasvatuksen, kouluopetuksen, 
opiskeluympäristöjen ja työelämän näkökulmasta. https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KASA3002/6720
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Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee digitaalisten 
ihmistieteiden eri osa-alueita. Hän ymmärtää digitaalisuutta 
ilmiönä, tunnistaa digitaalisuuden merkityksen humanistiselle 
tutkimukselle sekä tuntee digitaalisten aineistojen ja menetelmien 
haasteita ja mahdollisuuksia. Lisäksi opiskelija tuntee digitaalisten 
ihmistieteiden työvälineiden toimintaperiaatteita.

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HTDK0029/3955?
period=2020-2022

LAPIN YLIOPISTO

Leikillinen oppiminen 3 op

Syventää ymmärrystä leikillisestä oppimisesta, leikillisyydestä ja 
leikkien ja pelien pedagogisesta merkityksestä. Harjoitella 
yhteisöllistä ja leikillistä vuorovaikutusta ja työskentelyä. 
Hyödyntää oppimisessa digitaalisia teknologioita ja muita 
sovelluksia.

https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?
OpinKohd=24144069&haettuOpas=-1 maksuton

Ohjelmointi monialaisena ongelmanratkaisuna 
3 op

Opiskelija osaa soveltaa ohjelmoinnin perusteita sekä ideoida, 
suunnitella ja toteuttaa elektronisen laitteen osana 
tuotekehitysprojektia, jossa hyödynnetään oppiaineiden välistä 
yhteistyötä.

https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?
OpinKohd=19890899&haettuOpas=-1 maksuton

LUMA-keskus kerhot 3 op

Opiskelija saa valmiudet suunnitella ja toteuttaa luonnontieteiden, 
matematiikan, teknologian ja tietotekniikan aiheisiin liittyviä 
työpajoja, kerhoja, teemapäiviä ja projekteja.

https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?
OpinKohd=19890692&haettuOpas=-1 maksuton

Kasvatus- ja kehityspsykologia 5 op

Tutustutaan kasvatuspsykologisiin teorioihin ja tutkimuksiin 
ihmisen kehityksestä eri elämänvaiheissa ja osa-alueilla. 
Tarkastellaan, minkälaista kasvatuspsykologista tutkimustietoa 
kasvatuksessa tarvitaan. Tutustutaan kasvatuspsykologisiin 
ilmiöihin sekä tutkimustiedon ja teorian sovellutuksiin.

https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?
OpinKohd=15284428&haettuOpas=-1 maksuton

Aikuiskasvatus ja mediakasvatus 5 op

Opintojaksolla perehdytään aikuiskasvatuksen ja 
mediakasvatuksen teoreettisiin lähtökohtiin, peruskäsitteisiin ja 
ilmenemismuotoihin koulutusjärjestelmässä. Opintojaksolla 
tarkastellaan ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja 
koulutusjärjestelmää aikuiskasvatuksen ja mediakasvatuksen 
näkökulmista. Samalla pohditaan aikuisten oppimisen ja 
ohjaamisen erityispiirteitä sekä sitä, miten mediaa ja digitaalista 
teknologiaa voidaan hyödyntää opetuksessa ja oppimisessa.

https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?
OpinKohd=15284428&haettuOpas=-1 maksuton

Yrittäjyyden mahdollisuudet 5op

Opintojaksolla perehdytään aikuiskasvatuksen ja 
mediakasvatuksen teoreettisiin lähtökohtiin, peruskäsitteisiin ja 
ilmenemismuotoihin koulutusjärjestelmässä. Opintojaksolla 
tarkastellaan ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja 
koulutusjärjestelmää aikuiskasvatuksen ja mediakasvatuksen 
näkökulmista. Samalla pohditaan aikuisten oppimisen ja 
ohjaamisen erityispiirteitä sekä sitä, miten mediaa ja digitaalista 
teknologiaa voidaan hyödyntää opetuksessa ja oppimisessa.

https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?
OpinKohd=22159987&haettuOpas=-1 maksuton

OULUN YLIPISTO
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Johdatus kasvatustieteen perusteisiin 2 op

Verkko-opinnot. Kurssin sisältö: Alustava orientoituminen 
kasvatustieteen perusopintoihin sekä kasvatustieteen 
tutkimuskohde ja peruskäsitteet. 

https://www.oulu.fi/fi/joy/koulutushaku/johdatus-
kasvatustieteen-perusteisiin-avoin-yo-1 maksuton

Johdatus erityiskasvatuksen perusteisiin 2 op
Verkko-opinnot. Inkluusion ja erityiskasvatuksen keskeiset 
käsitteet. Yleisen, tehostetun, erityisen tuen määrittäminen.

https://www.oulu.fi/fi/joy/koulutushaku/johdatus-
erityiskasvatuksen-perusteisiin-avoin-yo-0 maksuton

Musiikin historia 2 op Verkko-opinnot. Perehtyminen länsimaisten musiikkien tyyleihin.
https://www.oulu.fi/fi/joy/koulutushaku/musiikin-historia-
avoin-yo-0 maksuton

HAMK - HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lapsen kasvu ja kehitys 5op

Avoimet opinnot sopivat kaikille. Ne voivat olla alku tutkinto-
opinnoillesi, voit kehittää niiden avulla ammattitaitoasi tai päivittää 
jo olemassa olevaa osaamistasi. Mikäli myöhemmin haet 
tutkintoon johtavaan koulutukseen, suorittamasi opinnot on 
mahdollista hyväksyttää osaksi tutkintoa sen voimassa olevan 
osaamiskuvauksen mukaisesti.

https://www.hamk.fi/hae-hamkiin/avoin-amk/avoimet-
opinnot/

TUNI - TAMPEREEN AMK JA YLIOPISTO 

Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op

Opintojaksossa tarkastellaan mm. hypoteeseja, tutkimuseettisiä 
kysymyksiä, mittaamista ja muuttujia, kokeellisia asetelmia, 
itsearviointimenetelmiä, haastattelua ja havainnointia, muuttujien 
riippuvuussuhteita ja laadullisia menetelmiä.

https://opintotarjotin.userix.fi/opintotarjotin/index.php?
a=naytakurssi&id=3312

Neuropsykologia I, Kognitiivisen neurotieteen ja 
neuropsykologian perusteet 5 op

Opintojaksossa tarkastellaan havaitsemista, yleisesti 
tarkkaavaisuutta, työmuistia, säilömuistia, hermoston perusteita, 
neuropsykologian historiaa, aivotutkimusmenetelmiä, motorisia 
järjestelmiä, aistijärjestelmiä, näköjärjestelmiä, kohteen 
tunnistusta, spatiaalisia kognitioita, muistijälkien syntymistä ja 
unta.

https://opintotarjotin.userix.fi/opintotarjotin/index.php?
a=naytakurssi&id=3309
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