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Opinto-oppaan käyttäjälle
Tämä bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opinto-opas sisältää luonnontieteiden
kandidaatin (LuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkintojen sekä sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset, jotka tulevat voimaan 1.8.2015 alkaen. Tieteellisten
jatkotutkintojen eli filosofian lisensiaatin (FL) ja filosofian tohtorin (FT) tutkintojen
tutkintovaatimukset julkaistaan erikseen.
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen sekä sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset
on lisäksi esitetty sähköisessä muodossa WebOodi-järjestelmässä (www.helsinki.fi/weboodi).
WebOodissa voi valita suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen käyttöliittymän.
Tiedekunnan tutkintoihin liittyvät pysyväismääräykset samoin kuin muut opintojen ja
tutkintojen suorittamiseen liittyvät tiedekuntatason ohjeet ja määräykset käyvät ilmi
tiedekunnan verkkosivuilta (www.helsinki.fi/bio/opiskelu). Useimmat ohjeet ja määräykset
ovat luettavissa myös ruotsinkielisinä (http://www.helsinki.fi/bio/fakulteten/studier) ja
englanninkielisinä (http://www.helsinki.fi/bio/faculty/studies).
Flammassa bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Opiskelijalle-sivut ovat osoitteessa
https://flamma.helsinki.fi/fi/HY300842. Vastaavien ruotsinkielisten För studerande -sivujen
osoite on https://flamma.helsinki.fi/sv/HY309843. Englanninkieliset For students -sivut
löytyvät osoitteesta https://flamma.helsinki.fi/en/HY309842.
Tiedekunnan laitokset - biotieteiden laitos ja ympäristötieteiden laitos - julkaisevat opetusohjelmaansa koskevat tiedot lukuvuosittain. Opetusohjelma sisältää tiedot annettavan
opetuksen ajoista, paikoista, opettajista ja opetukseen ilmoittautumisesta samoin kuin
tenttipäivistä ja tentteihin ilmoittautumisesta.

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa opintoneuvontaa annetaan kahdella eri tasolla:
Tiedekunnan kansliassa opintoneuvoja (perustutkintoasiat), opintoasiainsuunnittelija ja
opintoasiainpäällikkö antavat opiskelijavalintoja, opinto-oikeuksia (mm. JOO-opinto-oikeudet,
sivuaineopinto-oikeudet), tutkinnon rakennetta ja tutkinnon suorittamista sekä valmistumista
koskevaa neuvontaa.
Laitoksilla koulutusohjelmien tai pääaineiden opintoneuvojat sekä maisteriohjelmien
koordinaattorit antavat mm. opintojen suorittamista sekä kursseille ja tentteihin
ilmoittautumista koskevaa neuvontaa pää- ja sivuaineopiskelijoille.
Tiedekunnan kanslian ja sen työntekijöiden yhteystiedot on esitetty tiedekunnan verkkosivuilla. Laitosten ja niillä toimivien opintoneuvojien ja koordinaattorien yhteystiedot on
esitetty laitosten verkkosivuilla.

Tutkintoon kuuluvien toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen sekä muiden kieliopintojen
opiskelua koskevaa neuvontaa antaa yliopiston Kielikeskus. Kielikeskuksen Flamma-sivut
ovat osoitteessa https://flamma.helsinki.fi/portal/units/kielikeskus. Kielikeskuksen opetus on
myös esitetty Flammassa.
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KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT JA NIIHIN
KUULUVAT OPINNOT
Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa opinnot suoritetaan yliopistojen tutkinnoista
annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti. Opinnot on mitoitettu
opintopisteinä (op) siten, että opiskelijan vuoden työmäärä on 1600 tuntia, mikä vastaa 60
opintopistettä.
Tiedekunnassa voi suorittaa luonnontieteellisen koulutusalan tutkintoja. Luonnontieteiden
kandidaatin (LuK) tutkinto on alempi korkeakoulututkinto ja sen laajuus on 180 opintopistettä.
Filosofian maisterin (FM) tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä.
Tiedekunnassa voi suorittaa myös sivuaineopintoja ja erillisiä opintoja.
Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa perustutkinto-opiskelijat eli kandidaatin ja
maisterin tai pelkästään maisterin tutkintoa suorittavat opiskelijat hyväksytään johonkin
koulutusohjelmaan (ympäristötieteiden koulutusohjelmassa lisäksi joko Helsingin tai Lahden
hakukohteeseen). Tiedekunnassa on lisäksi englanninkielisiä maisteriohjelmia, joihin
hyväksyttävät voivat suorittaa ainoastaan filosofian maisterin tutkinnon.
Tiedekunnassa on seuraavat koulutusohjelmat ja niiden tutkintojen pääaineet:
Biologian koulutusohjelma
- luonnontieteiden kandidaatin tutkinto: biologia
- filosofian maisterin tutkinto: ekologia ja evoluutiobiologia, fysiologia ja neurotiede, kasvibiologia,
perinnöllisyystiede, yleinen mikrobiologia
Molekyylibiotieteiden koulutusohjelma: yhteisohjelma maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan
kanssa (suluissa tiedekunta tai tiedekunnat, jossa kyseinen pääaine maisterivaiheessa)
- luonnontieteiden kandidaatin tutkinto: molekyylibiotieteet
- maisterin tutkinto: biokemia (bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta), biotekniikka (bio- ja
ympäristötieteellinen tiedekunta, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta), mikrobiologia (bio- ja
ympäristötieteellinen tiedekunta, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta) sekä perinnöllisyystiede
(bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta)
Akvaattisten tieteiden koulutusohjelma
- luonnontieteiden kandidaatin tutkinto: akvaattiset tieteet
- filosofian maisterin tutkinto: akvaattiset tieteet
Ympäristötieteiden koulutusohjelma: yhteisohjelma maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kanssa
(suluissa tiedekunta tai tiedekunnat, jossa kyseinen pääaine maisterivaiheessa)
- luonnontieteiden kandidaatin tutkinto: ympäristötieteet
-maisterin tutkinto, hakukohteena ympäristötieteet, Helsinki: agroteknologia (maatalouden
ympäristöteknologia) (maatalous-metsätieteellinen tiedekunta), kasvintuotantotieteet (agroekologia)
(maatalous-metsätieteellinen tiedekunta), maaperä- ja ympäristötiede (maatalous-metsätieteellinen
tiedekunta), mikrobiologia (maatalous-metsätieteellinen tiedekunta) sekä ympäristömuutos ja politiikka (bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta)
- maisterin tutkinto, hakukohteena ympäristötieteet, Lahti: ympäristöekologia (bio- ja
ympäristötieteellinen tiedekunta)
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Vuonna 2015 uusia tutkinto-opiskelijoita on lisäksi hyväksytty seuraaviin englanninkielisiin
maisteriohjelmiin:
Master's Degree Programme in Biotechnology (MBIOT) -maisteriohjelma
- filosofian maisterin tutkinto: biotekniikka
Master's Degree Programme in Neuroscience (MNEURO) -maisteriohjelma
- filosofian maisterin tutkinto: fysiologia ja neurotiede

Pääaineissa voi olla erikoistumislinjoja, jotka käyvät ilmi tutkintovaatimuksista.
Koulutusohjelmissa ja niiden pääaineissa voi olla opettajan suuntautumisvaihtoehto, jossa
suoritetaan aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opinnot.
Luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoihin kuuluu pää- ja sivuaineiden
opintoja sekä muita opintoja, joita ovat mm. kieliopinnot sekä vapaasti valittavat opinnot.
Opinnot koostuvat opintojaksoista ja opintokokonaisuuksista. Opintojaksot voivat olla
tutkintovaatimusten mukaisesti pakollisia, valinnaisia tai vapaasti valittavia.
Opetuskielet tiedekunnassa ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Luonnontieteiden kandidaatin (LuK, 180 op) tutkinto
Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa varten on suoritettava vähintään 180 opintopisteen
laajuiset opinnot. Tutkinnon tulee sisältää ainakin seuraavat opinnot:
-

pääaineen perus- ja aineopinnot, joihin sisältyy kuuden opintopisteen laajuinen kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte,
tutkintovaatimusten mukaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuinen sivuaineopintokokonaisuus,
kieliopintoja vähintään 10 opintopistettä siten, että ne sisältävät äidinkielen opinnot (3 op), toisen
kotimaisen kielen opinnot (3 op) sekä vieraan kielen opinnot (4 op),
tieto- ja viestintätekniikan opintoja vähintään kolme opintopistettä,
vähintään kolmen opintopisteen laajuinen henkilökohtainen opintosuunnitelma sekä
vähintään kolmen opintopisteen laajuiset työelämään orientoivat opinnot.

Lisäksi tulee suorittaa muita opintoja ja vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinto on
vähintään 180 opintopisteen laajuinen.
Opettajan suuntautumisvaihtoehdossa luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa varten tulee
suorittaa tutkintovaatimusten mukaisesti seuraavat opinnot:
-

pääaineen perus- ja aineopinnot, joihin sisältyy kuuden opintopisteen laajuinen kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte,
vähintään 25 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot,
vähintään 60 opintopisteen laajuiset (toisen opetettavan aineen) sivuaineopinnot,
kieliopintoja vähintään 10 opintopistettä siten, että ne sisältävät äidinkielen opinnot (3 op), toisen
kotimaisen kielen opinnot (3 op) sekä vieraan kielen opinnot (4 op),
tieto- ja viestintätekniikan opintoja vähintään kolme opintopistettä sekä
vähintään kolmen opintopisteen laajuinen henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Lisäksi tulee suorittaa muita opintoja ja vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinto on
vähintään 180 opintopisteen laajuinen.
Biologian koulutusohjelmassa sekä ympäristötieteiden koulutusohjelman Helsingin
hakukohteessa on mahdollista suorittaa kandidaatin tutkinto kaksikielisten tutkintojen
ohjelmassa. Tutkintokieliä ovat suomi ja ruotsi, ja tutkintoon kuuluvista opinnoista vähintään
60 opintopistettä on suoritettava kummallakin kielellä.
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Filosofian maisterin (FM, 120 op) tutkinto
Filosofian maisterin tutkintoa varten on suoritettava vähintään 120 opintopisteen laajuiset
opinnot. Tutkinnon tulee sisältää ainakin seuraavat opinnot:
-

pääaineen syventävät opinnot, joihin sisältyy 40 opintopisteen laajuinen pro gradu -tutkielma ja
kypsyysnäyte sekä
vähintään yhden opintopisteen laajuinen henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Lisäksi tulee suorittaa muita opintoja ja vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinto on
vähintään 120 opintopisteen laajuinen.
Opettajan suuntautumisvaihtoehdossa filosofian maisterin tutkintoa varten tulee suorittaa
tutkintovaatimusten mukaisesti seuraavat opinnot:
-

pääaineen syventävät opinnot, joihin sisältyy 40 opintopisteen laajuinen pro gradu -tutkielma ja
kypsyysnäyte,
vähintään 35 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot sekä
vähintään yhden opintopisteen laajuinen henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Lisäksi tulee suorittaa muita opintoja ja vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinto on
vähintään 120 opintopisteen laajuinen. Mikäli opiskelija ei ole sisällyttänyt opettajan
pedagogisia opintoja alempaan tutkintoonsa, filosofian maisterin tutkintoon voi sisällyttää
vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Myös toisen opetettavan
aineen opinnot voi sisällyttää kokonaisuudessaan tai osittain filosofian maisterin tutkintoon,
mikäli niitä ei ole sisällytetty alempaan tutkintoon.
Opettajan suuntautumisvaihtoehdosta kandidaatiksi tai maisteriksi valmistuvan opiskelijan
tutkinnossa tulee aina olla sivuaineena opettajan pedagogiset opinnot.
Mikäli opiskelija on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon eri alalla tai eri pääaineessa
kuin filosofian maisterin tutkinto suoritetaan, opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan voidaan sisällyttää enintään 60 opintopistettä tutkintoa täydentäviä opintoja, jotka
eivät sisälly filosofian maisterin tutkinnon vähimmäislaajuuteen eli 120 opintopisteeseen eikä
opintoja ole mahdollista sisällyttää tutkintoon.

Tutkintoihin kuuluvat kieliopinnot
Suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksensä saaneiden opiskelijoiden kieliopintojen laajuus
luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa on vähintään kymmenen opintopistettä.
Kieliopinnot koostuvat äidinkielen (3 op), toisen kotimaisen kielen (3 op) ja vähintään
yhden vieraan kielen (4 op) opinnoista.
Suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksensä saaneen opiskelijan, joka suorittaa bio- ja
ympäristötieteellisessä tiedekunnassa ainoastaan filosofian maisterin tutkinnon, tulee
sisällyttää tutkintoonsa kandidaatin tutkintoon edellytettävät toisen kotimaisen kielen ja
vieraan kielen opinnot, mikäli vastaavia opintoja ei ole sisältynyt hänen aikaisemmin
suorittamaansa tutkintoon.

Äidinkielessä opiskelijan tulee opinnoissa saavuttaa sellainen taito, että hän hallitsee
opiskelun ja ammatin edellyttämän äidinkielen kirjallisen ja suullisen viestinnän.
Tiedekunta vastaa äidinkielen opinnoista. Suurimmassa osassa bio- ja ympäristötieteellisen
tiedekunnan koulutusohjelmia äidinkielen opinnot on integroitu proseminaariin ja opinnot
suoritetaan osana proseminaarityöskentelyä.
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Yliopiston Kielikeskus tarjoaa sekä kandidaatin tutkintoon kuuluvia tai niitä tukevia että
maisteri- ja jatko-opintoja tukevia suomen- ja ruotsinkielisiä äidinkielen opintoja oppiaine-,
laitos- ja tiedekuntakohtaisesti sekä kampuksittain ja kaikille yliopiston opiskelijoille yhteisesti.
Modersmålet
Målsättning: I modersmålet måste en studerande uppnå sådana kunskaper att denne
behärskar den muntliga och skriftliga kommunikationen. Inom utbildningsprogramment i
biologi anordnas separat undervisning i muntlig och skriftlig kommunikation på svenska.
Inom de övriga utbildningsprogrammet är denna undervisning integrerad i annan
undervisning (se specifika examensfordringar).
Genomförande: Modersmålskursen "Självständig kurs i skrivande - SKIS" (99685, 2 sp)
ingår som en obligatorisk del av modersmålsundervisningen och anordnas under det första
studieåret (period 2) av Språkcentrum. Denna kurs kan även avläggas som valbar kurs av
svenskspråkiga studeranden inom andra utbildningsprogram.

Toisen kotimaisen kielen opintoja ei ole mahdollista korvata ylioppilastutkinnon tai
International Baccalaureate -, European Baccalaureate - tai Reifeprüfung-tutkinnon toisen
kotimaisen kielen kokeella.
Toisen kotimaisen kielen opintojen suorittamista ei edellytetä opiskelijalta, joka on saanut
vapautuksen ylioppilastutkinnon toisesta kotimaisesta kielestä eikä opiskelijalta, joka ei ole
suorittanut toista kotimaista kieltä International Baccalaureate -, European Baccalaureate tai Reifeprüfung-tutkinnossa. Tällaisen opiskelijan on kuitenkin suoritettava kieliopintoja tai
muita opintoja siten, että tutkinnon vähimmäislaajuus saavutetaan. Opiskelija, joka ei suorita
toisen kotimaisen kielen opintoja, ei voi saada yliopistotutkinnon myötä laissa 424/2003
tarkoitettua kielitaitoa.
Toisen kotimaisen kielen opinnoista vastaa yliopiston Kielikeskus seuraavasti:
Toinen kotimainen kieli (suomi/ruotsi), 3 op
Tavoite: Opiskelijan tulee ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua toista kotimaista
kieltä sekä pystyä keskustelemaan omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä. Hänen tulee
myös osata laatia kirjallinen esitys ammattialaltaan. Opintojakson suorittaminen osoittaa,
että opiskelijalla on julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain
(424/2003) 6 §:n 1 momentin nojalla kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä
vaadittava toisen kotimaisen kielen taito.
Suoritustapa: Toisen kotimaisen kielen opinnoista vastaa yliopiston Kielikeskus.
Opintojakson lähtötasona on Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Mikäli opiskelijan
taitotaso on sitä alempi, suositellaan osallistumista valmentavaan opetukseen ennen kurssia.
Opintojakso suoritetaan joko kurssilla ja siihen liittyvillä loppukokeilla tai korvaavalla kokeella.
Koetta suositellaan opiskelijoille, jotka ovat täydentäneet kielitaitoaan ylioppilastutkinnon
jälkeen esim. työelämässä tai opinnoissa. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan ja
rekisteröidään erikseen arvosanalla hyvä (B2) tai tyydyttävä (B1) taito. Lisätietoja kursseista
ja korvaavista kokeista saa Kielikeskuksen opinto-oppaasta ja opintotoimistosta.
Aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen (AHOT): Aiemmin hankittua osaamista
voidaan hyväksilukea muodollisessa koulutuksessa ja muulla tavoin kuin muodollisessa
koulutuksessa hankitun osaamisen perusteella. Lisätietoja Kielikeskuksesta.
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Andra inhemska språket (finska/svenska), 3 sp
Målsättning: Målsättningen för studierna i det andra inhemska språket är att den
studerande förstår finska/svenska i tal och skrift inom det egna fackområdet och förmår
diskutera frågor med anknytning till detta. Han eller hon skall även kunna använda språket
skriftligt i uppgifter som anknyter till det egna fackområdet. Avläggandet av studieavsnittet
visar att studeranden besitter sådana kunskaper i det andra inhemska språket som enligt 6 §
1 mom. i lagen om de språkkunskaper (424/2003) krävs av offentligt anställda och av
statsanställda vid tvåspråkiga myndigheter.
Genomförande: Språkcentrum ansvarar för språkstudierna i det andra inhemska språket.
Utgångsnivån för kursen är nivå B1 enligt den europeiska klassificeringen för
kompetensnivåer. Ifall studerandens språkfärdighet är lägre än denna nivå rekommenderas
förberedande studier inför kursen. Studierna i det andra inhemska språket kan avläggas
genom att delta i en kurs i muntlig och skriftlig färdighet. I samband med kursen ordnas ett
muntligt och skriftligt slutprov. Studerande som har goda färdigheter i språket kan avlägga
studieperioden genom ersättande språkprov. I examen utvärderas muntlig och skriftlig
språkfärdighet var för sig med vitsordet god (B2) eller nöjaktig (B1). För närmare
upplysningar om kurser och ersättande prov se i Språkcentrums studiehandbok eller
kontakta Språkcentrum.
Tillgodoräknande av tidigare förvärvad kompetens (AHOT): Tidigare förvärvade
kunskaper kan räknas till godo på basis av kompetens som förvärvats i formell utbildning
och på andra sätt än i formell utbildning. Närmare information om hur tidigare språkstudier
tillgodoräknas se Språkcentrums studiehandbok eller kontakta Språkcentrum.
Vieraan kielen opinnoista vastaa yliopiston Kielikeskus seuraavasti:
Vieras kieli, 4 op
Tavoite: Opiskelijan tulee osoittaa saavuttaneensa yhden vieraan kielen sellaisen taidon,
joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä
toimimisen (asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004 ja asetuksen muutos 1039/2013).
Suoritustapa: Vieraan kielen opinnoista vastaa yliopiston Kielikeskus. Opiskelija voi
osoittaa tutkintovaatimusten mukaisen vieraan kielen taidon vaihtoehtoisesti englannin,
espanjan, italian, ranskan, saksan tai venäjän kielessä joko kurssilla tai korvaavalla kokeella.
Englannin lähtötasona on Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2. Espanjan, italian,
ranskan, saksan tai venäjän opinnot suunnitellaan siten, että opiskelijoille laaditaan
henkilökohtainen opintosuunnitelma. Kyseeseen tulevat kurssit, joiden lähtötaso on
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 tai B2. Lisätietoja kursseista ja korvaavista
kokeista saa Kielikeskuksen opinto-oppaasta ja opintotoimistosta.
Aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen (AHOT): Aiemmin hankittua osaamista
voidaan hyväksilukea muodollisessa koulutuksessa ja muulla tavoin kuin muodollisessa
koulutuksessa hankitun osaamisen perusteella. Lisätietoja Kielikeskuksesta.

vi

BIOTIETEIDEN LAITOS
I Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset pääaineopiskelijoille
Biologian koulutusohjelma
Tavoitteet
Biologian koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, jotka työssään pystyvät
hyödyntämään uusinta tutkimustietoa elämän perusilmiöistä ja -mekanismeista
molekyylitasolta ekosysteemitasolle. Suomen monitieteisimpänä yliopistona Helsingin
yliopisto antaa mahdollisuudet biologian eri osa-alueiden ja niitä sivuavien tieteenhaarojen
tiedon monipuoliseen yhdistämiseen.
Luonnontieteen kandidaatin tutkinnon tavoitteet biologian koulutusohjelmassa
voidaan tiivistää seuraavalla tavalla:
1. Opiskelija saa perustiedot
 luonnon valinnasta ja evoluutiosta
 eliökunnan kehityksestä ja monimuotoisuudesta,
 eliöiden ja niiden muodostamien yhteisöjen ominaispiirteistä, rakenteista,
toiminnoista ja toimintojen säätelystä geenitasolta yksilötasolle,
 eliöiden käyttäytymisestä ja vuorovaikutussuhteista niin elollisen kuin elottoman
ympäristön kanssa.
2. Opiskelija saa sellaiset menetelmälliset perusvalmiudet biologian alaan liittyvästä
työskentelystä niin laboratoriossa kuin maastossa, että riittävästi ohjattuna hän selviytyy
aikanaan pro gradu -työn tekemisestä itsenäisesti.
3. Opiskelija saa monipuolisen käsityksen biologian eri osa-alueista, niihin liittyvistä
työmahdollisuuksista ja löytää omat kiinnostuksen kohteensa.
4. Opiskelija saa edellytykset biologian alan perustietojen soveltamiseen työelämässä
5. Opiskelija saa riittävän viestintä- ja kielitaidon niin suullisten kuin kirjallisten esitysten
tekemiseksi.
6. Opiskelija pystyy yhdistämään monipuolisesti biologian eri osa-alueiden ja niitä sivuavien
tieteenhaarojen tietoja.
7. Opiskelija saa valmiudet tieteelliseen ajatteluun, tieteellisiin työskentelytapoihin, ylempään
korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sekä biologian alan kehityksen seuraamiseen.
Filosofian maisterin (FM) tutkinnon tavoitteet biologian koulutusohjelmassa
1. Opiskelija hankkii valitsemansa biologian erikoisalan hyvän tuntemuksen sekä valmiuden
soveltaa oppimiaan tietoja ja menetelmiä itsenäisesti.
2. Opiskelija hankkii valmiudet toimia työelämässä oman biologian erikoisalansa
asiantuntijana ja kehittäjänä.
3. Opiskelija hankkii valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen biologian eri osa-alueilla.
4. Opiskelija hankkii hyvän viestintä- ja kielitaidon ja pystyy kirjalliseen ja suulliseen
esittämiseen sekä äidinkielellään että englanniksi.
Lisäksi biologian aineenopettajaksi valmistuvien tavoitteena
Perehtyä biologian osa-alueisiin niin, että hän opettajana pystyy ohjaamaan oppilaitaan ja
kykenee itsenäisesti seuraamaan biologian alaan kuuluvien tieteenhaarojen kehitystä ja
tekemään koulukohtaisia opetussuunnitelmia.
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Tutkinnon rakenne ja suoritusaikataulu biologian koulutusohjelmassa
Biologian koulutusohjelmassa suoritetaan LuK-tutkinto pääaineena biologia. FM-tutkinnon
voi suorittaa missä tahansa biologian koulutusohjelman viidessä pääaineessa: ekologia ja
evoluutiobiologia, fysiologia ja neurotiede, kasvibiologia, perinnöllisyystiede sekä yleinen
mikrobiologia. FM-tutkinnon voi näissä pääaineissa suorittaa myös englannin kielellä. FMtutkinnon tutkintovaatimuksissa käytetään käsitettä opintopolku. Sillä tarkoitetaan niitä
opintoja, jotka suorittamalla varmistaa seuraavansa tietyn pääaineen tutkintovaatimuksia. Eri
pääaineista fysiologia ja neurotiede sekä yleinen mikrobiologia jakaantuvat kolmeen,
kasvibiologia neljään sekä perinnöllisyystiede kuuteen erikoistumislinjaan. Täten koko
koulutusohjelmassa on valittavana 17 erilaista opintopolkua. Pääaineen lisäksi LuKtutkintoon on sisällytettävä ainakin yksi sivuaineopintokokonaisuus ja muita opintoja kuten
viestintä- ja kieliopinnot. Lisäksi tutkinnossa voi olla vapaasti valittavia opintoja.
Biologian koulutusohjelmassa suoritettuun tutkintoon voi liittää sivuaineena kaikkia
koulutusohjelman omia, muita bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opettamia aineita
sekä muiden tiedekuntien ja yliopistojen tutkintovaatimusten mukaisia opintokokonaisuuksia,
jotka ovat vähintään 25 opintopisteen laajuisia. Koska useimpien biologian
koulutusohjelmasta valmistuvien sivuainevalinnat ovat olleet perinteisesti biologian
koulutusohjelman sisältä tai lähitieteistä, kannattaa työmarkkinoilla erottautuakseen harkita
avoimin mielin muitakin vaihtoehtoja. Aineenopettajan tutkintoon on sisällytettävä opettajan
pedagogiset opinnot. Toisen opetettavan aineen voi valita vapaasti.
Ensimmäisen vuoden opinnot
Vaikka valinnan varaa biologian opiskelijalla riittää, ei onneksi kaikkia valintoja tarvitse tehdä
heti ensimmäisenä opiskeluvuonna, vaan vähitellen opintojen edetessä ja henkilökohtaista
opintosuunnitelmaa (HOPS) työstettäessä. HOPSin laadinnan helpottamiseksi jaetaan
ensimmäisen vuoden biologian opiskelijoille lukujärjestys. Se ei kuitenkaan tarkoita, että
jokaisen biologian opiskelijan olisi suoritettava kaikki lukujärjestyksessä mainitut opintojaksot.
Omien voimavarojen ja maisterivaiheen opintojen pääainekaavailujen perusteella kannattaa
miettiä, mitä opintojaksoja voi lukujärjestyksestä karsia.
Kannattaa kuitenkin muistaa, ettei biologinen yleissivistys ole haitaksi ja että opintojen
myöhemmässä vaiheessa joku toinen pääainevaihtoehto saattaa alkaa kiinnostaa enemmän.
On myös huomattava, että ensimmäisen vuoden opinto-ohjelmassa on eri pääaineiden
pakollisia perusopintoja, jotka on suoritettava ennen jatkokursseille pääsyä. Jos seuraat
aineenopettajan tutkintovaatimuksia mutta et myöhemmin haluakaan tai pääse suorittamaan
opettajan pedagogisia opintoja, saat rakennettua suorituksistasi helpohkosti yleisbiologian
perus- ja aineopintojen sivuainekokonaisuuden.
Toisaalta kaikkien lukujärjestyksen opintojaksojen suorittaminen yhtenä lukuvuotena
todennäköisesti tarkoittaa sekä oppimisen jäämistä pinnalliseksi että vaikeutta mahduttaa
tutkintoon sivuaineita biologian oppiaineiden ulkopuolelta ilman että tutkintosi paisuisi yli 180
tai 120 opintopisteen suuruiseksi. Neuvoja ensimmäisen vuoden opintojen suunnitteluun
kannattaa kysyä omalta opettajatuutorilta.
Ensimmäisen lukuvuoden aikana käytyjen kurssien, pääaine-esittelyiden,
tutkintovaatimusten ja laitoksen verkkosivujen perusteella saa esimakua, mitä mikäkin
biologian viidestä pääaineesta pitää sisällään. Tavoitteena on, että pääaineen valinta
selkiytyisi ennen toista lukuvuotta.
2.-3. vuoden opinnot
2. vuoden syksyllä biologian koulutusohjelman opiskelijoiden tulisi pystyä valitsemaan,
minkä pääaineen opettajatuutoriryhmään osallistuu ja suunnittelemaan alustava HOPS
kandidaattitutkinnon loppuajalle (HOPS 2. vuoden opiskelijoille, 1 op). Opintosuunnitelmat
eivät ole kuitenkaan sitovia ja pääaineen vaihtaminenkin on myöhemmin mahdollista.
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HOPSin suunnitteluun, varsinkin sivuainevalintoihin, saattaa saada ajatuksia toisen vuoden
opiskelijoille suunnatulta ammattikuvakurssilta. Ammattikuvakurssin ja HOPSin lisäksi muita
lähes kaikille biologian opiskelijoille (ammattikuvakurssi ei ole pakollinen aineenopettajiksi
valmistuville) pakollisia toiseksi tai kolmanneksi vuodeksi tarkoitettuja opintoja ovat viestintäja kieliopinnot, proseminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte sekä pääainepohjainen
kirjatentti.
Kaksikielinen kandidaatintutkinto
Biologian koulutusohjelmassa opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kandidaatintutkintonsa
kahdella kotimaisella kielellä (suomi ja ruotsi). Kaksikielisten tutkintojen (KaTu) ohjelmassa
suoritetaan kolmasosa kandidaatintutkinnosta toisella kotimaisella kielellä (ruotsi) ja
opintonsa näin suorittaneet saavat tutkintotodistukseensa tästä merkinnän. Tavoitteena on
vahvistaa toisen kotimaisen kielen käyttöä arkielämässä, jolloin opiskelija saa kielellisen
pätevyyden virallisen kielitestin (CEFR/ C1) myötä. Helsingin yliopiston tiedekunnissa on
runsaasti ruotsinkielisiä kursseja, jotka voidaan sisällyttää tutkintoon, lisäksi JOO-opintojen
ja opiskelijavaihdon kautta myös muiden Suomen yliopistojen sekä usean Pohjoismaan
yliopiston kurssivalikoima on ulottuvillasi. Toista kotimaista kieltä ohjelmassa käyttäville on
tarjolla Kielikeskuksen räätälöity kielituki.
Maisteriopinnot
Maisterivaiheen tutkintovaatimukset vaihtelevat hyvin paljon biologian eri pääaineissa ja
niiden erikoistumislinjoissa. Maisteriopintoja on tarkoitus suunnitella pääainekohtaisten
opettajatuutoreiden ja opintoneuvojien avustamana työstettäessä HOPSia (HOPS
maisteritutkinnossa, 1 op). Pro gradu -tutkielman (40 op) aiheen pohtiminen on hyvä aloittaa
heti maisteriopintojen alkuvaiheessa.

Utbildningsprogrammet för biologi
Målsättningar för utbildningsprogrammet i biologi
Målsättningen för utbildningsprogrammet i biologi är att utbilda sakkunniga som i sitt arbete
kan utnyttja de senaste forskningsrönen om livets grundfenomen och grundmekanismer från
molekylnivå till ekosystemnivå. I egenskap av det mest mångdisciplinära universitetet i
Finland ger Helsingfors universitet möjligheter att på ett mångsidigt sätt förena kunnandet
inom olika delområden i biologi och discipliner som tangerar dessa.
Målsättningar för NaK-examen i utbildningsprogrammet i biologi
1. Ge baskunskaper om
- de levande organismers utveckling och mångfald
- strukturella, funktionella och interaktiva särdrag hos de levande organismerna och deras
samfund, från gennivå till individnivå
- organismers beteende och växelverkan med såväl den levande som den icke-levande
miljön
2. Ge basfärdigheter i den metodik som används inom biologi, såväl i laboratorium som i fält
3. Inhämta en mångsidig bild av biologins olika ämnesområden inklusive
arbetsmöjligheterna inom dessa, och hjälpa den studerande att finna sina egna
intresseområden
4. Skapa förutsättningar för att tillämpa de tillägnade baskunskaperna i biologi i arbetslivet
5. Tillräckliga språk- och kommunikationsfärdigheter
6. Möjliggöra en mångsidig kombinering av kunnandet inom olika biologiska ämnesområden
och discipliner som tangerar dessa
7. Beredskap till vetenskapligt tänkande, vetenskapliga arbetssätt, utbildning som leder till
högre högskoleexamen samt förmåga att följa utvecklingen inom biologi
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Målsättningar för FM-examen i utbildningsprogrammet i biologi
1. Goda kunskaper i det specialområde i biologi man valt och färdighet att självständigt
tillämpa de tillägnade kunskaperna och metoderna
2. Färdigheter att fungera som sakkunnig samt utveckla sitt eget specialområde i biologi
3. Färdigheter för vetenskaplig påbyggnadsutbildning inom olika biologiska discipliner
4. Goda språk- och kommunikationsfärdigheter
Ytterligare målsättning för dem som examineras till ämneslärare i biologi
Förtrogenhet med biologins olika ämnesområden och förmåga att som lärare handleda sina
elever, samt beredskap att självständigt följa utvecklingen inom biologins olika delområden
och utarbeta skolvisa läroplaner.
Allmänt om studierna
För utbildningsprogrammet ansvarar Biovetenskapliga institutionen. Den undervisning som
ges på svenska sköts i huvudsak av kommissionen för svenskspråkig undervisning. Praktiskt
taget hela första årets studier kan avläggas på svenska i och med att alla föreläsningar och
de flesta kurserna inom grundundervisningen i biologi ges på svenska. Därutöver anordnas
ett antal specialkurser på svenska.
Proseminarier och skrivövningar hålls på svenska. Modersmålskursen "Självständig kurs i
skrivande - SKIS" (99685, 2 sp) ingår som en obligatorisk del av modersmålsundervisningen
och anordnas under det första studieåret (period 2) av Språkcentrum.
Möjlighet till svenskspråkig studie- och pro gradu -handledning finns inom ämnena ekologi
och evolutionsbiologi, fysiologi och neurovetenskap, växtbiologi, genetik och allmän
mikrobiologi.
I utbildningsprogrammet för biologi ingår följande huvudämnen:
1) allmän mikrobiologi
2) ekologi och evolutionsbiologi
3) fysiologi och neurovetenskap
4) genetik
5) växtbiologi
Grund- och ämnesstudier (60 sp) i allmän biologi ges i sin helhet på svenska och kan
avläggas under det första läsåret. Studieavsnittens omfång mäts i studiepoäng (sp): 1 sp =
27 arbetstimmar, som inkluderar kontaktundervisning, kursundervisning och självständigt
arbete på egen tid. För kandidatexamen i naturvetenskaperna krävs 180 sp, för filosofie
magisterexamen ytterligare 120 sp.
För ämneslärarinriktningen ordnas ett separat urval. Kommande ämneslärare kan välja
något av de ovannämnda huvudämnena.
Under de följande läsåren följer obligatoriska, alternativa eller fritt valbara studieavsnitt
specifika för det huvudämne som valts. Notera att ämnesstudierna och eventuella
obligatoriska sidoämneskurser för det huvudämne man valt måste avläggas innan man kan
delta i de fördjupade kurserna. Examensfordringarna för de olika huvudämnena framgår av
den finskspråkiga texten (Tutkintovaatimukset). Vid val av ämneskombination och
studieavsnitt är det skäl att beakta arbetsmarknadssynpunkter.
Tvåspråkig kandidatexamen
Utbildningsprogrammet för biologi erbjuder möjligheten att avlägga en tvåspråkig
kandidatexamen (svenska och finska). I det tvåspråkiga programmet (TvEx) avläggs en
tredjedel av kandidatexamen på det andra inhemska språket (finska) och de som avlagt sina
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studier enligt programmets fordringar får ett omnämnande om detta på sitt examensbevis.
Målet är att stärka användingen av det andra inhemska språket till vardags. Studenterna
visar sin språkliga kompetens i ett officiellt språkprov (CEFR/C1). Fakulteterna vid
Helsingfors universitet erbjuder ett brett utbud av kurser som ges på finska och som kan
ingå i examen, dessutom kan man välja kurser från andra universitet i Finland och Norden
om man ansöker om flexibel studierätt (JOO) eller söker till utbytesstudier. Språkcentrum
erbjuder skräddarsytt språkstöd för det andra inhemska språket inom ramen för det
tvåspråkiga programmet.
Undervisning på svenska
Kontrollera undervisningsprogrammet före studiestarten på hösten och därefter kontinuerligt
på nätet, hemsidan för svenskspråkig undervisning för eventuella ändringar. Uppgifter över
de olika studieavsnittenas målsättningar, innehåll och genomförande, liksom också
eventuella förhandskrav för deltagande finns i WebOodi samt i studiehandboken.
Notera att ni alltid har rätt att få tentfrågorna och besvara dem på svenska.

Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto 180 OP
529017 BIOLOGIAN PERUS- JA AINEOPINNOT 94 OP
Pakolliset opinnot 58-60 op
529001 Biotieteiden perusteet I, 6 op
529002 Biotieteiden perusteet II, 4 op
59900 Evoluutio ja systematiikka, 4 op
52073 Ekologian perusteet, 4 op
52025 Biokemian harjoitustyöt, 3 op
52211 Biotieteiden matemaattiset harjoitukset, 3 op
Kenttä- tai laboratoriokursseja valinnan mukaan 2 op
526000 Johdatus kasvitieteeseen, 3 op
52052 Johdatus eläintieteeseen, 3 op
52736 Geenitekniikka, 3 op
52739 Bioinformatiikan perusteet, 3 op
522043 Ihmisen fysiologia, 3 op
519091 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin, 3 op
Kandidaatintutkielma, 6 op
58573 Kandidaatintutkielma, ekologia ja evoluutiobiologia, 6 op
522062 Kandidaatintutkielma, fysiologia ja neurotiede, 6 op
526137 Kandidaatintutkielma, kasvibiologia, 6 op
52967 Kandidaatintutkielma, perinnöllisyystiede, 6 op
528005 Kandidaatintutkielma, yleinen mikrobiologia, 6 op
570015-570017 Kypsyysnäyte LuK-tutkinnossa, 0 op
Kirjatentit 8-10 op
Valinnaisia oppikirjoja:
Ekologiaa ja evoluutiobiologiaa:
59921 Ekologian kirjatentti, 5 op: Begon, M., Townsend, L. & Harper, J. L. 2006: Ecology, 4.
painos, 738 s. Blackwell.
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52319 Morfologian kirjatentti, 2 op: Campbell, N. A. & Reece, J. B. 2010: Biology, 9. painos
(tai edellinen painos), 1393 s. (tentitään luvut 22-34) tai Hickman, C. P., Roberts, L. S.,
Keen, S. C. & Larson, A. 2012: Animal Diversity, 6. painos, 496 s.
523065 Evolutiikan kirjatentti, 3 op: - Herron, J. C. & Freeman S. 2013: Evolutionary
Analysis, 5. painos, 864 s. (luvut 4-16), Prentice Hall.
Fysiologiaa ja neurotiedettä:
522059 Fysiologian ja neurotieteen perus- ja aineopintojen loppukuulustelu I, 5 op
Silverthorn: Human Physiology: An Integrated Approach (5th ed. tai uudempi)
867 s. Pearson International Edition tai muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan.
522060 Fysiologian ja neurotieteen perus- ja aineopintojen loppukuulustelu II, 3-5 op
Yksi seuraavista kirjavaihtoehdoista tai muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan:
Neurobiologia: Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Hall WC, LaMantia A-S, McNamara
JO ja Williams SM (2007): Neuroscience 4th edition, Sinauer Associates
Yleinen ja ekologinen fysiologia: Willmer P, Stone G ja Johnston I (2005): Environmental
Physiology of Animals 2nd edition, Blackwell Publishing
Kehitys- ja lisääntymisbiologia: Wolpert L (2002): Principles of Development 2nd edition,
Oxford University Press tai Sariola H, Frilander M, Heino T, Jernvall J, Partanen J, Sainio K,
Salminen M, Thesleff I (2003): Kehitysbiologia: Solusta yksilöksi, Duodecim, 311 s.
Kasvibiologiaa:
52569 Kasvianatomian kuulustelu, 5 op: Esau, K.: Anatomy of Seed Plants. 2. p. (550 s.,
John Wiley & Sons, 1977 tai 1990).
52513 Kasvifysiologian kuulustelu, 7 op: Taiz, L. & Zeiger, E.: Plant Physiology. 4. tai 5. p.
(764 s., Sinauer Ass., 2006 tai 782 s., 2010) tai Taiz, L., Zeiger, E., Møller, I. M. & Murphy,
M.: Plant Physiology and Development. 6. p. (761 p., Sinauer Ass., 2015)
526009 Kasviekologian kuulustelu, 5 op: Gurevitch, J., Scheiner, S.M. & Fox, G.A. 2006.
The Ecology of Plants, 2 p. (518 s., Sinauer Ass., 2006).
526008 Kasvimaantieteen kuulustelu, 6 op: Jonsell, B. Flora Nordica. General volume (s. 37157, The Bergius Foundation 2004), sekä
Breckle, W.-S. 2002: Walter’s Vegetation of the Earth. 4. p. (527 s., Springer, 2002) tai
Archibold, O.W. 1995: Ecology of World Vegetation. (Chapman & Hall, London. 510 s, 1995).
526099 Kasvisystematiikan kuulustelu, 6 op: Kenrick, P. & Davis, P.: Fossil Plants (216 s.,
Natural History Museum, 2004)
Judd, W. S., Campbell, C.S., Kellogg, E.A., Stevens, P. F. & Donoghue, M. J.: Plant
systematics, 2. p. (s. 1-118 ja 511-532, Sinauer Ass., 2002).
Lipscomb, D.: Basics of cladistic analysis:
http://www.gwu.edu/~clade/faculty/lipscomb/Cladistics.pdf (75 s., 1998) ja
Willis, K.J. & McElwain, J.C.: The Evolution of Plants. (378 s., Oxford Univ. Press, 2002).
Mauseth, J.D.: Botany – an introduction to plant biology, 4th edition. Jones and Bartlett
Publishers, 2009, 624 s. 5 op.
Timonen, S. & Valkonen, J. (toim.): Sienten biologia. (434 s., Gaudeamus, 2013) 2 op.
Perinnöllisyystiedettä:
52719 Perinnöllisyystieteen loppukuulustelu I, 8 op:
Pierce, B.A.: Genetics, a conceptual approach. W.H. Freeman and Co., 5 op, kaikille
pakollinen
Lisäksi 3 op seuraavista:
Turnpenny, P. & Ellard, S.: Emery´s elements of Medical Genetics (uusin painos), Churchill
Livingstone (3 op)
Xiong, J.: Essential Bioinformatics (2006 tai uusin painos). Cambridge University Press (3 op)
Yleistä mikrobiologiaa:
52817 Mikrobiologian loppukuulustelu (aineopinnot), 8 op:
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Madigan, MT ym.: Brock Biology of Microorganisms. Pearson Benjamin Cummings, Pearson
Education, Inc. Tentitään uusin painos.
Valinnaiset opinnot 34-36 op
Ekologia ja evoluutiobiologia:
Erityisesti ekologiaan ja evoluutiobiologiaan opintonsa painottaville suositellaan
seuraavia opintoja LuK-tutkinnossa:
52315 Eläintuntemus, 3 op
52064 Kasvituntemus I, 3 op
59920 Biotoopit: luennot, 2 op
59928 Ekologian kenttäkurssin biotooppijakso, 4 op
59905 Ekologian kenttäkurssin tutkimusjakso, 8 op
59903 Saariston ekologia, 2 op
59932 Yksilöistä ekosysteemeihin, 6 op
59931 Evoluutiobiologian perusteet, 6 op
52045 Käyttäytymisekologian perusteet, 2 op
Fysiologia ja neurotiede:
Fysiologian ja neurotieteen pääaineen opetukseen LuK-tutkintonsa painottaville suositellaan
seuraavia valinnaisia opintoja:
Erityisesti neurobiologiaan opintonsa painottaville suositellaan seuraavia opintoja
(nämä opintojaksot tulee sisällyttää neurobiologian erikoistumislinjalla
maisterivaiheen opintoihin ellei niitä ole suoritettu LuK-tutkinnossa):
52245 Eläinfysiologian ja histologian harjoitustyöt, 3 op
52290 Soluviljelytekniikan kurssi, 3 op
522022 Molekyyleistä toimivaan organismiin, 3 op
522049 Lectures in Laboratory Animal Science, 2 cr
522055 Koe-eläintieteen harjoitustyöt, 1 op
522085 Koe-eläintieteen kirjalliset pienryhmätyöt, 1 op
52264 Biotieteiden fysiikka, 3 op
52097 Solufysiologia, 3 op
52276 Neurobiologian seminaari, 5 op
52265 Introduction to neurobiology, 5 cr
Lisäksi neurobiologiaan opintonsa painottaville suositellaan seuraavia opintoja:
52078 Solubiologia ja sytogenetiikka, 2 op
52089 Biologian historia, 3 op
52090 Sensory biology, 2-3 cr
522004 Nisäkkään anatomian kurssi, 3 op
522040 Toiminnallisen anatomian luennot, 3 op
Erityisesti yleiseen ja ekologiseen fysiologiaan opintonsa painottaville suositellaan
seuraavia opintoja (nämä opintojaksot tulee sisällyttää yleisen ja ekologisen
fysiologian erikoistumislinjalla maisterivaiheen opintoihin ellei niitä ole suoritettu
LuK-tutkinnossa):
52078 Solubiologia ja sytogenetiikka, 2 op
52245 Eläinfysiologian ja histologian harjoitustyöt, 3 op
522047 Eläinten ekofysiologia, 6 op
522022 Molekyyleistä toimivaan organismiin, 3 op
522049 Lectures in Labratory Animal Science, 2 cr
522055 Koe-eläintieteen harjoitustyöt, 1 op
522085 Koe-eläintieteen kirjalliset pienryhmätyöt, 1 op
52097 Solufysiologia, 3 op
52090 Sensory biology, 2-3 cr
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522004 Nisäkkään anatomian kurssi, 3 op
52089 Biologian historia, 3 op
Lisäksi yleiseen ja ekologiseen fysiologiaan opintonsa painottaville suositellaan seuraavia
opintoja:
522057 Fysiologinen ekotoksikologia, 3 op
52264 Biotieteiden fysiikka, 3 op
522040 Toiminnallisen anatomian luennot, 3 op
52246 Kalafysiologian luennot, 3 op
Erityisesti kehitys- ja lisääntymisbiologiaan opintonsa painottaville suositellaan
seuraavia opintoja (nämä opintojaksot tulee sisällyttää kehitys- ja
lisääntymisbiologian erikoistumislinjalla maisterivaiheen opintoihin ellei niitä ole
suoritettu LuK-tutkinnossa):
52078 Solubiologia ja sytogenetiikka, 2 op
52245 Eläinfysiologian ja histologian harjoitustyöt, 3 op
52290 Soluviljelytekniikan kurssi, 3 op
52226 Kehitysbiologian perusteet, 3 op
52295 Lisääntymisbiologian luennot, 3 op
522022 Molekyyleistä toimivaan organismiin, 3 op
522049 Lectures in Laboratory Animal Science, 2 cr
522055 Koe-eläintieteen harjoitustyöt, 1 op
522085 Koe-eläintieteen kirjalliset pienryhmätyöt, 1 op
52097 Solufysiologia, 3 op
522004 Nisäkkään anatomian kurssi, 3 op
52264 Biotieteiden fysiikka, 3 op
Lisäksi kehitys- ja lisääntymisbiologiaan opintonsa painottaville suositellaan seuraavia
opintoja:
52089 Biologian historia, 3 op
522001 Yksilönkehityksen anatomia, 2 op
522040 Toiminnallisen anatomian luennot, 3 op
52090 Sensory biology, 2-3 cr
Myös muita fysiologian ja neurotieteen opintoja tai fysiologiaa tukevia opintojaksoja
biologian koulutusohjelman muista pääaineista tai muista koulutusohjelmista
suositellaan perus- ja aineopintoihin. Esim.
52315 Eläintuntemus, 3 op
52045 Käyttäytymisekologian perusteet, 2 op
55000 Orgaanisen kemian peruskurssi A, 3 op
52729 Geenitekniikan työt I, 5 op
529305 Proteiinien puhdistus ja karakterisointi, 5 op
529306 Entsymologian työt, 4 op
529308 Metabolia, 6 op
529304 Proteiinit ja entsyymit, 4 op
Kasvibiologia:
Kasvifysiologia, -molekyylibiologia ja kasvien kehitysbiologia:
525007 Kasvifysiologian luennot, 3 op
525004 Kasvien kehitysfysiologian luennot, 3 op
52511 Kasvibiokemian ja solubiologian luennot, 3 op
52078 Solubiologia ja sytogenetiikka, 2 op
525002 Kasvianatomian ja -fysiologian harjoitustyöt, 3 op
52512 Kasvifysiologian ja molekyylibiologian harjoitustyöt, 7 op
812099 Crop physiology (KTT401), 5 cr
812040 Crop physiology practicals (KTT405), 7 cr
52728 Plant biotechnology and molecular biology, 5 cr
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81028 Laboratory course in plant biotechnology (KBIOT301), 5 cr
52549 Puun rakenne - kasvu ja erilaistuminen, 5 op
52736 Geenitekniikka, 3 op
Kasviekologia:
59920 Biotoopit (luennot), 2 op
59928 Ekologian kenttäkurssin biotooppijakso, 4 op
59905 Ekologian kenttäkurssin tutkimusjakso, 8 op
526001 Tropiikin kasvisto ja kasvillisuus, 3 op
526041 Kasvien yhteisö- ja populaatioekologia, 3 op
526031 Physiological plant ecology, 3 cr
526040 Ecosystem ecology, 3 cr
52601 Kasvien morfologinen adaptaatio, 4 op
Kasvi- ja sienisystematiikka:
526128 Kasvikunta, 4 op
526005 Koppisiemeniset, 4 op
526006 Sienisystematiikka, 3 op
526084 Kladistiikka, 3-6 op
59931 Evoluutiobiologian perusteet, 6 op
Kasvimaantiede ja lajintuntemus:
52064 Kasvituntemus I, 3 op
52063 Sienituntemus, 2 op
52065 Hyötykasvit, 3 op
52613 Suomen kasvimaantiede, 3 op
59927 Eliömaantieteen perusteet, 3 op
52601 Siemenkasvien morfologinen adaptaatio, 4 op
Omatoimisesti suoritettavia opintojaksoja:
526098 Kasvituntemus II, 4 op
52614 Putkilokasvituntemus, 5 op
52643 Lapin ja Pohjois-Suomen kasvit, 4 op
526058 Ahvenanmaan ja lounaissaariston kasvit, 4 op
52645 Vesi- ja rantakasvit, 4-6 op
526082 Avomaan hyöty-, yrtti- ja rohdoskasveja, 3 op
526081 Puut, pensaat ja perennat, 4 op
526083 Boreaalisen ja temperaattisen vyöhykkeen kasveja, 4 op
52434 Tieteellinen kasvi- tai sienikokoelma, 3-10 op
52433 Kirjallisuuskatsaus, 3-10 op
52692 Kasvitieteen historia, kirjallisuuskuulustelu, 3 op
Perinnöllisyystiede:
52746 Geneettinen analyysi, 3 op
52773 Immunobiology, 2 cr
52714 Human genetics, 3 cr
529021 Mikrobigenetiikka, 3 op
529022 Mikrobien genomiikka, 2 op
52728 Plant biotechnology and molecular biology, 5 cr
81055 Populaatio- ja kvantitatiivinen genetiikka, 3 op
52937 Geenit ja yksilönkehitys, 3 op
529303 Turvallinen työskentely laboratoriossa, 1 op
52721 Mikrobigenetiikan työt, 5 op
529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op
52729 Geenitekniikan työt I, 5 op
529312 Gene technology II, 4 cr
Yleinen mikrobiologia:
529303 Turvallinen työskentely laboratoriossa, 1 op
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(529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op, sis. pakollisiin opintoihin)
864093 Mikrobien rakenne ja toiminta, 3 op (MM-tdk)
528006 Virukset, 3(-4) op
52729 Geenitekniikan työt I, 5 op
529310 Bakteriologian ja virologian harjoitustyöt, 5 op
528033 Bakteerien evoluutio ja vuorovaikutukset isännässä, 2 op
529304 Proteiinit ja entsyymit, 4 op
529305 Proteiinien puhdistus ja karakterisointi, 5 op
529383 Biotekniikka - Molekyylibiotieteiden sovelluksia, 3 op (BY- ja MM-tdk)
528021 Infektiotaudit ja infektioimmunologia, 4-5 op
52773 Immunobiology, 2 cr
529308 Metabolia, 6 op
529021 Mikrobigenetiikka, 3 op
529022 Mikrobien genomiikka, 2 op
52883 Työharjoittelu, 4 op
tai muita HOPSin mukaisia mikrobiologian opintoja

570014 MUUT OPINNOT 26 OP
80144 Tilastotiede I: Tilastollisen ajattelun perusteet, 2 op
570013 Ammattikuvakurssi, 3 op
570010 HOPS 1. vuoden opiskelijoille, 1 op
570011 HOPS 2. vuoden biologian opiskelijoille, 1 op
570029 HOPS 3. vuoden biologian opiskelijoille, 1 op
Proseminaari ja äidinkielen opinnot, 3 op
59933 Ekologian ja evoluutiobiologian proseminaari ja äidinkielen opinnot, 3 op
522073 Fysiologian ja neurotieteen kandidaattiseminaari ja äidinkielen opinnot, 3 op
525019 Kasvibiologian proseminaari, 3 op
52987 Perinnöllisyystieteen kandidaattiseminaari ja äidinkielen opinnot, 3 op
528001 Mikrobiologian kandidaattiseminaari ja äidinkielen opinnot, 3 op
Toinen kotimainen kieli, 3 op
Vieras kieli, 4 op
570009 Tieto- ja viestintätekniikan ajokortti, 3 op
55395 Kemian perusteet, 5 op

SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 60 OP
Vähintään yhden sivuaineen perusopinnot (25 op). On myös mahdollista suorittaa kahdesta
sivuaineesta perusopinnot, tai yhdestä aineesta 60 opintopisteen laajuiset perus- ja
aineopinnot. Sivuaineeksi voi valita myös biologian koulutusohjelman jonkin pääaineen
tarjoamat sivuaineopinnot.
Vapaasti valittaviin opintoihin hyväksytään jonkin suomalaisen tai ulkomaisen yliopiston
(tiede- ja taidekorkeakoulut) vahvistamien tutkintovaatimusten mukaisia opintoja,
Kielikeskuksen opintoja, laitosten opetusohjelmiin sisältyviä opintoja tai harkinnan mukaan
jossakin muussa korkeakoulussa tai oppilaitoksessa suoritettuja opintoja. Suosituksena on,
että vapaasti valittavista opinnoista kerättäisiin suurempia kokonaisuuksia. Vapaasti
valittavina opintoina voi suorittaa myös biologian eri alojen opintoja. Suoritetut yksittäiset
opintojaksot kootaan ”Muihin opintoihin” (570014).
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Ekologia ja evoluutiobiologia
Ekologian ja evoluutiobiologian pääaineen tavoitteet
Ekologia ja evoluutiobiologia -pääaine kouluttaa toimijoita, joilla on vahva ekologisen teorian
ja menetelmien osaaminen sekä valmius soveltaa oppimiaan tietoja ja menetelmiä
itsenäisesti työelämässä erikoisalansa asiantuntijoina ja kehittäjinä. Opetus tarjoaa
valmiudet korkeakoulujen opetus- ja tutkimustehtäviin, tutkimuslaitosten ja tiedotusvälineiden
palvelukseen sekä ympäristöhallinnon, erilaisten järjestöjen ja yksityisten yritysten
asiantuntijatehtäviin. Opiskelijat saavuttavat myös pätevyyden tieteelliseen
jatkokoulutukseen biologian eri osa-alueilla.
Ekologian ja evoluutiobiologian keskeistä opetussisältöä ovat yksilöiden, populaatioiden,
eliöyhteisöjen, ja ekosysteemien toiminnan lait, ekologisten teorioiden hallinta, Suomen
eliölajiston tunnistaminen, eliöiden rakenne, toiminta ja evoluutio sekä niiden levinneisyyteen
ja runsaudenvaihteluihin vaikuttavat tekijät. Tarkastelun kohteina ovat eliöiden elinkierrot ja
käyttäytyminen (evoluutioekologia) sekä niihin vaikuttavat ekologiset ja evolutiiviset tekijät,
luonnonpopulaatioiden geneettinen rakenne ja sopeutumat elinympäristöönsä (populaatio- ja
kvantitatiivinen genetiikka) sekä molekyylievoluutio, fylogenetiikka ja fylogeografia.
Ekologian ja evoluutiobiologian pääaineen tutkimustoiminta
Ekologian ja evoluutiobiologian pääaineessa toimii useita vahvoja kansainvälisesti tunnettuja
tutkimusryhmiä populaatioekologiassa (erityisesti spatiaalisessa ekologiassa),
luonnonsuojelubiologiassa, evoluutiobiologiassa, evolutiivisessa genetiikassa,
molekyyliekologiassa ja käyttäytymisekologiassa.
Metapopulaatiobiologian tutkimusryhmä on pääaineen suurin ryhmä. Ryhmän kaksi
näkyvintä saavutusta ovat pirstoutuneissa ympäristöissä elävien metapopulaatioiden
populaatiodynamiikan ekologian tutkiminen sekä mallintamismenetelmien kehittely ja
toisaalta laajamittaiset empiiriset uhanalaisia perhoslajeja koskevat tutkimukset.
Jälkimmäinen suuntaus alkoi ekologisina projekteina mutta se on laajentunut käsittämään
myös metapopulaatiogenetiikkaa ja evoluutiobiologiaa.
Useat muut tutkimusryhmät yhdistävät teoreettisen työn ja laajojen empiiristen aineistojen
analyysin. Spatiaaliseen ekologiaan keskittyvä Integratiivinen ekologiaryhmä tutkii
populaatioekologiaa pitkäaikaisten empiiristen aikasarjojen, mallintamisen ja
mikrokosmoskasvatusten avulla. Ekologisen genetiikan tutkimusryhmää on tunnettu
evolutiivisen kvantitatiivisen genetiikan ja populaatiogenetiikan tutkimuksista sekä
tutkimuksista koskien eläinten sopeutumista muuttuviin ympäristöolosuhteisiin. Hyönteisten
sosiaalisen ja geneettisen evoluution tutkimusryhmä tarkastelee kastiensisäisten ja -välisten
evolutiivisten konfliktien ratkaisumenetelmiä sosiaalisilla hyönteisillä. Sosiaalisten
hyönteisten evoluution tutkimusryhmä tutkii mm. lajiutumisen ongelmia esim.
fylogeneettisten menetelmien avulla.
Lintuekologian ryhmät sekä kalaekologian ryhmät tarkastelevat evoluution, käyttäytymisen ja
populaatioekologian ongelmia käyttäen mallilajeina lintuja ja kaloja.
http://www.helsinki.fi/biotieteet/ekologiajaevoluutiobiologia/tutkimus.htm

Filosofian maisterin (FM) tutkinto 120 OP
523101 EKOLOGIAN JA EVOLUUTIOBIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 71100 OP
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Pakolliset opinnot 64 op
50143 Pro gradu -tutkielma ekologiassa ja evoluutiobiologiassa, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
59937 Syventävien opintojen seminaari, 5 op
Syventävä lajintuntemus, 3 op; jokin lajintuntemukseen perehdyttävä syventävä maasto- tai
laboratoriokurssi
58510 Pro gradu -kurssi, 3 op
80145 Tilastotiede II: Tilastollisten menetelmien perusteet, 3 op
52333 Syventävien opintojen kirjatentit, 10 op
Evolutiikka, 4 op: Futuyma, D. J. 2013: Evolution, 3. painos, 656 s., Sinauer Associates.
Loput 6 op valittavissa seuraavista tai erikseen sovittavista kirjoista:
Barnard, C. 2004: Animal Behaviour. Mechanism, Development, Function and Evolution,
726 s. (tentitään sivut 33-93 ja 167-633), Pearson Prentice Hall.
Frankham, R., Ballou, J. D. & Briscoe, D. A. 2010: Introduction to Conservation Genetics, 2.
painos, 618 s., Cambridge University Press.
Hunter, M. & Gibbs, J. 2007: Fundamentals of Conservation Biology, 3. painos. 497 s.,
Blackwell Publishing.
Valinnaiset opinnot 7-36 op, esim.
52180 Yliopisto-opiskelijoiden työharjoittelu, 2-12 op
52118 Ekologista tutkimusharjoittelua, 8 op

570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 19-48 OP

Fysiologia ja neurotiede
Fysiologian ja neurotieteen pääaineen alaan kuuluvat (1) neurobiologia, (2) kehitys- ja
lisääntymisbiologia sekä (3) yleinen ja ekologinen fysiologia.
Biotieteet ovat kehitysvaiheessa, jonka voi rinnastaa sata vuotta sitten tapahtuneeseen
vallankumoukseen fysiikassa. Biologinen fakta-aineisto kasvaa räjähdysmäisesti, mikä tekee
yhä tärkeämmäksi tutkimuksen, joka jäsentää tätä aineistoa toiminnalliseksi
kokonaisuudeksi. Sanan "fysiologia" synonyyminä käytetäänkin usein
ilmaisua ”integratiivinen biologia”, joka käsittää sekä molekyyli-, solu-, kudos-, elin että
eliötason prosessit. Fysiologian keskeisenä tavoitteena on selvittää, millä tavoin näiden eri
organisaatiotasojen prosessit, molekyyli- ja solubiologisten mekanismien kautta, ohjaavat
yksilön kehitystä, elintoimintoja, ja vuorovaikutuksia ympäristön kanssa.
Fysiologi hyödyntää evoluution tuottamaa eliökunnan rikkautta valitessaan sopivaa
tutkimuskohdetta (ns. tutkimusmallia) kokeelliseen työhön. Lisäksi modernin biologian
keskeiset tutkimusmallit, muuntogeeniset organismit, tarjoavat tehokkaita lähestymistapoja
fysiologian eri osa-alueilla, mm. kehitysbiologiassa ja neurobiologiassa.
Ekologisessa fysiologiassa tärkeitä kysymyksiä ovat, miten eri eläinlajit ja -ryhmät ovat
sopeutuneet ympäristöönsä, mitkä tekijät määräävät sopeutuvuuden rajat ja missä määrin
12

evoluution tuottamat ratkaisut ovat yleispäteviä. Lajien välinen vertaileva fysiologia
muodostaa ekofysiologian ytimen, ja se myös syventää näkemystämme ihmisen
fysiologiasta ja sen evolutiivisesta taustasta.
Fysiologia ja neurotiede on myös englanninkielisen neurotieteen maisteriohjelman
(MNEURO) tutkintojen pääaine. Fysiologian ja neurotieteen osasto tarjoaa yhteistyössä
Neurotieteen tutkimuskeskuksen kanssa neurobiologiaan erikoistuville opiskelijoille erityisen
monipuolisen koulutus- ja tutkimusympäristön.
Fysiologinen tutkimustyö voi olla hyvin monimuotoista. Näin ollen esim. pro gradu tutkielman kokeellinen osuus voi perustua ihmisen psykofysiikkaan, eri eläinlajeilla tehtäviin
käyttäytymiskokeisiin, sähköfysiologiaan ja farmakologiaan, histologiaan, biokemiaan,
molekyylibiologiaan, tai näiden yhdistelmiin. Oleellista on integratiivinen ote: alempien
organisaatiotasojen tutkimusongelmat valitaan ja tulkitaan ylempien tasojen toimintojen
valossa, ja toiminnoille taas haetaan mekanistisia selityksiä alemmilta tasoilta.

Filosofian maisterin (FM) tutkinto 120 OP
Edeltävänä suorituksena LuK- tutkinto, johon liittyy fysiologian ja neurotieteen polun
mukaiset pää- ja sivuaineopinnot. Opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan
voidaan sisällyttää enintään 60 op FM-tutkintoa täydentäviä pakollisia opintoja (570024),
jotka eivät sisälly filosofian maisterin tutkinnon vähimmäislaajuuteen, mikäli opiskelija on
suorittanut alemman korkeakoulututkinnon eri alalla.

522065 FYSIOLOGIAN JA NEUROTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(NEUROBIOLOGIAN ERIKOISTUMISLINJA) 79-100 OP
Pakolliset opinnot 79 op
52098 Muuntogeenisten eläinten fenotyyppinen karakterisointi, 3 op
522018 Eläinfysiologian seminaari, 9 op
522019 Eläinfysiologian jatkokurssi, 6 op
52231 Fysiologian ja neurotieteen maisteriseminaari, 9 op
52217 Histologisen tekniikan perusteet, 3 op
522061 Fysiologian ja neurotieteen syventävien opintojen loppukuulustelu, 9 op
Syventävän tason kirjallisuutta erikoistumislinjan alalta sopimuksen mukaan.
522064 Pro gradu -tutkielma fysiologiassa ja neurotieteessä, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
Opinnot, jotka on sisällytettävä valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin, ellei
niitä ole suoritettu edeltävässä tutkinnossa:
52245 Eläinfysiologian ja histologian harjoitustyöt, 3 op
52290 Soluviljelytekniikan kurssi, 3 op
522022 Molekyyleistä toimivaan organismiin, 3 op
522049 Lectures in Laboratory Animal Science, 2 cr
522055 Koe-eläintieteen harjoitustyöt, 1 op
522085 Koe-eläintieteen kirjalliset pienryhmätyöt, 1 op
52264 Biotieteiden fysiikka, 3 op
52097 Solufysiologia, 3 op
52276 Neurobiologian seminaari, 5 op
52265 Introduction to neurobiology, 5 cr
Valinnaiset opinnot 0-21 op, esim.
52271 Sähköfysiologisen mittaustekniikan kurssi, 5 op
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52277 Brain slice electrophysiology, 5 cr
522038 Synaptinen signalointi ja plastisuus - luennot, 3 op
522017 Synaptinen signalointi ja plastisuus - harjoitustyöt, 5 op
920001 Molecular and cellular neuroscience, 6 cr (Neurotieteen tutkimuskeskus)
920002 Developmental neuroscience, 3 cr (Neurotieteen tutkimuskeskus)
920003 Functional neuroanatomy, 3 cr (Neurotieteen tutkimuskeskus)
920007 Basic mechanisms of nervous system disorders, 1,5 - 5 cr (Neurotieteen
tutkimuskeskus)
920008 Optical imaging in neuroscience, 3 cr (Neurotieteen tutkimuskeskus)
920016 Systems neuroscience: Perception, attention, and memory, 3 cr (Neurotieteen
tutkimuskeskus)
522020 Neurobiofysiikka 1, 5-8 op
522021 Neurobiofysiikka 2, 5-8 op
52078 Solubiologia ja sytogenetiikka, 2 op
80145 Tilastotiede II: Tilastollisten menetelmien perusteet, 3 op
59931 Evoluutiobiologian perusteet, 6 op
Fysiologian ja neurotieteen opintojaksoja tai neurobiologiaa tukevia opintojaksoja biologian
koulutusohjelman muista pääaineista tai muista koulutusohjelmista. Enintään 6 op
opintojaksoista voidaan korvata laitoksen hyväksymällä harjoittelulla (52219).

570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 19-49 OP

522067 FYSIOLOGIAN JA NEUROTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (YLEISEN
JA EKOLOGISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISTUMISLINJA) 76-100 OP
Pakolliset opinnot 76 op
52098 Muuntogeenisten eläinten fenotyyppinen karakterisointi, 3 op
522018 Eläinfysiologian seminaari, 9 op
522019 Eläinfysiologian jatkokurssi, 6 op
52231 Fysiologian ja neurotieteen maisteriseminaari, 9 op
522061 Fysiologian ja neurotieteen syventävien opintojen loppukuulustelu, 9 op
Syventävän tason kirjallisuutta erikoistumislinjan alalta sopimuksen mukaan.
522064 Pro gradu -tutkielma fysiologiassa ja neurotieteessä, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
Opinnot, jotka on sisällytettävä valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin, ellei
niitä ole suoritettu edeltävässä tutkinnossa:
52078 Solubiologia ja sytogenetiikka, 2 op
52245 Eläinfysiologian ja histologian harjoitustyöt, 3 op
52217 Histologisen tekniikan perusteet, 3 op
522047 Eläinten ekofysiologia, 6 op
522022 Molekyyleistä toimivaan organismiin, 3 op
522049 Lectures in Laboratory Animal Science, 2 cr
522055 Koe-eläintieteen harjoitustyöt, 1 op
522085 Koe-eläintieteen kirjalliset pienryhmätyöt, 1 op
52097 Solufysiologia, 3 op
52090 Sensory biology, 2-3 cr
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522004 Nisäkkään anatomian kurssi, 3 op
Valinnaiset opinnot 0-24 op, esim.
522058 Advanced Course in Animal Ecophysiology, 8 cr
52315 Eläintuntemus, 3 op
59932 Yksilöistä ekosysteemeihin, 6 op
80145 Tilastotiede II: Tilastollisten menetelmien perusteet, 3 op
59931 Evoluutiobiologian perusteet, 6 op
518068 Akvaattisten tieteiden perusteet, 4 op
51806 Vesimikrobiologian menetelmät –kurssi, 4 op
518065 Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi, 8 op
51822 Litoraaliekologian kenttäkurssi, 4 op
86200 Limnologian perusteet, 5 op
86257 Syvennetty lajintuntemus, 2-4 op
86103 Kalantutkimus, luennot, 4 op
86104 Kalantutkimus, harjoitustyöt, 8 op
86121 Kalojen ikä ja kasvu, 6 op
Fysiologian ja neurotieteen opintojaksoja tai fysiologiaa tukevia opintojaksoja biologian
koulutusohjelman muista pääaineista tai muista koulutusohjelmista. Enintään 6 op
opintojaksoista voidaan korvata laitoksen hyväksymällä harjoittelulla (52219).

570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 19-49 OP

522066 FYSIOLOGIAN JA NEUROTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (KEHITYSJA LISÄÄNTYMISBIOLOGIAN ERIKOISTUMISLINJA) 76-100 OP
Pakolliset opinnot 76 op
52098 Muuntogeenisten eläinten fenotyyppinen karakterisointi, 3 op
522018 Eläinfysiologian seminaari, 9 op
522019 Eläinfysiologian jatkokurssi, 6 op
52231 Fysiologian ja neurotieteen maisteriseminaari, 9 op
522061 Fysiologian ja neurotieteen syventävien opintojen loppukuulustelu, 9 op
Syventävän tason kirjallisuutta erikoistumislinjan alalta sopimuksen mukaan.
522064 Pro gradu -tutkielma fysiologiassa ja neurotieteessä, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
Opinnot, jotka on sisällytettävä valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin, ellei
niitä ole suoritettu edeltävässä tutkinnossa:
52078 Solubiologia ja sytogenetiikka, 2 op
52245 Eläinfysiologian ja histologian harjoitustyöt, 3 op
52217 Histologisen tekniikan perusteet, 3 op
52290 Soluviljelytekniikan kurssi, 3 op
52226 Kehitysbiologian perusteet, 3 op
52295 Lisääntymisbiologian luennot, 3 op
522022 Molekyyleistä toimivaan organismiin, 3 op
522049 Lectures in Laboratory Animal Science, 2 cr
522055 Koe-eläintieteen harjoitustyöt, 1 op
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522085 Koe-eläintieteen kirjalliset pienryhmätyöt, 1 op
52097 Solufysiologia, 3 op
522004 Nisäkkään anatomian kurssi, 3 op
52264 Biotieteiden fysiikka, 3 op
Valinnaiset opinnot 0-24 op, esim.
52079 Lisääntymis- ja kehitysbiologian seminaari, 3 op
52932 Kehitysgenetiikan seminaari, 3 op
52933 Kehitysgenetiikan työt, 3 op
529991 Developmental biology; Practical course, 4 cr
52089 Biologian historia, 3 op
52265 Introduction to neurobiology, 5 cr
80145 Tilastotiede II: Tilastollisten menetelmien perusteet, 3 op
59931 Evoluutiobiologian perusteet, 6 op
Fysiologian ja neurotieteen opintojaksoja tai kehitys- ja lisääntymisbiologiaa tukevia
opintojaksoja biologian koulutusohjelman muista pääaineista tai muista koulutusohjelmista.
Enintään 6 op opintojaksoista voidaan korvata laitoksen hyväksymällä harjoittelulla (52219).

570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 19-49 OP

Kasvibiologia
Kasvibiologiassa tutkitaan ja opetetaan kasveihin liittyviä ilmiöitä molekyylitasolta
ekosysteemitasolle. Aihealueita ovat mm. kasvien fysiologinen sopeutuminen erilaisiin
ympäristöoloihin, molekyyli- ja solubiologia, kasvien ja sienten fylogenia eli evoluutiohistoria
ja siihen perustuva systematiikka, kasvien yhteisö- ja populaatioekologia sekä
ekosysteemiekologia. Ihmisen toiminnan vaikutus kasveihin on viime vuosikymmeninä
noussut yhä keskeisemmäksi tutkimuskohteeksi sekä fysiologiassa, systematiikassa että
ekologiassa.
Pääaineen tavoitteena on antaa kaikille kasvibiologian opiskelijoille kattavat tiedot modernin
kasvibiologian eri osa-alueista ja tutkimusmenetelmistä. Maisterivaiheen opinnoissa
opiskelijat syventyvät johonkin pääaineen neljästä erikoistumislinjasta, jotka ovat
kasviekologia, kasvi- ja sienisystematiikka, kasvifysiologia ja -kehitysbiologia sekä yleinen
kasvitiede.
Valmistuneet kasvibiologit voivat toimia esimerkiksi asiantuntijoina ympäristöhallinnossa ja
yrityksissä. Kasvibiologia tarjoaa myös hyvän lähtökohdan aineenopettajan opinnoille.
Lisäksi kasvigenetiikkaa opetetaan läheisessä yhteistyössä kasvibiologian kanssa.
Vaihtoehtoisten opintojaksojen ja sivuainevalintojen avulla opiskelija voi painottaa
tutkintoaan haluamaansa suuntaan. Kasvibiologian tutkimusprojekteista ja -ryhmistä saa
tietoa kasvibiologian verkkosivuilta.

16

KASVIEKOLOGIA
Kasviekologia tutkii kasvien ja niiden bioottisen ja abioottisen ympäristön välisiä
vuorovaikutuksia. Kasviekologia voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen tutkimuskohteen
organisaatiotason mukaan.
Fysiologisessa kasviekologiassa kasvien ja niiden ympäristön vuorovaikutussuhteita
tutkitaan keskittymällä kasvien fysiologisiin prosesseihin. Ekologisiin kysymyksiin haetaan
vastauksia fysiologian menetelmin. Esimerkiksi kasvien selviytyminen erilaisista
stressitekijöistä (äärilämpötilat, herbivoria jne) on tyypillinen tutkimusaihe fysiologisessa
kasviekologiassa.
Kasvien populaatio- ja yhteisöekologiassa keskitytään yksilöiden ja lajien välisiin
vuorovaikutuksiin. Esimerkiksi kahden kasvilajin välistä kilpailua voidaan tutkia tarkkailemalla
kuinka kilpailevat lajit vaikuttavat toistensa kasvuun ja lisääntymiseen erilaisissa
ympäristöissä.
Ekosysteemiekologiassa näkökulma on vielä laajempi, ja kiinnostuksen kohteina ovat
esimerkiksi ravinteiden kierto ja energiavirta tai luonnolliset tai ihmisen aiheuttamat
muutokset ekosysteemeissä.
Kasvibiologia-pääaineessa kasviekologian tutkimus on keskittynyt fysiologiseen
kasviekologiaan, valobiologiaan sekä kasvien ja niiden patogeenien välisiin suhteisiin, mutta
opetus kattaa myös muut kasviekologian alat.
KASVI- JA SIENISYSTEMATIIKKA
Maapallon kasvi- ja sienilajisto on lähes käsittämättömän monimuotoinen - tämän
diversiteetin tutkiminen on yksi kasvibiologian keskeinen haaste ja tehtävä. Eliöyhteisöjen
suojelu ja järkiperäinen käyttö edellyttävät syvällistä tietoa kasvi- ja sienilajien
monimuotoisuudesta, niiden erityispiirteistä ja levinneisyydestä. Systematiikka tunnistaa ja
kuvaa maapallon eliöitä sekä selvittää niiden välisiä sukulaisuussuhteita. Tulosten pohjalta
se luo eliöiden evoluutiohistoriaan eli fylogeniaan perustuvaa luokittelua, jonka avulla
muidenkin biotieteiden tuottamaa tietoa voi mielekkäästi jäsentää.
Fylogeneettinen systematiikka
Systematiikka on kahden viime vuosikymmenen aikana kokenut täydellisen
muodonmuutoksen. Tähän mullistukseen on neljä syytä: 1) kladististen periaatteiden
omaksuminen, 2) numeeristen menetelmien käyttöönotto, 3) jatkuvasti kasvava
tietokoneiden laskentateho ja 4) uudet molekyylibiologiset menetelmät, jotka ovat johtaneet
analyyseissa käytettävän aineiston eksponentiaaliseen kasvuun. Nykyisin fylogeneettiset
analyysit perustuvat tuhansien ominaisuuksien tarjoamaan informaatioon nukleotideista
makromorfologiaan. Systematiikka perustuu suurien näytemäärien ja usein hyvin
vanhojenkin kirjallisten lähteiden käyttöön ja siksi Luonnontieteellisen keskusmuseon laajat
kokoelmat ovat tutkimukselle korvaamattoman tärkeitä. Myös alan opintojaksoja toteutetaan
yhteistyössä museon tutkijoiden kanssa. Parhaiten tutkimusmenetelmät oppii käytännössä ja
siksi alasta kiinnostuneiden on jo varhaisessa vaiheessa syytä hankkiutua esim.
tutkimusharjoittelun kautta mukaan ottamalla yhteyttä suoraan tutkimusryhmiin ja niiden
tutkijoihin. Näin saa parhaiten tietoa myös tarjolla olevista erikoistöiden aiheista.
Monimuotoisuuden ja evoluution tutkiminen
Kasvien ja sienten luokittelu heijastaa osaltaan niitä evolutiivisia prosesseja, joiden
tuloksena biologinen monimuotoisuus syntyy. Kasvibiologian pääaine tarjoaa mahdollisuudet
monialaisiin, kasvien tai sienten evoluutiota, ekologiaa ja systematiikkaa yhdistäviin
opintoihin. Tutkimusaiheet voivat vaihdella tiettyjen kasvi- tai sieniryhmien taksonomiasta ja
floristiikasta kasvimaantieteeseen tai evoluutioekologiaan. Myös esim. biologian
didaktiikkaan ja ekonomiseen kasvitieteeseen liittyviä opinnäytetöitä ohjataan. Käytössä ovat
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sekä perinteiset että uudet, jälkimmäisessä tapauksessa usein molekyylibiologian tai
kokeellisen ekologian piirissä kehitetyt tutkimusmenetelmät.
KASVIFYSIOLOGIA JA -KEHITYSBIOLOGIA
Erikoistumislinjan opetus ja tutkimus käsittävät laajan aihepiirin, joka sisältää kasvien
rakenteiden kehityksen, aineenvaihdunnan, kasvun ja lisääntymisen säätelyn sekä veden ja
kasviravinteiden kuljetuksen. Kasvibiotekniikka ja erilaisten sisäisten ja ulkoisten
ärsykkeiden ja stressitekijöiden vaikutukset kasviin ovat myös keskeisiä aiheita
kasvifysiologian ja kasvien kehitysbiologian erikoistumisopinnoissa.
Peruskurssien opetuskielenä on suomi, mutta useat maisteri- ja jatkotutkintotason
opintojaksot ovat englanninkielisiä. Yhteistyö bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan
muiden pääaineiden ja muiden Viikin kampuksen tieteenalojen kanssa on vilkasta ja monet
opintojaksot järjestetään yhdessä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitosten kanssa.
Viikin kampuksella vierailee vuosittain suuri määrä kasvibiologian alan ulkomaisia
asiantuntijoita, jotka osallistuvat lukuisien erikoiskurssien ja seminaarien järjestämiseen.
Tutkimustoiminta kasvifysiologiassa ja kasvien kehitysbiologiassa on keskittynyt
kasvupisteiden ja eri solukoiden erilaistumisen säätelyyn, ympäristön aiheuttamien monien
stressitekijöiden signalointiin ja vaikutuksiin kasveissa sekä soluseinän rakenteiden
biosynteesiin ja sen säätelyyn.
YLEINEN KASVITIEDE
Yleisen kasvitieteen erikoistumislinjalla kasvibiologian opiskelijat voivat melko vapaasti
yhdistää pääaineen eri erikoistumislinjojen ja lähialojen opintoja omien henkilökohtaisten
opintosuunnitelmien mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Näin se tarjoaa hyvät mahdollisuudet
monialaisiin kasvien ja sienten ekologiaa, evoluutiotutkimusta ja systematiikkaa sisältäviin
opintoihin. Erikoistumislinjan opetustarjonnan ydin on kasvien ja sienten
monimuotoisuudessa ja sen tutkimuksessa: esimerkiksi elinympäristöjen suojelu ja järkevä
käyttö edellyttää syvällistä tietoa niiden kasvi- ja sienilajiston monimuotoisuudesta,
ekologiasta ja levinneisyydestä.
Yleisen kasvitieteen erikoistumislinjalla ohjattavien opinnäytetöiden aiheet voivat vaihdella
esimerkiksi alueellisista lajistoselvityksistä yhteisöekologiaan, kasvimaantieteeseen ja
evoluutiotutkimukseen. Myös ekonomiseen kasvitieteeseen sekä bio- ja ympäristötieteiden
opetukseen liittyviä opinnäytetöitä ohjataan.

Filosofian maisterin (FM) tutkinto 120 OP
Kasvibiologiassa voidaan suorittaa syventävät opinnot neljällä erikoistumislinjalla, joita
ovat: A) kasviekologian, B) kasvi- ja sienisystematiikan, C) kasvifysiologian ja kehitysbiologian sekä D) yleisen kasvitieteen erikoistumislinja. Syventävien opintojen
laajuus on kaikilla linjoilla 82-100 op. Erikoistumislinjat sisältävät pakolliset aineopinnot
(elleivät jo sisälly LuK-tutkintoon) sekä valinnaiset opinnot erikoislinjoittain. Näiden lisäksi
opiskelijan tulee suorittaa myös maisterivaiheen muut opinnot, jotka ovat yhteiset kaikille
erikoistumislinjoille. Jos erikoistumislinjalle sijoitettuja opintojaksoja on sisällytetty LuKtutkintoon tai jonkin muun aineen opintokokonaisuuksiin, on vastaava opintopistemäärä
korvattava muilla kasvibiologian opinnoilla. Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa on
useita kasvibiologiaan sopivia opintojaksoja.

526150 KASVIBIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (KASVIEKOLOGIAN
ERIKOISTUMISLINJA) 82–100 OP
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Pakolliset opinnot 81 op (elleivät jo sisälly LuK-tutkintoon)
50145 Pro gradu -tutkielma kasvibiologiassa, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
526031 Physiological plant ecology, 3–5 cr
526041 Kasvien yhteisö- ja populaatioekologia, 3 op
526040 Ecosystem ecology, 3–5 cr
526044 Ilmastomuutoksen vaikutus maapallon ekosysteemeihin, 5 op
52601 Kasvien morfologinen adaptaatio, 4 op
52613 Suomen kasvimaantiede, 3 op
52064 Kasvituntemus I, 3 op
52562 Kasvibiologian laudaturseminaari (3 op) ja TVT-opinnot (2 op)
52684 Laudatur-kuulustelut (voidaan suorittaa kolmessa osassa), vähintään 12 op.
Seuraavista tai sopimuksen mukaan:
Bazzaz, F.A.: Plants in changing environments – linking physiological, population and
community ecology. Cambridge University Press, 2005. 354 s. 3 op.
Bigras, F.J. & Colombo, S.J.: Conifer cold hardiness. Kluwer Academic Publishers,
Dordrect, 2001, 596 s. 6 op.
Chapin, F.S. III, Matson, P.A. & Mooney, H.A.: Principles of terrestrial ecosystem
ecology. Springer, 2002, 436 s. 4 op.
Crawford, R.M.M.: Plants at the margin. Ecological limits and climate change. Cambridge
University Press, 2008, Cambridge. 478 s. 4 op.
Crawley, M. J. (toim.): Plant ecology. 2nd ed. Blackwell Science, Oxford, 1997, 736 s. 6 op.
Grime, J.P.: Plant strategies, vegetation processes, and ecosystem processes. 2nd ed.
John Wiley & Sons, Ltd. Chichester, 2001, 417 s. 4 op.
Lambers, H., Chapin, F.S. III & Pons, T.L.: Plant physiological ecology. 2nd ed. Springer,
New York, 2009, 604 s. 6 op.
Körner, C.: Alpine plant life. Functional plant ecology of high mountain ecosystems.
Second edition. Springer, Berlin, 2003. 4 op.
Larcher, W.: Physiological plant ecology. Springer, 2003, 513 s. 5 op.
Korpilahti,E. & Kuuluvainen, T. (toim.): Disturbance dynamics in boreal forests: defining
the ecological basis of restoration and management of biodiversity. Silva Fennica 36(1),
2002, 448 s. 5 op.
McCune, B. & Grace J. B.: Analysis of Ecological Communities. MjM Software Design,
2002, 300 s. 3 op.
Morrison, J.I.L. & Morecroft, M.D. (toim): Plant growth and climate change. Blackwell
Publishing Ltd, Oxford, 2006, 213 s. 2 op.
Richards, P. W.: The tropical rain forest. Second edition. Cambridge University Press,
Cambridge, 1996, 575 s. 6 op.
Silvertown, J.W. & Charlesworth, D.: Introduction to plant population biology. Blackwell
Science, 2001, 360 s. 3 op.
Tilman, D.: Plant strategies and the dynamics and structure of plant communities.
Princeton University Press, Princeton, 1988, 367 s. 4 op
Valinnaiset opinnot 1–19 op
Esimerkiksi seuraavista:
526039 Dynamic models in functional plant ecology, 3–5 op
526001 Tropiikin kasvisto ja kasvillisuus, 3 op
52668 Winter ecology / Talviekologia, 5 cr/op
526168 Lectures in winter ecology / Talviekologian luennot, 2 cr/op
525007 Kasvifysiologian luennot, 3 op
526122 Opintoretkeily Kenian Taitavuorille, 9 op
526117 Opintoretkeily, 3–6 op
526052 Using R for reproducible data analysis, 4 cr
526115 Tutkimusharjoittelu, 2–6 op
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52571 Asiantuntijuutta syventävä työharjoittelu, 3-6 op
526046 Design and planning of biological experiments, 3–4 cr
525499 Kasvibiologiaa tukevia muiden aineiden opintojaksoja
52596 Muissa korkeakouluissa suoritettuja kasvibiologian opintoja
Omatoimisesti suoritettavia valinnaisia kasvibiologian opintojaksoja:
526210 Kasvillisuustieteen analyysimenetelmät, 5–7 op
526098 Kasvituntemus II, 4 op
52614 Putkilokasvituntemus, 5 op
52643 Lapin kasvit, 4 op
526058 Ahvenanmaan ja lounaissaariston kasvit, 4 op
52645 Vesi-ja rantakasvit, 4–6 op
52616 Lämpimien alueiden hyöty- ja koristekasveja, 3 op
526082 Avomaan hyöty-, yrtti- ja rohdoskasveja, 3 op
526081 Puut, pensaat ja perennat, 4 op
526083 Boreaalisen ja temperaattisen vyöhykkeen kasveja, 4 op
52434 Tieteellinen kasvi- tai sienikokoelma, 3–10 op
52433 Kirjallisuuskatsaus, 3–10 op
52692 Kasvitieteen historia, kirjallisuuskuulustelu, 3 op
Muita kasviekologiaa tukevia opintoja on mm. kasvibiologian muiden erikoistumislinjojen ja
ekologia ja evoluutiobiologia -pääaineen kursseissa sekä maatalous-metsätieteellisen
tiedekunnan opintojaksoissa.

570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 19–37 op
Kasviekologian opintoihin voidaan sisällyttää oman tiedekunnan opetuksesta varsin vapaasti
esimerkiksi ekologian ja evoluutiobiologian, perinnöllisyystieteen, biokemian ja
ympäristötieteiden opintojaksoja.
Maaperätekijöihin liittyvää opetusta annetaan kasvibiologiassa rajoitetusti, minkä vuoksi
kasviekologian opiskelijoiden kannattaa hyödyntää maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan
runsasta alan opetustarjontaa. Suositeltavia opintojaksoja ovat esimerkiksi seuraavat:
MAA200 Maaperätieteen perusteet, 5 op
MAA240 Kasvinravitsemus ja maan ravinnetalous, 5 op
MEK105 Metsämaiden ominaisuudet, prosessit ja kasvupaikkaluokittelu, 5 op
MET211 Forest soil and root ecology, 5 cr
MET210 Biogeochemical cycles and forest management interactions, 5 cr
Muita kasviekologian opintoihin hyvin sopivia mm-tiedekunnan opintojaksoja ovat mm.
seuraavat:
PTARH402 Photobiology, 5 cr
ME106 Puiden aineenvaihdunta, kasvu ja rakenne, 4 op
ME150 Metsäpuiden ekofysiologian jatkokurssi, 6 op
ME115 Systeemianalyysi metsätieteissä, 4 op
ME130 Boreaalisen metsän rakenne, dynamiikka ja monimuotoisuus, 3 op
ME160 Soiden ekohydrologia ja kasvillisuus, 5 op
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Luonnonmaantieteen tutkimus liittyy saumattomasti kasviekologian tutkimukseen, joten
kasviekologian opiskelijoiden kannattaa hyödyntää myös Kumpulan kampuksella annettavaa
maantieteen opetusta. Esimerkiksi seuraavat opintojaksot sopivat hyvin kasviekologian
opinnoiksi:
56037 Biogeografia ja makroekologia, 2 op
56066 Maantieteen kenttäkurssi, 4 op
564131 Alueellinen analytiikka ja mallinnus, 4 op
564921 Alueellinen ympäristötutkimus, 4 op

Opiskelijan omasta kiinnostuksesta ja suuntautumisesta riippuen myös monien muiden
oppiaineiden opintoja voidaan sisällyttää kasviekologian valinnaisiksi opinnoiksi. Muiden
tiedekuntien kursseille pääsemistä ei voi taata, vaan mahdollisuudet on syytä tarkistaa ao.
kurssien vastuuopettajilta hyvissä ajoin ennen kurssien alkua.

526151 KASVIBIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (KASVI- JA
SIENISYSTEMATIIKAN ERIKOISTUMISLINJA) 82–100 OP
Pakolliset opinnot 73–77 op (elleivät jo sisälly LuK-tutkintoon)
50145 Pro gradu -tutkielma kasvibiologiassa, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
52562 Kasvibiologian laudaturseminaari (3 op) ja TVT-opinnot (2 op)
526128 Kasvikunta, 4 op
526084 Kladistiikka, 3–5 op
59944 Biologiset kokoelmat, 5–7 op
59923 Molekyylisystematiikan perusteet, 4 op
52685 Laudaturkuulustelut (voidaan suorittaa kolmessa osassa), vähintään 12 op
Pakolliset kirjat 7 op:
Mauseth, J.D.: Botany - an introduction to plant biology, 4th edition. Jones and Bartlett
Publishers, 2009, 624 s. 5 op. (Ellei ole suoritettu jo LuK-tutkinnossa tai vastaavia tietoja
hankittu muulla tavalla).
Schuh, R. T. & Brower, A.V.Z.: Biological Systematics, 2nd edition. Cornell Univ. Press,
2009, 311 s. 2 op.
DeSalle, R., Giribet, G. & Wheeler, W. (toim.): Molecular Systematics and Evolution:
Theory and Practice. Springer, 2001, 316 s. 3 op.
DeSalle, R., Giribet, G. & Wheeler, W. (toim.): Techniques in Molecular Systematics and
Evolution. Springer, 2002, s. 1–220. 2 op.
Wheeler, W.C.: Systematics. A course of lectures. Wiley-Blackwell, 2012, 426 s. 4 op.
Valinnaiset kirjat 5 op alla olevista tai sopimuksen mukaan:
Alexopoulos, C. J., Mims, C. W. & Blackwell, M.: Introductory Mycology. Wiley, 1996, 869
s. 8 op (voi tenttiä myös valituin osin).
Burnett, J. H.: Fungal Populations and Species. Oxford Univ. Press, 2003, 368 s. 3 op.
Glime, J.: Bryophyte Ecology, Vol. 1. http://www.bryoecol.mtu.edu/ 185 s. 2 op.
Graham, L. E. & Wilcox, L. W.: Algae, 2nd edition. Pearson Education, 2009, 616 s. 5 op.
Hennig, W.: Phylogenetic systematics. 1966, 263 s. yhdessä yhden tai useamman erillisen
artikkelin tai teoksen kanssa. 3 op.
Judd, W.S., Campbell, C.S., Kellogg, E.A., Stevens, P.F. & Donoghue, M.J.: Plant
Systematics, a Phylogenetic Approach. 3 p. Sinauer Ass., 2008, 565 s. 5 op
Kenrick, P. & Crane, P. R.: The Origin and Early Diversification of Land Plants, a
Cladistic Study. Smithsonian Inst. Press, 1997, 440 s. 4 op.
Nash, T. H. III (ed.): Lichen biology. 2. p. Cambridge Univ. Press, 2008, 502 s. 4 op.
Niklas, K. J.: The Evolutionary Biology of Plants. Univ. Chicago Press, 1997, s. 111-397.
2 op.
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Page, R.D.M. & Holmes, E.: Molecular Evolution, a Phylogenetic Approach. Blackwell
Science, 1998, 352 s. 3 op.
Peterson, R.L., Massicotte, H.B. & Melville, L.H.: Mycorrhizas: Anatomy and Cell Biology.
Ottawa: NRC Research Press, National Research Council of Canada, 2004, 176 s. 2 op.
Shaw, A. J. & Goffinet, B. (toim.): Bryophyte Biology. Cambridge Univ. Press, 2009, 565 s.
4 op.
Wiens, J. J.: Phylogenetic Analysis of Morphological Data. Smithsonian Inst. Press, 2000,
220 s. 2 op.
Winston, J.E.E.: Describing Species, Practical Taxonomic Procedure for Biologists.
Columbia Univ. Press, 2000, 512 s. 4 op.
Valinnaiset opinnot 9–23 op
526117 Opintoretkeily, 3–6 op
526005 Koppisiemeniset, 3–4 op
526006 Sienisystematiikka, 3 op
526019 Symbioosi evoluutiotekijänä kasvi- ja sienikunnassa, 3 op
526001 Tropiikin kasvisto ja kasvillisuus, 3 op
52601 Kasvien morfologinen adaptaatio, 4 op
526114 Cladistics literature seminar, 3 cr
526115 Tutkimusharjoittelu, 2–6 op
52571 Asiantuntijuutta syventävä työharjoittelu, 3–6 op
526122 Opintoretkeily Kenian Taitavuorille, 9 op
529381 Molekyylibiologia, 5 op
525499 Kasvibiologiaa tukevia muiden aineiden opintojaksoja
52596 Muissa korkeakouluissa suoritettuja kasvibiologian opintoja
Omatoimisesti suoritettavia valinnaisia kasvibiologian opintojaksoja (ks. kasviekologian
erikoistumislinja).
Luonnontieteellinen keskusmuseo järjestää valinnaisiksi sopivia opintojaksoja, joista
ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin. Myös ekologian ja evoluutiobiologian pääaine tarjoaa
systematiikan opiskelijalle hyödyllisiä opintojaksoja.

570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 19–37 op
Esim. ekologian ja evoluutiobiologian, biokemian, mikrobiologian, ympäristötieteiden opintoja
tai soveltuvin osin matemaattis-luonnontieteellisen, maatalous-metsätieteellisen tai
käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintojaksoja.

525010 KASVIBIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (KASVIFYSIOLOGIAN JA KEHITYSBIOLOGIAN ERIKOISTUMISLINJA) 82–100 OP
Pakolliset opinnot 82 op (elleivät jo sisälly LuK-tutkintoon)
50145 Pro gradu -tutkielma kasvibiologiassa, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
525007 Kasvifysiologian luennot, 3 op
525004 Kasvien kehitysbiologian luennot, 3 op
52511 Kasvibiokemian ja solubiologian luennot, 3 op
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812099 Crop physiology (KTT401), 5 cr
525002 Kasvianatomian ja -fysiologian harjoitustyöt, 3 op
52512 Kasvifysiologian ja molekyylibiologian harjoitustyöt, 7 op
52729 Geenitekniikan työt, 5 op
52562 Kasvibiologian laudaturseminaari (3 op) ja TVT-opinnot (2 op)
52563 ja 52564 Laudatur-kuulustelut, vähintään 10 op alla olevista tai sopimuksen mukaan:
Pakolliset kirjat:
Mauseth, J.D.: Botany - an introduction to plant biology, 4th edition. Jones and Bartlett
Publishers, 2009, 624 s. 5 op. (Ellei ole suoritettu jo LuK-tutkinnossa tai vastaavia tietoja
hankittu muulla tavalla).
Buchanan, B.B., Gruissem, W. & Jones, R.L.: Biochemistry and Molecular Biology of
Plants. ASPP, 2000, 1367 s. 8 op
Valinnaiset kirjat:
Lambers, H., Chapin III, F.S. & Pons, T.L.: Plant Physiological Ecology, 2nd Ed. Springer,
2009, 604 s. 6 op.
Lawlor, D. W.: Photosynthesis. Bios scientific Publ., 2001, 386 s. 3 op.
Leyser, O. & Day, S.: Mechanisms in Plant Development. Blackwell Publ., 2003, s. 241. 2
op.
Marschner, H.: Mineral Nutrition of Higher Plants. 2. p. Acad. Press, 1995, 889 s. 6 op.
Savidge, R.A., Barnett, J.R. & Napier, R.: Cell and Molecular Biology of Wood Formation.
(Bios Scientific Publ., 2000, 530 s. 4 op.
Scheel, D. & Wasternack, C.: Plant Signal Transduction. Oxford Univ. Press, 2003, 324 s.
3 op.
Valinnaiset opinnot 0–18 op
52728 Plant biotechnology and molecular biology, 5 cr
812040 Crop physiology practicals (KTT405), 7 cr
526031 Physiological plant ecology, 3–5 cr
52003 Kasvien syventävä solubiologia, 5 op
81028 Laboratory course in plant biotechnology (KBIOT301), 5 cr
52549 Puun rakenne – kasvu ja erilaistuminen, 4 op
525000 Kasviproteomiikka ja -metabolomiikka, 3 op
529305 Proteiinien puhdistus ja karakterisointi, 5 op
529306 Entsymologian työt, 4 op
52568 Kasvifysiologian ja molekyylibiologian journal club, 3 op
52433 Kirjallisuuskatsaus, 3 op
529308 Metabolia, 4 op
529304 Proteiinit ja entsyymit, 4 op
529381 Molekyylibiologia, 5 op
52097 Solufysiologia, 3 op
525021 Advanced Computer Methods for Biologists, 6 cr
526115 Tutkimusharjoittelu, 2-6 op
52571 Asiantuntijuutta syventävä työharjoittelu, 3–6 op
525499 Kasvibiologiaa tukevia muiden aineiden opintojaksoja
52596 Muissa korkeakouluissa suoritettuja kasvibiologian opintoja
525489 Ulkomailla suoritettuja kasvifysiologian opintoja

570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 19–37 op
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Esim. ekologian ja evoluutiobiologian, biokemian, mikrobiologian, ympäristötieteiden opintoja
tai soveltuvin osin matemaattis-luonnontieteellisen, maatalous-metsätieteellisen tai
käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintojaksoja.

526190 KASVIBIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (YLEISEN KASVITIETEEN
ERIKOISTUMISLINJA), 82–100 OP
Pakolliset opinnot 55 op (elleivät jo sisälly LuK-tutkintoon)
50145 Pro gradu -tutkielma kasvibiologiassa, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
52562 Kasvibiologian laudaturseminaari (3 op) ja TVT-opinnot (2 op)
52636 Laudatur-kuulustelut (voidaan suorittaa kolmessa osassa), vähintään 10 op
sopimuksen mukaan (tarkemmat tiedot verkossa).
Valinnaiset opinnot 27–45 op, esimerkiksi seuraavista:
526052 Using R for reproducible data analysis, 4 cr
526046 Design and planning of biological experiments, 3–4 cr
526122 Opintoretkeily Kenian Taitavuorille, 9 op
526117 Opintoretkeily, 3–6 op
526005 Koppisiemeniset, 3–4 op
526006 Sienisystematiikka, 3 op
526019 Symbioosi evoluutiotekijänä kasvi- ja sienikunnassa, 3 op
526001 Tropiikin kasvisto ja kasvillisuus, 3 op
52601 Kasvien morfologinen adaptaatio, 4 op
52642 Kasvillisuustieteen analyysimenetelmät, 5–7 op
526208 Lauhkean vyöhykkeen kasvimaantiedettä, 3 op
519042 Paikkatieto ja sen sovellukset, 6 op
526179 Tunturikasvit ja -kasvillisuus, 5–7 op
526170 Sammaltuntemus I, 3 op
526173 Jäkälätuntemus I, 3 op
526115 Tutkimusharjoittelu, 2–6 op
52571 Asiantuntijuutta syventävä työharjoittelu, 3–6 op
525499 Kasvibiologiaa tukevia muiden aineiden opintojaksoja
52596 Muissa korkeakouluissa suoritettuja kasvibiologian opintoja
Lajintuntemuksen verkko-oppimisympäristössä omatoimisesti suoritettavia opintojaksoja
(526180–526187, 526195–526197, 526200–526204, 526211–526218) 3–72 op
Opintokokoelmissa omatoimisesti suoritettavia opintojaksoja (52614, 52616, 52643, 52645,
526017, 526054, 526058, 526081, 526082, 526083, 526098) 3–44 op
tai muiden kasvibiologian erikoistumislinjojen kohdalla lueteltuja opintojaksoja (Omatoimiset,
ks. kasviekologian erikoistumislinja)

570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 19–37 op
Esim. ekologian ja evoluutiobiologian, biokemian, mikrobiologian, ympäristötieteiden opintoja
tai soveltuvin osin matemaattis-luonnontieteellisen, maatalous-metsätieteellisen tai
käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintojaksoja.
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Perinnöllisyystiede
Yleistä oppiaineesta
Perinnöllisyystiede eli genetiikka jaetaan useisiin osa-alueisiin tutkimuskohteiden ja menetelmien perusteella. Ensisijaisena tutkimuskohteena voivat olla geenin toiminta ja
rakenne, solu, yksilö, populaatio tai biologinen laji kokonaisuudessaan. Tutkimuksen
tärkeimpiä osa-alueita ovat molekyyligenetiikka, solubiologia ja molekyylisytogenetiikka,
yleis- ja yksilönkehitysgenetiikka, populaatiogenetiikka ja evolutiikka sekä genomiikka ja
geneettinen bioinformatiikka.
Perinnöllisyystieteellä on sovellutusalueita esimerkiksi ihmisen biologisessa tutkimuksessa,
lääketieteessä, viljelykasvien, kotieläinten, turkiseläinten ja kalojen jalostuksessa sekä
hyödyllisten ja haitallisten mikrobien saattamisessa ihmisten valvontaan.
Perinnöllisyystieteen tutkijat toimivat yhteistyössä monien lääketieteen alojen,
tutkimuslaitosten, teollisuuden sekä maatalous- ja metsätieteiden kanssa.
Oppimistavoitteet
Perinnöllisyystiede luo perustan koko biologian oppirakenteelle. Jokaisessa organismissa,
riippumatta siitä miten ja mihin se on luokiteltu, toimivat samat perinnöllisyyttä ohjaavat
järjestelmät. Kaikille biologian opiskelijoille pyritään selvittämään biologisen informaation
kahdentuminen ja ilmentyminen, sekä ne mekanismit, jotka johtavat muutoksiin tässä
informaatiossa. Opiskelijat, jotka valitsevat perinnöllisyystieteen pääaineekseen laajentavat
ensin tietojaan yllä esitetyistä genetiikan keskeisistä ilmiöistä, jonka jälkeen he suuntautuvat
jollekin perinnöllisyystieteen osa-alueelle. Tässä vaiheessa opiskelijat myös sijoittuvat
johonkin alalla toimivaan tutkimusryhmään. Tiedon syventäminen tapahtuu sekä teoriassa
että kokeellista työtä tehden. Tavoitteena on oppia, että uuden tiedon tuottaminen perustuu
tehtyihin kokeellisiin havaintoihin ja pyrkimyksenä on tuottaa omakohtaiseen
ongelmanratkaisuun kykeneviä, hyvin koulutettuja henkilöitä yhteiskunnan eri tehtäviin niin
tutkimuksen, opetusjärjestelmän kuin elinkeinoelämän ja hallinnonkin piirissä.
Työmarkkinat ja sivuaineet
Perinnöllisyystieteen työmarkkinoita on seurattu 1970-luvun alusta lähtien ja saatua tietoa on
käytetty opetuksen suunnitteluun. Valmistuneet ovat sijoittuneet yleensä koulutustaan
vastaaviin tehtäviin yliopistoihin ja korkeakouluihin, perustutkimusta tekeviin
tutkimuslaitoksiin, kouluihin, valtionhallinnon asiantuntijatehtäviin sekä yritysmaailmaan.
Perinnöllisyystieteen pääaineopiskelijoille soveltuvia sivuaineopintoja ovat muiden
biologisten tieteiden opintokokonaisuudet. Ennakkoluuloton tiedekunta- ja jopa
korkeakoulurajat ylittävä sivuaineopiskelu saattaa myös edistää tulevaa sijoittumista
työelämään. Perinnöllisyystiede on myös tärkeä muiden biologisten aineiden sivuaine.
Kokoavana tieteenä sitä voidaan suositella oppiaineeksi myös muihin tutkintoyhdistelmiin
(esim. yhteiskuntatieteet ja psykologia). Opintojen järjestelyissä tiivistetään edelleen
yhteistyötä lähitieteitä edustavien oppiaineiden kanssa.

Filosofian maisterin (FM) tutkinto 120 OP
Kaikille erikoistumislinjoille pakolliset opinnot 53 op
50107 Pro gradu -tutkielma perinnöllisyystieteessä, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
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52947 Advanced seminar, 3 cr
52743 Perinnöllisyystieteen loppukuulustelu II, 10 op
Allis, C.D. et al: Epigenetics (uusin painos), Cold Spring Harbor Laboratory Press (5 op)
Buchanan, B., Guissem, W. and Jones, R.: Biochemistry and Molecular Biology of Plants
(uusin painos), ASPP. Tentitään sovittavia osia (2-5 op)
Gilbert, S.F: Developmental Biology (uusin painos), Sinauer Associates (6 op)
Hartl & Clark: Principles of population genetics (uusin painos), Sinauer Associates (5 op)
Murphy K: Janeway's Immunobiology (uusin painos), Garland Science (5 op)
Jobling, M.A., Hurles, M.E. and Tyler-Smith, C.: Human Evolutionary Genetics; Origins,
Peoples and Disease (uusin painos), Garland Science (5 op)
Latchman, D.S.: Gene Control (uusin painos), Garland Science (3 op)
Martinez Arias, Stewart: Molecular principles of animal development (uusin painos), Oxford
university press (3 op)
Neale, Ferreira, Medland, Posthuma: Statistical genetics. Gene mapping through linkage
and association (uusin painos), Taylor & Francis (5 op)
Nei, M. and Kumar, S.: Molecular evolution and phylogenetics (uusin painos), Oxford
University Press (3 op)
Strachan,T. and Read, A.P.: Human Molecular Genetics (uusin painos), Garland Science
(5 op), pakollinen ihmisgenetiikan erikoistumislinjalla
Streips, U.N. and Yasbin, R.E: Modern microbial genetics (uusin painos) John Wiley &
Sons (5 op) TAI Snyder, L. and Champness, W.: Molecular Genetics of Bacteria (uusin
painos), ASM Press (5 op)
Weinberg, R.A.: The biology of Cancer (uusin painos), Garland Science (5 op)
Wolpert, L: Principles of Development (uusin painos) Oxford University Press (3 op)
Zvelebil & Baum: Understanding bioinformatics (uusin painos), Garland Science (5 op)
tai muita erikseen sovittavia kirjoja. Kuulusteltavista kirjoista sovitaan erikseen professorin
kanssa

527050 PERINNÖLLISYYSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (GENEETTISEN
BIOINFORMATIIKAN ERIKOISTUMISLINJA) 94 OP
Kaikille erikoistumislinjoille pakolliset opinnot 53 op
Erikoistumislinjan mukaiset pakolliset opinnot 11 op
529028 Practical course in genome bioinformatics, 5 cr
81055 Populaatio- ja kvantitatiivinen genetiikka, 3 op
529044 Evolutionary Sequence Analysis, 3 cr tai vastaava (sekvenssianalytiikkaa), esim.
582483 Biological Sequence Analysis, 4 cr
(jos yllä olevia kursseja on jo sisällytetty LuK-tutkintoon, tulee niitä vastaavat opintopisteet
korvata valinnaisilla opinnoilla)
Valinnaiset opinnot 30 op
526084 Kladistiikka, 3-5 op
529019 Protein informatics, 3-6 cr
52939 From genomes to gene function, 6 cr
529014 Epigenetics, 3 cr
52973 Laboratoriokoulutus tutkimuslaboratoriossa, enintään 8 op
Erityisen suositeltavia ovat MBI-maisteriohjelman opintojaksot, geenikartoitukseen liittyvät
opintojaksot, geneettisen epidemiologian opintojaksot (mm. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksella), ja tilastollinen genetiikka (esim. Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella). Alla
muutamia esimerkkejä (kaikkia ei suinkaan järjestetä joka vuosi):
529266 Short Lab Course on Structural Biology and Biophysics (BI), 1 + 4 ECTS
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582670 Algorithms for Bioinformatics, 4 cr
T-61.5120 Computational genomics, 4 cr
T-61.5050 High-Throughput Bioinformatics, 5-7 cr
tai muita HOPSin mukaisia perinnöllisyystieteen tai muiden lähitieteiden opintoja

570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 25 OP
Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuus tai vastaavat opinnot on sisällytettävä joko
alempaan korkeakoulututkintoon tai FM-tutkintoon.

527060 PERINNÖLLISYYSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(IHMISGENETIIKAN ERIKOISTUMISLINJA) 94 OP
Kaikille erikoistumislinjoille pakolliset opinnot 53 op
Erikoistumislinjan mukaiset pakolliset opinnot 24 op
52714 Human genetics, 3 cr
52718 Seminar of Human Genetics, 3 cr
52729 Geenitekniikan työt I, 5 op
529312 Gene technology II, 4 cr
529208 Bioethics and legislation, 3 cr
(jos yllä olevia kursseja on jo sisällytetty LuK-tutkintoon, tulee niitä vastaavat opintopisteet
korvata valinnaisilla opinnoilla)
Yksi seuraavista työkursseista:
529025 Mammalian genomics, 6 cr
52962 Ihmisgenetiikan työt, 6 op
529013 Methods in functional genetics and development (laboratory course), 6 cr
Valinnaiset opinnot 17 op
529026 Gene regulation, 3 cr
529014 Epigenetics, 3 cr
52911 Cancer genetics, 3 cr
52773 Immunobiology, 2 cr
52937 Geenit ja yksilönkehitys, 3 op
529237 Stem cells and organogenesis (BI), 4 cr
529232 mRNA processing in eukaryotes (BI), 3 cr
529029 Drosophila Genetics, 6 cr
529034 Environmental epigenetics, 2 cr
52973 Laboratoriokoulutus tutkimuslaboratoriossa, enintään 8 op
52747 Syventävä laboratorioharjoittelu, enintään 9 op
tai muita HOPS:in mukaisia perinnöllisyystieteen tai muiden lähitieteiden opintoja

570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op
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SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 25 OP

529040 ADVANCED STUDIES IN GENETICS (SPECIALISATION OPTION IN
GENOMICS) 94 CR
529040 PERINNÖLLISYYSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (GENOMIIKAN
ERIKOISTUMISLINJA) 94 OP
Obligatory studies for all specialization areas 53 cr
50107 Master's Thesis in Genetics, 40 cr
52947 Advanced seminar, 3 cr
52743 Final exam, 10 cr
Obligatory studies for genomics 21 cr
529208 Bioethics and legislation, 3 cr
529041 Scientific writing, 2 cr
52936 Gene regulation, 3 cr
529025 Mammalian genomics, 6 cr
529014 Epigenetics, 3 cr
52714 Human genetics, 3 cr
910118 Genome Club, 1 cr
(if above mentioned courses are already included in BSc degree, the corresponding credits
will be added to elective studies)
Elective studies 20 cr
529043 Special seminar in genomics, 1-5 cr
52718 Seminar in Human Genetics, 3 cr
529044 Evolutionary sequence analysis, 1 cr
529045 Next generation sequencing and data analysis, 4-5 cr
529019 Protein informatics, 3-6-cr
52939 From genomes to gene function, 6 cr
529312 Gene technology II, 4 cr
529013 Methods in functional genetics and development (laboratory course), 6 cr
529023 Methods in functional genomics and development (lectures), 2 cr
529028 Practical course in genome bioinformatics, 5 cr
52728 Plant biotechnology and molecular biology, 5 cr
52986 Innate immunity in plants, 2 cr
529232 mRNA:n processing in eukaryotes (BI), 3 cr
529034 Environmental epigenetics, 2 cr
582483 Biological sequence analysis, 4 cr
529032 Gene mapping, 5 cr
529047 Structural bioinformatics, x cr
or other studies according to approved PSP.

570034 OTHER STUDIES 1 CR
570012 Personal study plan, 1 cr

MINOR AND ELECTIVE STUDIES 25 CR
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527080 PERINNÖLLISYYSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(KEHITYSGENETIIKAN ERIKOISTUMISLINJA) 94 OP
Kaikille erikoistumislinjoille pakolliset opinnot 53 op
Erikoistumislinjan mukaiset pakolliset opinnot 18 op (elleivät jo sisälly LuK-tutkintoon)
52937 Geenit ja yksilönkehitys, 3 op
52932 Kehitysgenetiikan seminaari - Yksilönkehitys ja sen häiriöt, 3 op
529013 Methods in functional genetics and development (laboratory course), 6 cr
Yksi seuraavista työkursseista:
529029 Drosophila genetics, 6 cr
529025 Mammalian genomics, 6 cr
52939 From genomes to gene function, 6 cr
52962 Ihmisgenetiikan työt, 6 op
Valinnaiset opinnot 23 op
529237 Stem cells and organogenesis (BI), 4 cr
52714 Human genetics, 3 cr
522075 Kantasolubiologian perusteet, 3 op
522080 Regeneration biology, 3 cr
529026 Gene regulation, 3 cr
529312 Gene technology II, 4 cr
920002 Developmental neuroscience, 3 cr
529232 mRNA processing in eukaryotes (BI), 3 cr
529235 Growth factors and their receptors (BI), 3 cr
52718 Seminar of human genetics, 3 cr
529014 Epigenetics, 3 cr
529034 Environmental epigenetics, 2 cr
910111 Imaging techniques in biological sciences, 3 cr
529311 Solubiologian harjoitustyöt, 2 op
522001 Yksilönkehityksen anatomia, 2 op
52226 Kehitysbiologian perusteet, 3 op
52295 Lisääntymisbiologian luennot, 3 op
52079 Lisääntymis- ja kehitysbiologian seminaari, 3 op
522049 Lectures in Laboratory Animal Science, 2 cr
522055 Koe-eläintieteen harjoitustyöt, 1 op
522085 Koe-eläintieteen kirjalliset pienryhmätyöt, 1 op
52290 Soluviljelytekniikan kurssi, 3 op
52217 Histologisen tekniikan perusteet, 3 op
52098 Phenotypic analysis of transgenic animals, 3 cr
52747 Syventävä laboratorioharjoittelu, enintään 9 op
tai muita HOPS:in mukaisia perinnöllisyystieteen tai muiden lähitieteiden opintoja

570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 25 OP
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527090 PERINNÖLLISYYSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(MIKROBIGENETIIKAN ERIKOISTUMISLINJA) 94 OP
Kaikille erikoistumislinjoille pakolliset opinnot 56 op
Erikoistumislinjan mukaiset pakolliset opinnot 20 op
529021 Mikrobigenetiikka, 3 op
529022 Mikrobien genomiikka, 2 op
52773 Immunobiology, 2 cr
529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op
52729 Geenitekniikan työt I, 5 op
52721 Mikrobigenetiikan työt, 5 op
(jos yllä olevia kursseja on jo sisällytetty LuK-tutkintoon, tulee niitä vastaavat opintopisteet
korvata valinnaisilla opinnoilla)
Valinnaiset opinnot 18 op
529208 Bioethics and legislation, 3 cr
529030 Microbial genetics journal club, 2 cr
529026 Gene regulation, 3 cr
528021 Infektiotaudit ja infektioimmunologia, 4 op
52986 Innate immunity in plants, 2 cr
529019 Protein informatics, 3-6 cr
529312 Gene technology II, 4 cr
52939 From genomes to gene function, 6 cr
52747 Syventävä laboratorioharjoittelu, enintään 9 op
tai muita HOPSin mukaisia perinnöllisyystieteen ja lähitieteiden opintoja

570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 25 OP

527100 PERINNÖLLISYYSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(YLEISGENETIIKAN ERIKOISTUMISLINJA) 94 OP
Kaikille erikoistumislinjoille pakolliset opinnot 53 op
Valinnaiset opinnot 41 op
HOPS:in mukaisia perinnöllisyystieteen tai lähitieteiden opintoja

570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op
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SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 25 OP

Yleinen mikrobiologia
Yleistä oppiaineesta
Yleinen mikrobiologia tutkii bakteerien, virusten, arkeonien ja eukaryoottisten mikrobien
elintoimintoja, rakennetta sekä niiden hyödyntämistä biotekniikassa. Mikrobit muodostavat
maapallollamme lukumäärällisesti suurimman eliöryhmän, jonka toiminnoilla on suuri
merkitys ympäröivälle luonnolle sekä ihmiselle itselleen. Molekyylibiologisilla menetelmillä on
keskeinen asema kaikilla mikrobiologian osa-alueilla ja kokonaisten mikrobigenomien nopea
sekvensointi on täydellisesti mullistanut mikrobiologian tieteenä sekä sen biotekniset
sovellutukset. DNA-pohjaisten menetelmien ansiosta käsityksemme mikrobien evoluutiosta,
monimuotoisuudesta sekä toiminnasta on muuttunut. Mikrobisolujen toimintaa muuttuvissa
olosuhteissa ja sopeutumista ympäristöönsä analysoidaan nykyään pitkälti genomitiedon
pohjalta. Geneettisen analyysin ja bioinformatiikan kautta on lisäksi havaittu, että
laboratoriossa pystytään kasvattamaan vain pieni osa mikrobeista.
Mikrobiologian saavutukset vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme mm. elintarvike- ja
lääketeollisuuden, biotekniikan sekä ympäristöntutkimuksen kautta. Bioteknisissä
tuotantoprosesseissa mikrobien asema on keskeinen. Lääketieteellinen mikrobiologia tutkii
sairauksia aiheuttavia mikrobeja ja etsii keinoja, joilla estää niiden leviäminen.
Mikrobiologian avulla haetaan ratkaisuja myös saastuneen ympäristön korjaamiseen.
Bakteriologian tutkimus kohdistuu taudinaiheuttajabakteerien sekä mikrobiotan
molekyylitason vuorovaikutuksiin isäntäeliöiden kanssa. Hankkeissa tutkitaan laajasti
bakteerien tarttumis- ja invaasiomekanismeja nisäkkäiden kudoksissa sekä bakteerien
aiheuttamia vaikutuksia isännän elimistössä. Bakteerien proteiinieritykseen ja pintaesittelyyn
perustuvia menetelmiä on kehitetty bioteknisiin tarkoituksiin. Tutkimusyhteistyö suuntautuu
kansainvälisten ja kansallisten verkostojen kautta bakteeri-isäntä-vuorovaikutuksiin,
bakteerigeenien säätelyyn sekä bakteeribiomarkkerien karakterisointiin ja hyödyntämiseen.
Virologisessa tutkimuksessa keskitytään prokaryoottivirusten rakenteen, kokoamisen ja
toiminnan selvittämiseen. Tutkimuksessa on laaja lähestymistapa virusten atomitason
rakenteiden tutkimisesta aina virusevoluution ja virosfäärin olemuksen selvittämiseen.
Töiden tuloksena on syntynyt myös bioteknisiä sovellutuksia. Virusyksikkö on myös osana
Euroopan Unionin tutkimusinfrastruktuurien tiekartta hanketta (ESFRI) erityisalana
rakennebiologia (Instruct). Instruct on Euroopan alueella toimiva hajautettu eri maissa
toimivien keskusten verkosto. Ainoa tällainen keskus pohjoismaissa on
virustutkimusyksikkömme (Instruct Center for Virus Production, ICVIR).
Mikrobiologiassa tutkitaan myös mikrobeja sekä organismi- että mikrobiyhteisötasolla.
Tutkimuksessa selvitetään mikrobien fysiologiaa ja rakennetta ja niiden diversiteettiä
erilaisissa ympäristöissä. Yhtenä haasteena on ei-viljeltävien mikrobien toiminnan
ymmärtäminen.
Osaamistavoitteet ja työelämään sijoittuminen
Erikoistumislinjan ja sivuaineopintojen mukaisesti opiskelija omaksuu oman erikoisalansa
niin, että pystyy soveltamaan mikrobiologista osaamistaan monipuolisesti ja itsenäisesti
erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Laaja-alainen koulutus antaa valmiudet kriittiseen
tutkimuslähtöiseen tieteelliseen ajatteluun ja ongelmien ratkaisuun sekä uuden osaamisen
luomiseen mikrobiologian alalla. Mikrobiologit sijoittuvat tutkimus-, tuotekehitys- ja
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laadunvalvontatehtäviin erilaisten tutkimuslaitosten, lääke- ja elintarviketeollisuuden,
bioalanyritysten sekä yliopistojen ja korkeakoulujen palvelukseen. Sairaalamikrobiologiksi
pätevöidytään työskentelemällä valmistumisen jälkeen neljä vuotta sairaalamikrobiologin
koulutusvirassa.
Viikin mikrobiologian opetus annetaan yhteistyönä bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan
(BY-tdk) ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan (MM-tdk) mikrobiologian opettajien
toimesta. Opetusyhteistyötä tukee opettajien muodostama, tiedekuntien välinen HYMIKEyksikkö (Helsingin yliopiston mikrobiologian keskus). Yhteinen mikrobiologian
maisterintutkinto on tavoitteena lukuvuodesta 2016-2017 alkaen.

Filosofian maisterin (FM) tutkinto 120 OP
Yleisessä mikrobiologiassa voidaan suorittaa syventävät opinnot bakteriologian, virologian
tai yleisen mikrobiologian erikoistumislinjalla.

Kaikille pakolliset opinnot 19 op (elleivät jo sisälly LuK-tutkintoon)
528006 Virukset, 3 op
528019 Molekyylibakteriologian harjoitustyöt, 8 op
528020 Virologian harjoitustyöt, 5 op
52831 Molekyylimikrobiologian seminaari, 3 op

528065 YLEISEN MIKROBIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(BAKTERIOLOGIAN ERIKOISTUMISLINJA) 93 OP
Kaikille pakolliset opinnot 19op
Erikoistumislinjan pakolliset opinnot 68-69 op (elleivät jo sisälly LuK-tutkintoon)
528021 Infektiotaudit ja infektioimmunologia, 4-5 op
528003 Bacterial pathogenesis – a journal club / seminar*, 4 cr
TAI
528035 Evolution of bacterial pathogens (seminar)*, 4 cr
528031 Bakteriologian syventävät harjoitustyöt I, 12 op
50109 Pro gradu -tutkielma yleisessä mikrobiologiassa, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
528022 Mikrobiologian loppukuulustelu (laudatur), 8 op
Wilson BA, Salyers AA, Whitt D & Winkler ME: Bacterial Pathogenesis, A Molecular
Approach. ASM Press (3.p., 2010, 472 s.) Tentitään uusin painos. 4 op
ja
Kaufmann SHE, Rouse BT & Sacks DL: The Immune Response to Infection. ASM Press
(2011, s.1-346). Tentitään uusin painos, 3 op
tai
muuta erikseen sovittavaa kirjallisuutta
ja
Katsauksia 1 op edestä kahden viimeisen kalenterivuoden ajalta sopimuksen mukaan
esim. seuraavista sarjoista:
- Microbiology and Molecular Biology Reviews
- Nature Reviews Microbiology
- Clinical Microbiology Reviews
- FEMS Microbiology Reviews
32

- Current Topics in Microbiology and Immunology
Erikoistumislinjan valinnaiset opinnot 6-7op (elleivät jo sisälly LuK-tutkintoon)
528032 Bakteriologian syventävät harjoitustyöt II, 12 op
528034 Bakteerien aineenvaihdunta, säätely ja systeemibiologia (seminaari), 3 op
52773 Immunobiology, 2 cr
528052 Kliinisen mikrobiologian erikoiskurssi,** 4-6 op
528050 Innate immunology -practicals,** 4-6 cr
529313 Solut ja soluvuorovaikutukset, 2 op
529386 Microbiology seminars, 1-3 cr
529312 Gene technology II - laboratory course, 4 cr + 529321 PCR and primer design, 1 cr
52721 Mikrobigenetiikan työt, 5 op
52887 Työharjoittelu, 4-8 op
529208 Bioethics and legislation, 3 cr
tai muita HOPSin mukaisia mikrobiologian opintoja
*järjestetään vuorovuosina
**ei järjestetä joka vuosi

570034 MUUT OPINNOT 2 OP
570012 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op
528090 Mikrobiologi asiantuntijana työelämässä, 1 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 25 OP

528066 YLEISEN MIKROBIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (VIROLOGIAN
ERIKOISTUMISLINJA) 93 OP
Kaikille pakolliset opinnot 19op
Erikoistumislinjan pakolliset opinnot 61-63 op
528041 Virologian syventävät harjoitustyöt I, 12 op
50109 Pro gradu –tutkielma yleisessä mikrobiologiassa, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
910002 Virus club, 1-3 cr
528022 Mikrobiologian loppukuulustelu (laudatur), 8 op
Carter J & Saunders V: Virology: Principles and Applications (2.p. 2013) 364 s.
Tentitään uusin painos. 3 op
ja
muuta erikseen sovittavaa virologista kirjallisuutta, 3,5 op
ja
Katsauksia 1,5 op edestä kahden viimeisen kalenterivuoden ajalta sopimuksen
mukaan esim. seuraavista sarjoista:
Microbiology and Molecular Biology Reviews
Nature Reviews Microbiology
Annual Review of Microbiology
Annual Review of Biochemistry
Advances in Virus Research
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Erikoistumislinjan valinnaiset opinnot 11-13 op
(elleivät jo sisälly LuK-tutkintoon)
528042 Virologian syventävät harjoitustyöt II, 12 op
528034 Bakteerien aineenvaihdunta, säätely ja systeemibiologia (seminaari), 3 op
tai muut HOPSin mukaiset opinnot Helsingin yliopiston virologian opetustarjonnasta

570034 MUUT OPINNOT 2 OP
570012 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op
528090 Mikrobiologi asiantuntijana työelämässä, 1 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 25 OP

528067 YLEISEN MIKROBIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (YLEISEN
MIKROBIOLOGIAN ERIKOISTUMISLINJA) 93 OP
Kaikille pakolliset opinnot 19 op
Erikoistumislinjan pakolliset opinnot 60 op
528031 Bakteriologian syventävät harjoitustyöt I, 12 op
TAI
528041 Virologian syventävät harjoitustyöt I, 12 op
50109 Pro gradu -tutkielma yleisessä mikrobiologiassa, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
528022 Mikrobiologian loppukuulustelu (laudatur), 8 op
Kirjallisuus sopimuksen mukaan.
Erikoistumislinjan valinnaiset opinnot 14op
529386 Microbiology seminars, 1-3 cr (tdk yht)
valitaan lisäksi muita HOPSin mukaisia mikrobiologian tai lähitieteiden opintoja

570034 MUUT OPINNOT 2 OP
570012 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op
528090 Mikrobiologi asiantuntijana työelämässä, 1 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 25 OP
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Molekyylibiotieteiden koulutusohjelma
Molekyylibiotieteiden koulutusohjelma on kandidaattivaiheessa Viikin kampuksen laajaalainen koulutusohjelma. Yhteisen molekyylibiotieteiden koulutusohjelman opetukseen
osallistuvat bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta,
sekä biotekniikan instituutti. Haku tapahtuu bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan, jossa
kandidaatin tutkinto suoritetaan. Sen jälkeen opiskelijalla on oikeus suorittaa maisterin
tutkinto joko bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa tai maatalous-metsätieteellisessä
tiedekunnassa.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK, 180 op)
Molekyylibiotieteiden koulutusohjelmassa kandidaatin tutkinnon pääaine on
molekyylibiotieteet ja tutkintonimike luonnontieteiden kandidaatti (LuK).
Koulutuksen sisältö
Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat pääasiassa molekyylibiotieteiden perusteista
(solubiologia, molekyylibiologia) sekä niitä tukevista, lukiosta tutuista oppiaineista (biologia,
kemia, fysiikka ja matematiikka). Toisen ja kolmannen vuoden aikana opiskelet
molekyylibiotieteiden aineopintoja, jotka koostuvat neljästä eri molekyylibiotieteiden
moduulista: Biologiset makromolekyylit, geenit ja genomit, solut ja eliöt sekä
bioinformatiikka.
Opinnot koostuvat luennoista, käytännön laboratoriokursseista, harjoittelusta, seminaareista,
projektitöistä sekä itsenäisestä opiskelusta. Opetuskielenä on pääasiassa suomi (luennot,
harjoitustyöt, seminaarit). Suuri osa opetusmateriaalista on kuitenkin englanninkielistä
(tenttikirjat, oheislukemisto). Jotkut opintojaksot opetetaan myös ruotsiksi.
Opintoihin kuuluu myös kieli- ja viestintäopintoja, sivuaineopintoja sekä vapaasti valittavia
opintoja, jotka voit oman kiinnostuksesi mukaisesti suorittaa vaikka toisessa tiedekunnassa
tai yliopistossa tai vaikkapa ulkomailla ja liittää ne sitten osaksi tutkintoasi.
Molekyylibiotieteissä voit myös hakea aineenopettajakoulutukseen eli tähdätä biologian
opettajaksi. Haku aineenopettajan koulutukseen tapahtuu opintojen aikana.
Koulutuksen tavoite
Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi
 sinulla on yleisnäkemys elämänilmiöiden luonnontieteellisestä perustasta
 tunnet keskeiset eliöiden toimintaa ohjaavat geneettiset ja biokemialliset mekanismit
 olet saanut perusvalmiudet laboratorio- ja tietoteknisten menetelmien käytölle
biotieteissä
 ymmärrät fysikaalis-kemiallisten ja matemaattisten tarkastelujen merkityksen
biologisten ongelmien ratkaisuissa
 olet saanut kokemusta tieteellisestä viestinnästä ja projekti- ja ryhmätyöskentelystä
 sinulla on kelpoisuus maisteriopintoihin ja -tutkintoon biokemian, biotekniikan,
mikrobiologian ja perinnöllisyystieteen pääaineissa
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Maisterin tutkinto (120 op)
Kandidaatin tutkinnon jälkeen sinulla on oikeus suorittaa maisterin tutkinto joko bio- ja
ympäristötieteellisessä tiedekunnassa (BYTDK) tai maatalous-metsätieteellisessä
tiedekunnassa (MMTDK) seuraavissa pääaineissa:
 biokemia (BYTDK)
 biotekniikka (BYTDK/MMTDK)
 mikrobiologia (BYTDK/MMTDK)
 perinnöllisyystiede (BYTDK)

Utbildningsprogrammet för molekylära biovetenskaper
I undervisningen i utbildningsprogrammet för molekylära biovetenskaper medverkar bio- och
miljövetenskapliga fakulteten, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, och Institutet för
bioteknik. Ansökningen sker till bio- och miljövetenskapliga fakulteten och kandidatexamen
avläggs vid bio- och miljövetenskapliga fakulteten. Efter det här har den studerande rätt att
avlägga magisterexamen antingen vid bio- och miljövetenskapliga (BM) eller agrikulturforstvetenskapliga fakulteten (AF).
Kandidatexamen i naturvetenskaper (NaK, 180 sp)
Huvudämne för kandidatexamen i utbildningsprogrammet för molekylära biovetenskaper är
molekylära biovetenskaper och examensbenämningen är kandidat i naturvetenskaper
(NaK).
Utbildningens innehåll
Det första årets studier består i huvudsak av grunderna i molekylära biovetenskaper
(cellbiologi, molekylärbiologi) och stödande ämnen som är bekanta från gymnasiet (biologi,
kemi, fysik och matematik). Under det andra och tredje året läser du ämnesstudier som
består av fyra olika moduler: Biologiska makromolekyler, Gener och genom, Celler och
organismer och Bioinformatik.
I studierna ingår dessutom språk- och kommunikationsstudier, biämnesstudier och valfria
studier som du kan välja enligt eget intresse och genomföra t.ex. vid en annan fakultet, ett
annat universitet eller utomlands och sedan inkludera i din examen.
Du kan också söka till ämneslärarutbildning, dvs. bli biologilärare. Ansökningen till
ämneslärarutbildningen sker under studietiden.
När du har avlagt kandidatexamen
 har du en bild av livsyttringarnas naturvetenskapliga grund
 känner du till de viktigaste genetiska och biokemiska mekanismer som styr
organismernas funktioner
 har du de basfärdigheter som behövs för att arbeta i laboratorium och använda
datatekniska metoder
 inser du betydelsen av fysikalisk-kemiska och matematiska förhållningssätt när man
försöker lösa biologiska problem
 har du erfarenhet av vetenskaplig kommunikation och projekt- och grupparbete
 har du studierätt för magisterstudier och rätt att avlägga magisterexamen med
biokemi, bioteknik, mikrobiologi eller genetik som huvudämne.

36

Undervisningsspråket
Undervisningsspråket i kandidatexamen är i regel finska (föreläsningar, övningsarbeten,
seminarier). En stor del av studiematerialet är på engelska (tentamenslitteratur,
bredvidläsning).
Vissa studieavsnitt ges också på svenska.
Notera att du alltid har rätt att få tentfrågorna och besvara dem på svenska.

Magisterexamen (120 sp)
Den som är antagen till utbildningsprogrammet för molekylära biovetenskaper har rätt att
avlägga magisterexamen antingen vid bio- och miljövetenskapliga (BM) eller agrikulturforstvetenskapliga fakulteten (AF) i valfritt huvudämne: biokemia (BM), bioteknik (AF/BM),
mikrobiologi (AF/BM), genetik (BM).

Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto 180 OP
529320 MOLEKYYLIBIOTIETEIDEN PERUS- JA AINEOPINNOT 84-96 OP
Pakolliset opinnot 84 op
Solu- ja molekyylibiologian perusteet 17 op
Pakolliset opinnot
529381 Molekyylibiologia, 5 op
529382 Solubiologia, 5 op
529002 Biotieteiden perusteet II, 4 op
529383 Biotekniikka - Molekyylibiotieteiden sovelluksia, 3 op
Biologiset makromolekyylit 15-22 op
Pakolliset opinnot
52025 Biokemian harjoitustyöt, 3 op
529304 Proteiinit ja entsyymit, 4 op
529305 Proteiinien puhdistus ja karakterisointi, 5 op
51080 Molekulaarinen biofysiikka, 3 op
Valinnaiset opinnot
529306 Entsymologian työt, 4 op
51114 Membranes, lipids and carbohydrates, 3 cr, 6 cr with lab course
tai muita moduuliin sopivia opintoja HOPS-ohjauksessa sovittavan valinnan mukaan.
Geenit ja genomit 11-26 op
Pakolliset opinnot
52736 Geenitekniikka, 3 op
52746 Geneettinen analyysi, 3 op
52729 Geenitekniikan työt I, 5 op
Valinnaiset opinnot
52714 Human genetics, 3 cr
52937 Geenit ja yksilönkehitys, 3 op
529021 Mikrobigenetiikka, 3 op
52078 Solubiologia ja sytogenetiikka, 2 op
59900 Evoluutio ja systematiikka, 4 op
tai muita moduuliin sopivia opintoja HOPS-ohjauksessa sovittavan valinnan mukaan.
Solut ja eliöt 19-48 op
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Pakolliset opinnot
529384 Mikrobien monimuotoisuus, 2 op
864093 Mikrobien rakenne ja toiminta, 3 op
528006 Virukset, 3 (-4) op
529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op
529308 Metabolia, 6 op
529313 Solut ja soluvuorovaikutukset, 2 op
Valinnaiset opinnot
529310 Bakteriologian ja virologian harjoitustyöt, 5 op
864065 Elintarvikemikrobiologia (MIKRO231), 5 op
529352 Nisäkässolujen viljelykurssi, 3 op
864084 Sienten biologia, 3 op
528033 Bakteerien evoluutio ja vuorovaikutukset isännässä, 2 op
525007 Kasvifysiologian luennot, 3 op
52511 Kasvibiokemian ja solubiologian luennot, 5 op
522043 Ihmisen fysiologia, 3 op
tai muita moduuliin sopivia opintoja HOPS-ohjauksessa sovittavan valinnan mukaan.
Bioinformatiikka ja biostatistiikka 8 op
Pakolliset opinnot
uusi kurssi Tieteellisen laskennan perustaidot, 3 op
uusi kurssi Bioinformatiikan perusteet, 5 op
tai muita vastaavia opintoja HOPS-ohjauksessa sovittavan valinnan mukaan
Muut pääaineen pakolliset opinnot 14 op
529300 Kandidaatintutkielma molekyylibiotieteissä, 6 op
570015-570017 Kypsyysnäyte LuK-tutkinnossa, 0 op
529314 Kandidaatin tutkinnon kirjakuulustelu, 8 op,
Kaikille pakollinen kirja Alberts et. al. Molecular Biology of the Cell, 4 op (n. 600 sivua) + 4
op seuraavista.
- Alberts et al. loppuosa, 4 op tai
- Madigan et al. Brock Biology of Microorganisms, 4 op tai
- Nelson & Cox Lehninger Principles of Biochemistry, 4 op tai
- Pierce Genetics, a conceptual approach, 4 op tai
- Glick et al. Molecular Biotechnology, 4 op
Pääaineen valinnaiset opinnot 12 op

SIVUAINEOPINNOT 25-60 OP
Opintoihin tulee sisältyä yksi vähintään 25 op:n laajuinen sivuainekokonaisuus.
Seuraavien kurssien tulee sisältyä sivuaine- tai muihin opintoihin. Kemian ja
menetelmätieteen opinnot voidaan yhdistää sivuainekokonaisuudeksi 529370
Luonnontieteelliset tukiaineet, väh. 25 op.
Kemian opintoja 13-15 op (mikäli vastaavat suoritukset eivät sisälly
sivuainekokonaisuuteen 55035) seuraavista:
529303/55015 Turvallinen työskentely laboratoriossa, 1 op
55052 Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset, 5 op tai 55395 Kemian perusteet, 3 op
55053 Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino, 3 op
590171 Molekyylibiotieteiden ja farmasian orgaanista kemiaa I, 3 op
590172 Molekyylibiotieteiden ja farmasian orgaanista kemiaa II, 3 op tai vastaavia kemian
opintoja
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Menetelmätieteiden opintoja 10 op (mikäli vastaavat suoritukset eivät sisälly
sivuainekokonaisuuteen 529050) seuraavista
Pakolliset opinnot
Tilastotieteen opintoja, 5 op esim
80144 Tilastotiede I: Tilastollisen ajattelun perusteet, 2 op
80145 Tilastotiede II: Tilastollisten menetelmien perusteet, 3 op
Matematiikan opintoja, 5 op esim. 57039 Matematiikka tutuksi, 5 op
TAI 80085 Matematiikka 1 (Y100), 5 op
tai vastaavia tilastotieteen ja matematiikan opintoja
Valinnaiset opinnot
581325 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op
ja muita sopivia opintoja HOPS-ohjauksessa sovittavan valinnan mukaan.

570014 MUUT OPINNOT 24-66 OP
Pakolliset opinnot 20 op
Viestintä- ja kieliopinnot 10 op
Toinen kotimainen kieli, 3 op*
(*voidaan integroida, ainakin osittain, ruotsinkieliseen aineopintokurssiin)
Vieras kieli, 4 op
529315 Molekyylibiotieteiden kandidaattiseminaari ja äidinkielen opinnot, 3 op
tai
52987 Perinnöllisyystieteen kandidaattiseminaari ja äidinkielen opinnot, 3 op tai
528001 Mikrobiologian kandidaattiseminaari ja äidinkielen opinnot, 3 op
570009 Tieto- ja viestintätekniikan ajokortti, 3 op
529316 HOPS 1. vuoden opiskelijoille, 1 op
51079 Molekyylibiotieteet tutuksi, 1 op (osa 1. vuoden HOPSia)
529317 HOPS 2. vuoden opiskelijoille, 1 op
529378 HOPS 3. vuoden opiskelijoille, 1 op
Työelämään orientoivia opintoja, 3 op (esim. 570013 Ammattikuvakurssi tai työharjoittelu
yliopiston ulkopuolella)
Vapaasti valittavat opinnot 4-46 op
Siten, että opintopisteiden kokonaismäärä LuK-tutkinnossa on vähintään 180 op.

Biokemia
FM-tutkinnossa on kolme erikoistumislinjaa: yleinen biokemia, terveyden biotieteet ja
biokemian tutkijalinja. Yleisen biokemian erikoistumislinja kouluttaa biokemistejä
tutkimustehtäviin ja teollisuuden, kaupan ja hallinnon monipuolisiin asiantuntijatehtäviin.
Terveyden biotieteet erikoistumislinja antaa valmiuksia toimia lääketieteellisissä
laboratorioissa ja tutkimuslaitoksissa, muissa biokemiallista asiantuntemusta vaativissa
terveydenhuollon tehtävissä sekä hakeuduttaessa sairaalakemistin
pätevöitymiskoulutukseen. Biokemian tutkijalinja kouluttaa biokemistejä ensisijaisesti
biokemialliseen ja molekyylibiologiseen tutkimustyöhön yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.
Tutkijalinjan syventävät opinnot suoritetaan tutkimuslaboratorioissa ja niiden sisältö
räätälöidään kullekin opiskelijalle sopivaksi. Koska opetus perustuu pitkälti
henkilökohtaiseen ohjaukseen tutkimuslaboratorioissa, on erikoistumislinjalle valittavien
opiskelijoiden määrä rajattu ja valinta perustuu opintomenestykseen ja haastatteluun.
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Sivuaine- ja muiden opintojen valinnalla voidaan syventää ja laajentaa valittuun
erikoistumislinjaan liittyvää osaamista. Yleisen biokemian linjalla suositellaan erityisesti
kemian opintoja ja terveyden biotieteiden linjalla analyyttisen kemian, biolääketieteen,
ihmisgenetiikan ja ravitsemustieteen opintoja.
Biokemian FM-tutkinnon osaamistavoitteet
Biokemian pääaineessa suoritettu maisteritutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet
biokemiallista asiantuntemusta vaativiin tehtäviin tehtäviin tutkimuksessa,
terveydenhuollossa, teollisuudessa ja viranomais- ja yritystoiminnassa ja alan
jatkokoulutuskelpoisuuden.
Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- hyvät tiedot biokemiasta ja lähialoista ja valmiudet biokemiallisen tiedon ja
menetelmien soveltamiseen käytännön työelämässä ja tutkimuksessa
- yleisnäkemys molekyylibiotieteellisen ja biokemiallisen tutkimuksen painopisteistä ja
kehityssuunnista ja alan tieteellisestä, taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta
merkityksestä
- ymmärrys tieteellisen tutkimuksen ja tiedon luonteesta ja merkityksestä ja kyky
suunnitella ja suorittaa tieteellisiä kokeita ja analysoida tuloksia
- yleisimpien biokemiallisten ja molekyylibiotieteellisten tutkimusmenetelmien
käytännön tuntemus ja valmiudet uusien menetelmien omaksumiseen ja
kehittämiseen
- hyvät valmiudet itsenäiseen työskentelyyn, ryhmätyöhön ja asiantuntijatasoiseen
kirjalliseen ja suulliseen viestintään
- valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin.

Filosofian maisterin (FM) tutkinto 120 OP
510025 BIOKEMIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (YLEISEN BIOKEMIAN
ERIKOISTUMISLINJA) 93 OP
Pakolliset opinnot 62 op
529212 Biokemian tai biotekniikan tutkimusprojekti (tvt- opinnot integroituna 1 op), 10 op
529350 Biokemian ja biotekniikan tutkimusseminaari, 2 op
50101 Pro gradu -tutkielma biokemiassa, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
510015 Loppukuulustelu, 10 op
Valinnaiset opinnot 31 op
Valinnaisten opintojen tulee sisältää vähintään yksi syventävä laboratoriotyökurssi, esim.
51046 Proteiinitutkimuksen menetelmiä, 6 op / Methods in Protein Research, 6 cr
510021 Cell Fractionation and Electron Microscopy, 5 cr
529312 Gene technology II - laboratory course, 4 cr + 529321 PCR and primer design, 1 cr
529212 Biokemian tai biotekniikan tutkimusprojekti, 5-10 op
510043 Advanced intensive course in Protein Characterization and Crystallization, 3 cr
529266 Short Lab course on Structural Biology and Biophysics (BI), 1 + 4 cr
51114 Membranes, lipids and carbohydrates, 3 cr, 6 cr with lab course
510041 Advanced Immunobiology, 4 + 3 cr
85069 BKEM201 Metabolian työt (MMT), 5 op
Muita soveltuvia opintojaksoja mm.
510042 Protein structure, function and folding, 5 cr
529236 Introduction to structural biology and biophysics (BI), 4 cr
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529019 Protein informatics, 3-6 cr
52773 Immunobiology, 2 cr
522059 Ihmisen fysiologia, 5 op
529236 Introduction to structural biology and biophysics (BI), 4-5 cr
529008 Protein NMR Spectroscopy, 3 cr
590296 Johdatus nanotieteeseen, 4 op
51078 Myrkytys- ja huumeanalytiikka, 2 op
920001 Molecular and Cellular Neuroscience, 6 cr (NT)
51083 Neurotransmitters and their receptors, 3 cr
52714 Human genetics, 3 cr
528006 Virukset, 3-4 op
529232 mRNA processing in eukaryotes (BI), 3 cr
510023 Origin of Biodiversity, 3 cr
51013 Työpaikkaharjoittelu, 4-8 op
51133 Tutkimusseminaarit, 1-3 op
52728 Plant Biotechnology and Molecular Biology, 5 cr
85059 (BIOT300) Biotechnology – From Inventions to Commercialization, 3 cr

570034 MUUT OPINNOT 2 OP
529318 Maisteriopintojen HOPS, 1 op
51004 Biokemian ja biotekniikan pro gradu -ohjausseminaari, 1 op

SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 25 OP
Mikäli kemian sivuaineopintokokonaisuus (25 op) ei sisälly LuK-tutkintoon, tulee kemian
opintoja suorittaa siten että kemian opintojen yhteismäärä LuK- ja FM-tutkinnoissa on
vähintään 25 op.

529342 BIOKEMIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (BIOKEMIAN TUTKIJALINJA) 91
OP
Pakolliset opinnot 75-77 op
529212 Biokemian tai biotekniikan tutkimusprojekti (tvt- opinnot integroituna 1 op), 10 + 10
op
529350 Biokemian ja biotekniikan tutkimusseminaari, 2 op
529349 Tutkijantaidot, 3-5 op
50101 Pro gradu -tutkielma biokemiassa, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
529348 Loppukuulustelu, 10 op
Valinnaiset opinnot 14-16 op
Valinnaisten opintojen sisältö suunnitellaan kullekin opiskelijalle nimetyn henkilökohtaisen
opettajatuutorin/mentorin ohjauksessa tukemaan asiantuntemuksen vahvistumista.
Valinnaiset opinnot voivat koostua tutkimusryhmässä toteutettavasta räätälöidystä
opetuksesta ja yleisen biokemian ja terveyden biotieteiden erikoistumislinjojen
tutkintovaatimusten valinnaisten opintojen kursseista tai vastaavista kursseista.
Suunnitelman hyväksyy pääaineen professori.
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570034 MUUT OPINNOT 4 OP
529318 Maisteriopintojen HOPS, 1 op
51004 Biokemian ja biotekniikan pro gradu -ohjausseminaari, 1 op
99619 Tieteellinen kirjoittaminen, 2 op

SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 25 OP
Mikäli LuK-tutkinto ei sisällä kemian sivuaineopintokokonaisuutta (25 op), tulee kemian
opintoja suorittaa siten, että LuK- ja FM-tutkintoihin sisältyy vähintään 25 op kemian opintoja

510026 BIOKEMIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (TERVEYDEN BIOTIETEIDEN
ERIKOISTUMISLINJA) 93 OP
Pakolliset opinnot 62 op
529212 Biokemian tai biotekniikan tutkimusprojekti (tvt- opinnot integroituna 1 op), 10 op
(suoritettava erikoistumislinjan alaan soveltuvassa projektissa)
529350 Biokemian ja biotekniikan tutkimusseminaari, 2 op
50101 Pro gradu -tutkielma biokemiassa, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
510019 Loppukuulustelu, 10 op
Valinnaiset opinnot 31 op
Valinnaisten opintojen sisältö suunnitellaan kullekin opiskelijalle henkilökohtaisen
opettajatuutorin/mentorin ohjauksessa tukemaan yksilöllisen asiantuntemuksen
vahvistumista. Kurssikoreihin on koottu esimerkkejä soveltuvista kursseista. Suunnitelman
hyväksyy pääaineen vastuuprofessori.
Biotieteellinen kurssikori
510051 Terveyden biotieteiden asiantuntija, 4 op (korvaa kurssin 510018 Kliinisen
biokemian laboratoriokurssi, 4 op)
522059 Ihmisen fysiologia, 5 op (korvaa kurssin 510017 Fysiologinen biokemia, 3 op)
52773 Immunobiology, 2 cr
510041 Advanced Immunobiology, 4-7 cr
920001 Molecular and Cellular Neuroscience, 6 cr (NT)
51083 Neurotransmitter and their Receptors, 3 cr
51070 Advanced Molecular Biology Techniques, 2-4 cr
590296 Johdatus nanotieteeseen, 4 op
59086 Valittuja kohtia fysiologiasta, 3 op
52714 Human genetics, 3 cr
529237 Stem Cells and Organogenesis (BI), 4 cr
529025 Mammalian genomics, 3-6 cr
529014 Epigenetics, 3 cr
528021 Infektiotaudit ja infektioimmunologia, 4 op
528052 Kliinisen mikrobiologian erikoiskurssi, 4-6 op
30287 Introduction to Clinical Investigation, 2 cr
529034 Environmental epigenetics, 2 cr
52911 Cancer genetics, 3 cr
88235 Johdatus ravitsemustieteeseen, 5 op
882043 Ravitsemusfysiologia, 10 op
882008 Ravinto ja terveys, 10 op
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882028 Syventävä ravitsemusfysiologia, 6 op
Tai muita soveltuvia kemian, farmasian, elintarviketieteiden ja ravitsemustieteiden kursseja
tai Transmed-maisteriohjelman avoimia kursseja HOPS:n mukaan.
Kliinis-analyyttinen kurssikori
510051 Terveyden biotieteiden asiantuntija, 4 op (korvaa kurssin 510018 Kliinisen
biokemian laboratoriokurssi, 4 op)
30473 Laboratoriolääketiede: kliininen kemia ja hematologia, 3,1 op (korvaa kurssin 51212
Kliininen biokemia, 3 op)
51046 Proteiinitutkimuksen menetelmiä/Methods in Protein Research, 6 op/cr
51078 Myrkytys- ja huumeanalytiikka, 2 op
529019 Protein informatics, 3-6 cr
51504 Introduction to Basic Protein Chemistry and Proteomics, 3-3.25 cr
55293 Mikro- ja nanotekniikat bio- ja ympäristöanalytiikassa, 3 op
55214 Laatujärjestelmät ja mittausten luotettavuus, 3 op
55276 Instrumenttianalytiikka alkoholijuomatutkimuksessa, 2 op
55244 Massaspekrtometria bio- ja ympäristöanalytiikassa, 3 op
55285 Massaspektrometria, 5 op
55213 Capillary Electromigration Techniques, 3 cr
55212 Näytteen esikäsittely- ja kromatografiatyöt, 3 op
55238 Näytteen esikäsittely, 5 op
55222 Nestekromatografia, 3 op
55221 Kaasukromatografia, 2 op
30287 Introduction to Clinical Investigation, 2 cr
Tai muita soveltuvia kemian, farmasian, elintarviketieteiden ja ravitsemustieteiden kursseja
tai Transmed-maisteriohjelman avoimia kursseja HOPS:n mukaan.
Muita suositeltuja opintoja:
529208 Bioethics and legislation, 3 cr tai vastaava kurssi
590160 Laatujohtaminen ja laatujärjestelmät, 6 op
51013 Työpaikkaharjoittelu, 4-8 op
51133 Tutkimusseminaarit, 1-3 op
85059 (BIOT300) Biotechnology – From Inventions to Commercialization, 3 cr
Business Economics ja Biobusiness kursseja
99619 Tieteellinen kirjoittaminen, 2 op
993734 ja 993735 Academic writing I ja/tai II, 2-4 cr

570034 MUUT OPINNOT 2 OP
529318 Maisteriopintojen HOPS, 1 op
51004 Biokemian ja biotekniikan pro gradu -ohjausseminaari, 1 op

SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 25 OP
Mikäli kemian sivuaineopintokokonaisuus (25 op) ei sisälly LuK-tutkintoon, tulee kemian
opintoja suorittaa siten, että kemian opintojen yhteismäärä LuK- ja FM-tutkinnoissa on
vähintään 25 op.
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Biotekniikka

Filosofian maisterin (FM) tutkinto 120 OP
Biotekniikassa voidaan suorittaa syventävät opinnot kuudella erikoistumislinjalla.
Erikoistumislinjat Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa ovat Farmasian
biotekniikka ja Molekulaarinen biotekniikka. Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa
erikoistumislinjat ovat Elintarvikebiotekniikka, Kasvi- ja metsäbiotekniikka,
Kotieläinbiotekniikka sekä Mikrobi- ja ympäristöbiotekniikka.
Biotekniikan FM-tutkinnon osaamistavoitteet
Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa biotekniikan maisteritutkinto suoritetaan
molekulaarisen biotekniikan tai farmasian biotekniikan opintosuunnalla. Maisteritutkinto
antaa laaja-alaiset valmiudet molekyylibiotieteellistä asiantuntemusta vaativiin tehtäviin
tehtäviin bioalan yrityksissä, terveydenhuollossa ja tutkimuksessa ja alan
jatkokoulutuskelpoisuuden.
Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- hyvät yleistiedot bioteknisten sovellusten pohjana olevista molekyylibiotieteistä ja
muista luonnontieteistä ja käytettävistä tutkimusmenetelmistä ja valmiudet tiedon
soveltamiseen käytännön työelämässä ja tutkimuksessa
- yleisnäkemys alan monitieteisestä luonteesta, painopisteistä, kehityssuunnista ja
tieteellisestä, taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä
- ymmärrys tieteellisen tutkimuksen ja tiedon luonteesta ja merkityksestä ja kyky
suunnitella ja suorittaa tieteellisiä kokeita ja analysoida tuloksia
- molekulaarisen biotekniikan ja lähialojen yleisimpien tutkimusmenetelmien käytännön
tuntemus ja valmiudet uusien menetelmien omaksumiseen ja kehittämiseen
- bioalan yritystoiminnan tuntemus ja yleistiedot liiketaloudesta,
immateriaalioikeuksista ja alan toimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä
- hyvät valmiudet itsenäiseen ja ryhmätyöhön ja asiantuntijatasoiseen kirjalliseen ja
suulliseen viestintään
- valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin
Kaikille erikoistumislinjoille pakolliset syventävät opinnot 56 op
51004 Biokemian ja biotekniikan pro gradu -ohjausseminaari, 1 op ja
529350 Biokemian ja biotekniikan tutkimusseminaari, 2 op
tai BIOT550, 3 op tai 529249 Advanced Seminar in Biotechnology (BI), 3 op
529250 Pro gradu -tutkielma biotekniikassa / BIOT570 Maisterin tutkielma, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte/ 80061 Kypsyysnäyte, 0 op
529230 / BIOT560 Maisterin tutkinnon loppukuulustelu, 10 op
85059 (BIOT300) Biotechnology – From Inventions to Commercialization, 3 cr

529345 BIOTEKNIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (MOLEKULAARISEN
BIOTEKNIIKAN ERIKOISTUMISLINJA) 81-86 OP
Biotekniikan pakolliset syventävät opinnot 56 op
Erikoistumislinjan mukaiset syventävät opinnot 25-30 op
Pakolliset opinnot 19 op

44

529212/BIOT422 Biokemian tai biotekniikan tutkimusprojekti /Advanced training in a
research group, 10 op (voi sisältää 5 op työharjoittelua)
51070 Advanced Molecular Biology Techniques, 4 cr
529312 Gene technology II - laboratory course, 4 cr + 529321 PCR and primer design, 1 cr
Valinnaiset opinnot 6-11 op
51046 Methods in Protein Research, 6 cr
51114 Membranes, lipids and carbohydrates, 3 cr, 6 cr with lab course
510042 Protein structure, function and folding, 5 cr
51083 Neurotransmitters and their receptors, 3 cr
510041 Advanced Immunobiology, 4 cr (7 cr with lab course)
529025 Mammalian genomics, 3 cr (6 cr with practicals)
528034 Bakteerien aineenvaihdunta, säätely ja systeemibiologia (seminaari), 3 op
528019 Molekyylibakteriologian harjoitustyöt, 8 op
529236 Introduction to structural biology and biophysics (BI), 4 cr
529266 Short lab course on structural biology and biophysics (BI), 5 cr
529235 Growth factors and their receptors (BI), 3 cr
529237 Stem cells and organogenesis (BI), 4 cr
529232 mRNA processing in eukaryotes (BI), 3 cr
529260 Practical training, 4-8 cr
85069 BKEM201 Metabolian työt (MMT), 5 op
tai muita HOPSin mukaisia biotekniikan ja lähitieteiden opintoja

570034 MUUT OPINNOT 12-16 OP
Pakolliset opinnot 12-16 op
529318 / BIOT410 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS/PSP, 1 op
Tieteellinen kirjoittaminen, 2-4 op
Esim. 99619 Tieteellinen kirjoittaminen, 2 op tai muita vastuulaitosten tai Kielikeskuksen
tarjoamia tieteellisen kirjoittamisen kursseja
Business Economics 4-8 cr (various business economics courses offered by the faculties
and Aalto University)
529208 / BIOT430 Bioethics and legislation, 3 cr

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 18-25 OP

529346 BIOTEKNIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (FARMASIAN BIOTEKNIIKAN
ERIKOISTUMISLINJA) 81-86 OP
Biotekniikan pakolliset syventävät opinnot 56 op
Erikoistumislinjan mukaiset syventävät opinnot 25-30 op
Pakolliset opinnot 10 op
529212/BIOT422 Biokemian tai biotekniikan tutkimusprojekti /Advanced training in a
research group, 10 op/cr (voi sisältää 5 op työharjoittelua)
Valinnaiset opinnot 15-20 op
590335 Lääkevalmiste I, 4 op
590155 Formulointi III, 6 op
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590239 Biologiset lääkevalmisteet II, 4 op
590160 Laadun hallinta ja laadukkaat johtamisjärjestelmät, 6 op
590210 Lääkkeiden hyvät tuotanto- ja jakelutavat, 7 op
tai muita HOPSin mukaisia biotekniikan ja lähitieteiden opintoja

570034 MUUT OPINNOT 10-16 OP
Pakolliset opinnot 10-16 op
529318 / BIOT410 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS, 1 op
Tieteellinen kirjoittaminen, 2-4 op
Esim. 99619 Tieteellinen kirjoittaminen, 2 op tai muita vastuulaitosten tai Kielikeskuksen
tarjoamia tieteellisen kirjoittamisen kursseja
Business Economics 4-8 cr (various business economics courses offered by the faculties
and Aalto University)
529208 / BIOT430 Bioethics and legislation, 3 cr

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 18-25 OP
Suositellaan Farmasian tiedekunnan farmasian teknologian opintoja

Perinnöllisyystiede

Filosofian maisterin (FM) tutkinto 120 OP
Kaikille erikoistumislinjoille pakolliset opinnot 56 op
50107 Pro gradu -tutkielma perinnöllisyystieteessä, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
529208 Bioethics and legislation, 3 cr
52947 Advanced seminar, 3 cr
52743 Perinnöllisyystieteen loppukuulustelu II, 10 op
Allis, C.D. et al: Epigenetics (uusin painos), Cold Spring Harbor Laboratory Press (5 op)
Buchanan, B., Guissem, W. and Jones, R.: Biochemistry and Molecular Biology of Plants
(uusin painos), ASPP. Tentitään sovittavia osia (2-5 op)
Gilbert, S.F: Developmental Biology (uusin painos), Sinauer Associates (6 op)
Hartl & Clark: Principles of population genetics (uusin painos), Sinauer Associates (5 op)
Murphy K: Janeway's Immunobiology (uusin painos), Garland Science (5 op)
Jobling, M.A., Hurles, M.E. and Tyler-Smith, C.: Human Evolutionary Genetics; Origins,
Peoples and Disease (uusin painos), Garland Science (5 op)
Latchman, D.S.: Gene Control (uusin painos), Garland Science (3 op)
Martinez Arias, Stewart: Molecular principles of animal development (uusin painos), Oxford
university press (3 op)
Neale, Ferreira, Medland, Posthuma: Statistical genetics. Gene mapping through linkage
and association (uusin painos), Taylor & Francis (5 op)
Nei, M. and Kumar, S.: Molecular evolution and phylogenetics (uusin painos), Oxford
University Press (3 op)
Strachan,T. and Read, A.P.: Human Molecular Genetics (uusin painos), Garland Science
(5 op), pakollinen ihmisgenetiikan erikoistumislinjalla
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Streips, U.N. and Yasbin, R.E: Modern microbial genetics (uusin painos) John Wiley &
Sons (5 op) TAI Snyder, L. and Champness, W.: Molecular Genetics of Bacteria (uusin
painos), ASM Press (5 op)
Weinberg, R.A.: The biology of Cancer, Garland Science (5 op)
Wolpert, L: Principles of Development (uusin painos) Oxford University Press (3 op)
Zvelebil & Baum: Understanding bioinformatics (uusin painos), Garland Science (5 op)
Tai muita erikseen sovittavia kirjoja. Kuulusteltavista kirjoista sovitaan erikseen
professorin kanssa.

529354 PERINNÖLLISYYSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (GENEETTISEN
BIOINFORMATIIKAN ERIKOISTUMISLINJA) 94 OP
Kaikille erikoistumislinjoille pakolliset opinnot 56 op
Erikoistumislinjan mukaiset pakolliset opinnot 11-13 op
529028 Practical course in genome bioinformatics, 5 cr
Bioinformatiikan syventävä työkurssi 5 op TAI tätä edeltänyt Proteiinianalyysin työt
81055 Populaatio- ja kvantitatiivinen genetiikka, 3 op
529053 Evolutionary genomics, 3 cr TAI 526084 Kladistiikka, 3-5 op tai vastaava
(sekvenssianalytiikkaa)
(jos yllä olevia kursseja on jo sisällytetty LuK-tutkintoon, tulee niitä vastaavat opintopisteet
korvata vaihtoehtoisilla opinnoilla)
Valinnaiset opinnot 25-27 op
529048 Biopython, 2 cr
529032 Gene mapping, 5 cr
529054 Rakennebioinformatiikka, 2 op
NGS data analysis, 5 op
529052 Foundations of computational genomics, 2 cr
529019 Protein informatics, 3-6 cr (korvaa aiemman Proteiinianalyysin luennot)
52939 From genomes to gene function, 6 cr
529014 Epigenetics, 3 cr
52973 Laboratoriokoulutus tutkimuslaboratoriossa, enintään 8 op
Hyvin suositeltavia ovat myös Tietojenkäsittelytieteen laitoksen sekä Aalto-yliopiston
järjestämät bioinformatiikan opintojaksot, geenikartoitukseen liittyvät opintojaksot (myös
Biomedicumissa ja CSC:llä), geneettisen epidemiologian opintojaksot (mm. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksella), ja tilastollinen genetiikka (esim. Matematiikan ja tilastotieteen
laitoksella). Alla muutamia esimerkkejä (kaikkia ei suinkaan järjestetä joka vuosi):
57734 Statistical genetics, 5-10 cr
57795 Biometry and bioinformatics I, 5-10 cr
582670 Algorithms for Bioinformatics, 4 op 57739 Statistical methods in medicine and
epidemiology, 5-10 op
582715 Algorithms in Molecular Biology, 4 op
T-61.6070 Special Course in Bioinformatics I (3-10 op)
T-61.5120 Computational genomics, 4 op
T-61.5050 High-Throughput Bioinformatics, 5-7 op
T-61.5110 Modelling Biological Networks, 5-7 op
tai muita HOPSin mukaisia perinnöllisyystieteen tai muiden lähitieteiden opintoja

570034 MUUT OPINNOT 1 OP
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570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 25 OP
Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuus tai vastaavat suoritukset on sisällytettävä joko
alempaan korkeakoulututkintoon tai FM-tutkintoon.

529355 PERINNÖLLISYYSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(IHMISGENETIIKAN ERIKOISTUMISLINJA) 94 OP
Kaikille erikoistumislinjoille pakolliset opinnot 56 op
Erikoistumislinjan mukaiset pakolliset opinnot 16 op
52714 Human Genetics, 3 cr
52718 Seminar of Human Genetics, 3 cr
529312 Gene technology II, 4 cr
(jos yllä olevia kursseja on jo sisällytetty LuK-tutkintoon, tulee niitä vastaavat opintopisteet
korvata vaihtoehtoisilla opinnoilla)
Yksi seuraavista työkursseista:
529025 Mammalian genomics, 6 cr
52962 Ihmisgenetiikan työt, 6 op
529013 Methods in functional genetics and development (laboratory course), 6 cr
Valinnaiset opinnot 22 op
529014 Epigenetics, 3 cr
52911 Cancer genetics, 3 cr
529026 Gene regulation, 3 cr
52773 Immunobiology, 2 cr
52937 Geenit ja yksilönkehitys, 3 op
529237 Stem cells and organogenesis (BI), 4 cr
529232 mRNA processing in eukaryotes (BI), 3 cr
529034 Environmental epigenetics, 2 cr
529029 Drosophila Genetics, 6 cr
52973 Laboratoriokoulutus tutkimuslaboratoriossa, enintään 8 op
52747 Syventävä laboratorioharjoittelu, enintään 9 op
tai muita HOPS:in mukaisia perinnöllisyystieteen tai muiden lähitieteiden opintoja

570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 25 OP

529353 ADVANCED STUDIES IN GENETICS (SPECIALISATION OPTION IN
GENOMICS) 94 CR
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529353 PERINNÖLLISYYSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (GENOMIIKAN
ERIKOISTUMISLINJA) 94 OP
Obligatory studies for all specialization areas 56 cr
50107 Master's Thesis in Genetics, 40 cr
52947 Advanced seminar, 3 cr
52743 Final exam, 10 cr
529208 Bioethics and legislation, 3 cr
Obligatory studies for genomics 18 cr
529041 Scientific writing, 2 cr
52936 Gene regulation, 3 cr
529025 Mammalian genomics, 6 cr
529014 Epigenetics, 3 cr
52714 Human genetics, 3 cr
910118 Genome Club, 1 cr
(if above mentioned courses are already included in BSc degree, the corresponding credits
will be added to elective studies)
Elective studies 20 cr
529043 Special seminar in genomics, 1-5 cr
529044 Evolutionary sequence analysis, x cr
529045 Next generation sequencing and data analysis, 4-5 cr
529019 Protein informatics, 3-6 cr
52939 From genomes to gene function, 6 cr
529312 Gene technology II, 4 cr + 529321 PCR and primer design, 1 cr
529013 Methods in functional genetics and development (laboratory course), 6 cr
529028 Practical course in genome bioinformatics, 5 cr
52728 Plant biotechnology and molecular biology, 5 cr
52986 Innate immunity in plants, 2 cr
529232 mRNA:n processing in eukaryotes (BI), 3 cr
529034 Environmental epigenetics, 2 cr
582483 Biological sequence analysis, 4 cr
529032 Gene mapping, 5 cr
529047 Structural bioinformatics, x cr
or other studies according to approved PSP.

570034 OTHER STUDIES 1 CR
570012 Personal study plan, 1 cr

MINOR AND ELECTIVE STUDIES 25 CR

529357 PERINNÖLLISYYSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(KEHITYSGENETIIKAN ERIKOISTUMISLINJA) 94 OP
Kaikille erikoistumislinjoille pakolliset opinnot 56 op
Erikoistumislinjan mukaiset pakolliset opinnot 18 op (elleivät jo sisälly LuK-tutkintoon)
52937 Geenit ja yksilönkehitys, 3 op
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52932 Kehitysgenetiikan seminaari - Yksilönkehitys ja sen häiriöt, 3 op
529013 Methods in functional genetics and development, 6 cr
Yksi seuraavista työkursseista:
529029 Drosophila genetics, 6 cr
529025 Mammalian genomics, 6 cr
52939 From genomes to gene function, 6 cr
52962 Ihmisgenetiikan työt, 6 op
Valinnaiset opinnot 20 op
529237 Stem cells and organogenesis (BI), 4 cr
52714 Human genetics, 3 cr
522075 Kantasolubiologian perusteet, 3 op
522080 Regeneration biology, 3 cr
529026 Gene regulation, 3 cr
529312 Gene technology II, 4 cr + 529321 PCR and primer design, 1 cr
920002 Developmental neuroscience, 3 cr
529232 mRNA processing in eukaryotes (BI), 3 cr
529235 Growth factors and their receptors (BI), 3 cr
52718 Seminar of human genetics, 3 cr
529014 Epigenetics, 3 cr
910111 Imaging techniques in biological sciences, 3 cr
529311 Solubiologian harjoitustyöt, 3 op
522001 Yksilönkehityksen anatomia, 2 op
52226 Kehitysbiologian perusteet, 3 op
52295 Lisääntymisbiologian luennot, 3 op
52079 Lisääntymis- ja kehitysbiologian seminaari, 3 op
522049 Lectures in Laboratory Animal Science, 2 cr
522055 Koe-eläintieteen harjoitustyöt, 1 op
522085 Koe-eläintieteen kirjalliset pienryhmätyöt, 1 op
52290 Soluviljelytekniikan kurssi, 3 op
52217 Histologisen tekniikan perusteet, 3 op
52098 Phenotypic analysis of transgenic animals, 3 cr
52747 Syventävä laboratorioharjoittelu, enintään 9 op
tai muita HOPS:in mukaisia perinnöllisyystieteen tai muiden lähitieteiden opintoja

570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 25 OP

529358 PERINNÖLLISYYSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(MIKROBIGENETIIKAN ERIKOISTUMISLINJA) 94 OP
Kaikille erikoistumislinjoille pakolliset opinnot 56 op
Erikoistumislinjan mukaiset pakolliset opinnot 20 op
529021 Mikrobigenetiikka, 3 op
529022 Mikrobien genomiikka, 2 op
52773 Immunobiology, 2 cr
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529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op
52729 Geenitekniikan työt I, 5 op
52721 Mikrobigenetiikan työt, 5 op
(jos yllä olevia kursseja on jo sisällytetty LuK-tutkintoon, tulee niitä vastaavat opintopisteet
korvata valinnaisilla opinnoilla)
Valinnaiset opinnot 18 op
529030 Microbiol genetics journal club, 2 cr
529026 Gene regulation, 3 cr
528021 Infektiotaudit ja infektioimmunologia, 4 op
52986 Innate immunity in plants, 2 cr
529019 Protein informatics, 3-6 cr
529312 Gene technology II, 4 cr + 529321 PCR and primer design, 1 cr
52939 From genomes to gene function, 6 cr
52747 Syventävä laboratorioharjoittelu, enintään 9 op
tai muita HOPSin mukaisia perinnöllisyystieteen ja lähitieteiden opintoja

570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 25 OP

529359 PERINNÖLLISYYSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(YLEISGENETIIKAN ERIKOISTUMISLINJA) 94 OP
Kaikille erikoistumislinjoille pakolliset opinnot 56 op
Valinnaiset opinnot 38 op
HOPS:in mukaisia perinnöllisyystieteen tai lähitieteiden opintoja

570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 25 OP

Yleinen mikrobiologia
Yleistä oppiaineesta
Yleinen mikrobiologia tutkii bakteerien, virusten, arkeonien ja eukaryoottisten mikrobien
elintoimintoja, rakennetta sekä niiden hyödyntämistä biotekniikassa. Mikrobit muodostavat
maapallollamme lukumäärällisesti suurimman eliöryhmän, jonka toiminnoilla on suuri
merkitys ympäröivälle luonnolle sekä ihmiselle itselleen. Molekyylibiologisilla menetelmillä on
keskeinen asema kaikilla mikrobiologian osa-alueilla ja kokonaisten mikrobigenomien nopea
sekvensointi on täydellisesti mullistanut mikrobiologian tieteenä sekä sen biotekniset
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sovellutukset. DNA-pohjaisten menetelmien ansiosta käsityksemme mikrobien evoluutiosta,
monimuotoisuudesta sekä toiminnasta on muuttunut. Mikrobisolujen toimintaa muuttuvissa
olosuhteissa ja sopeutumista ympäristöönsä analysoidaan nykyään pitkälti genomitiedon
pohjalta. Geneettisen analyysin ja bioinformatiikan kautta on lisäksi havaittu, että
laboratoriossa pystytään kasvattamaan vain pieni osa mikrobeista.
Mikrobiologian saavutukset vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme mm. elintarvike- ja
lääketeollisuuden, biotekniikan sekä ympäristöntutkimuksen kautta. Bioteknisissä
tuotantoprosesseissa mikrobien asema on keskeinen. Lääketieteellinen mikrobiologia tutkii
sairauksia aiheuttavia mikrobeja ja etsii keinoja, joilla estää niiden leviäminen.
Mikrobiologian avulla haetaan ratkaisuja myös saastuneen ympäristön korjaamiseen.
Bakteriologian tutkimus kohdistuu taudinaiheuttajabakteerien sekä mikrobiotan
molekyylitason vuorovaikutuksiin isäntäeliöiden kanssa. Hankkeissa tutkitaan laajasti
bakteerien tarttumis- ja invaasiomekanismeja nisäkkäiden kudoksissa sekä bakteerien
aiheuttamia vaikutuksia isännän elimistössä. Bakteerien proteiinieritykseen ja pintaesittelyyn
perustuvia menetelmiä on kehitetty bioteknisiin tarkoituksiin. Tutkimusyhteistyö suuntautuu
kansainvälisten ja kansallisten verkostojen kautta bakteeri-isäntä-vuorovaikutuksiin,
bakteerigeenien säätelyyn sekä bakteeribiomarkkerien karakterisointiin ja hyödyntämiseen.
Virologisessa tutkimuksessa keskitytään prokaryoottivirusten rakenteen, kokoamisen ja
toiminnan selvittämiseen. Tutkimuksessa on laaja lähestymistapa virusten atomitason
rakenteiden tutkimisesta aina virusevoluution ja virosfäärin olemuksen selvittämiseen.
Töiden tuloksena on syntynyt myös bioteknisiä sovellutuksia. Virusyksikkö on myös osana
Euroopan Unionin tutkimusinfrastruktuurien tiekartta hanketta (ESFRI) erityisalana
rakennebiologia (Instruct). Instruct on Euroopan alueella toimiva hajautettu eri maissa
toimivien keskusten verkosto. Ainoa tällainen keskus pohjoismaissa on
virustutkimusyksikkömme (Instruct Center for Virus Production, ICVIR).
Mikrobiologiassa tutkitaan myös mikrobeja sekä organismi- että mikrobiyhteisötasolla.
Tutkimuksessa selvitetään mikrobien fysiologiaa ja rakennetta ja niiden diversiteettiä
erilaisissa ympäristöissä. Yhtenä haasteena on ei-viljeltävien mikrobien toiminnan
ymmärtäminen.
Osaamistavoitteet ja työelämään sijoittuminen
Erikoistumislinjan ja sivuaineopintojen mukaisesti opiskelija omaksuu oman erikoisalansa
niin, että pystyy soveltamaan mikrobiologista osaamistaan monipuolisesti ja itsenäisesti
erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Laaja-alainen koulutus antaa valmiudet kriittiseen
tutkimuslähtöiseen tieteelliseen ajatteluun ja ongelmien ratkaisuun sekä uuden osaamisen
luomiseen mikrobiologian alalla. Mikrobiologit sijoittuvat tutkimus-, tuotekehitys- ja
laadunvalvontatehtäviin erilaisten tutkimuslaitosten, lääke- ja elintarviketeollisuuden,
bioalanyritysten sekä yliopistojen ja korkeakoulujen palvelukseen. Sairaalamikrobiologiksi
pätevöidytään työskentelemällä valmistumisen jälkeen neljä vuotta sairaalamikrobiologin
koulutusvirassa.
Viikin mikrobiologian opetus annetaan yhteistyönä bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan
(BY-tdk) ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan (MM-tdk) mikrobiologian opettajien
toimesta. Opetusyhteistyötä tukee opettajien muodostama, tiedekuntien välinen HYMIKEyksikkö (Helsingin yliopiston mikrobiologian keskus). Yhteinen mikrobiologian
maisterintutkinto on tavoitteena lukuvuodesta 2016-2017 alkaen.
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Filosofian maisterin (FM) tutkinto 120 OP
Yleisessä mikrobiologiassa voidaan suorittaa syventävät opinnot bakteriologian tai
virologian erikoistumislinjalla.

Kaikille pakolliset opinnot 16 op (elleivät jo sisälly LuK-tutkintoon)
528019 Molekyylibakteriologian harjoitustyöt, 8 op
528020 Virologian harjoitustyöt, 5 op
52831 Molekyylimikrobiologian seminaari, 3 op

529365 YLEISEN MIKROBIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(BAKTERIOLOGIAN ERIKOISTUMISLINJA) 93 OP
Kaikille pakolliset opinnot 16 op
Erikoistumislinjan pakolliset opinnot 68-69 op (elleivät jo sisälly LuK-tutkintoon)
528033 Bakteerien evoluutio ja vuorovaikutukset isännässä, 2 op
528021 Infektiotaudit ja infektioimmunologia, 4-5 op
528003 Bacterial pathogenesis – a journal club / seminar*, 4 cr
TAI
528035 Evolution of bacterial pathogens (seminar)*, 4 cr
528031 Bakteriologian syventävät harjoitustyöt I, 12 op
50109 Pro gradu -tutkielma yleisessä mikrobiologiassa, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
528022 Mikrobiologian loppukuulustelu (laudatur), 8 op
Wilson BA, Salyers AA, Whitt D & Winkler ME: Bacterial Pathogenesis, A Molecular
Approach. ASM Press (3.p., 2010, 472 s.). Tentitään uusin painos., 4 op
ja
Kaufmann SHE, Rouse BT & Sacks DL: The Immune Response to Infection. ASM Press
(2011, s.1-346). Tentitään uusin painos., 3 op
tai
muuta erikseen sovittavaa kirjallisuutta
ja
Katsauksia 1 op edestä kahden viimeisen kalenterivuoden ajalta sopimuksen mukaan
esim. seuraavista sarjoista:
- Microbiology and Molecular Biology Reviews
- Nature Reviews Microbiology
- Clinical Microbiology Reviews
- FEMS Microbiology Reviews
- Current Topics in Microbiology and Immunology
Erikoistumislinjan valinnaiset opinnot 8-9 op (elleivät jo sisälly LuK-tutkintoon)
528032 Bakteriologian syventävät harjoitustyöt II, 12 op
528034 Bakteerien aineenvaihdunta, säätely ja systeemibiologia (seminaari), 3 op
52773 Immunobiology, 2 cr
528052 Kliinisen mikrobiologian erikoiskurssi,** 4-6 op
528050 Innate immunology -practicals,** 4-6 cr
529313 Solut ja soluvuorovaikutukset, 2 op
529386 Microbiology seminars, 1-3 cr
529312 Gene technology II - laboratory course, 4 cr + 529321 PCR and primer design, 1 cr
52721 Mikrobigenetiikan työt, 5 op
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52887 Työharjoittelu 4-8 op
529208 Bioethics and legislation, 3 cr
tai muita HOPSin mukaisia mikrobiologian opintoja
*järjestetään vuorovuosina
**ei järjestetä joka vuosi

570034 MUUT OPINNOT 2 OP
570012 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op
528090 Mikrobiologi asiantuntijana työelämässä, 1 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 25 OP

529366 YLEISEN MIKROBIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (VIROLOGIAN
ERIKOISTUMISLINJA) 93 OP
Kaikille pakolliset opinnot 16 op
Erikoistumislinjan pakolliset opinnot 61-63 op
528041 Virologian syventävät harjoitustyöt I, 12 op
50109 Pro gradu -tutkielma yleisessä mikrobiologiassa, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
910002 Virus club, 1-3 cr
528022 Mikrobiologian loppukuulustelu (laudatur), 8 op: Carter J & Saunders V: Virology:
Principles and Applications (2. p., 2013) 364 s. Tentitään uusin painos, 3 op
ja muuta erikseen sovittavaa virologista kirjallisuutta, 3,5 op
ja
Katsauksia 1,5 op edestä kahden viimeisen kalenterivuoden ajalta sopimuksen mukaan
esim. seuraavista sarjoista:
Microbiology and Molecular Biology Reviews
Nature Reviews Microbiology
Annual Review of Microbiology
Annual Review of Biochemistry
Advances in Virus Research
Erikoistumislinjan valinnaiset opinnot 14-16 op
(elleivät jo sisälly LuK-tutkintoon)
528042 Virologian syventävät harjoitustyöt II, 12 op
528034 Bakteerien aineenvaihdunta, säätely ja systeemibiologia (seminaari), 3 op
tai muut HOPSin mukaiset opinnot Helsingin yliopiston virologian opetustarjonnasta

570034 MUUT OPINNOT 2 OP
570012 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op
528090 Mikrobiologi asiantuntijana työelämässä, 1 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 25 OP
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II Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehtojen tutkintovaatimukset
pääaineopiskelijoille
Vain opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksytyt opiskelijat voivat suorittaa
luonnontieteiden kandidaatin (LuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnot aineenopettajan
suuntautumisvaihtoehdossa.

Biologian koulutusohjelma
Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto 180 OP
529018 BIOLOGIAN PERUS- JA AINEOPINNOT, AINEENOPETTAJAN
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 72 OP
Pakolliset opinnot 66 op
529001 Biotieteiden perusteet I, 6 op
529002 Biotieteiden perusteet II, 4 op
52073 Ekologian perusteet, 4 op
59900 Evoluutio ja systematiikka, 4 op
519091 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin, 3 op
518068 Akvaattisten tieteiden perusteet, 4 op
52052 Johdatus eläintieteeseen, 3 op
526000 Johdatus kasvitieteeseen, 3 op
59920 Biotoopit (luennot), 2 op
59928 Ekologian kenttäkurssin biotooppijakso, 4 op
59903 Saariston ekologia, 2 op
52315 Eläintuntemus, 3 op
52064 Kasvituntemus, 3 op
52063 Sienituntemus, 2 op
52078 Solubiologia ja sytogenetiikka, 2 op
52736 Geenitekniikka, 3 op
522043 Ihmisen fysiologia, 3 op
Kandidaatintutkielma, 6 op
58573 Kandidaatintutkielma, ekologia ja evoluutiobiologia, 6 op
522062 Kandidaatintutkielma, fysiologia ja neurotiede, 6 op
526137 Kandidaatintutkielma, kasvibiologia, 6 op
52967 Kandidaatintutkielma, perinnöllisyystiede, 6 op
528005 Kandidaatintutkielma, yleinen mikrobiologia, 6 op
570015-570017 Kypsyysnäyte LuK-tutkinnossa, 0 op
526104 Aineopintojen kuulustelu, 5 op
Campbell, N. A. & Reece, J. B.: Biology 9. (2010) tai uudempi painos (Unit 2 ja valinnaisesti
neljä seuraavista: Unit 3–8)
Valinnaiset opinnot 6 op

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT, PERUSOPINNOT 25 OP
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TOISEN OPETETTAVAN AINEEN OPINNOT 60 OP
570014 MUUT OPINNOT 23 OP
570010 HOPS 1.vuoden opiskelijoille, 1 op
570011 HOPS 2. vuoden opiskelijoille, 1 op
570029 HOPS 3. vuoden opiskelijoille, 1 op
Proseminaari ja äidinkielen opinnot, 3 op
59933 Ekologian ja evoluutiobiologian proseminaari ja äidinkielen opinnot, 3 op
522073 Fysiologian ja neurotieteen kandidaattiseminaari ja äidinkielen opinnot, 3 op
525019 Kasvibiologian proseminaari, 3 op
52987 Perinnöllisyystieteen kandidaattiseminaari ja äidinkielen opinnot, 3 op
528001 Mikrobiologian kandidaattiseminaari ja äidinkielen opinnot, 3 op
Toinen kotimainen kieli, 3 op
Vieras kieli, 4 op
570009 Tieto- ja viestintätekniikan ajokortti, 3 op
55395 Kemian perusteet, 5 op
80144 Tilastotiede I: Tilastollisen ajattelun perusteet, 2 op

Aineenopettajalta vaadittavat opinnot voi suorittaa myös vasta filosofian maisterin
tutkinnossa. Tällöin FM-tutkintoon tulee sisällyttää kaikki opettajan pedagogiset opinnot (60
op). Toisen opetettavan aineen opinnot (60 op) voi sisällyttää kokonaisuudessaan LuKtutkintoon tai kokonaisuudessaan FM-tutkintoon. On myös mahdollista sisällyttää toisen
opetettavan aineen perusopinnot LuK-tutkintoon ja aineopinnot FM-tutkintoon.
Opettajan suuntautumisvaihtoehdosta kandidaatiksi tai maisteriksi valmistuvan opiskelijan
tutkinnossa tulee aina olla sivuaineena opettajan pedagogiset opinnot.

Filosofian maisterin (FM) tutkinto 120 OP
Ekologia ja evoluutiobiologia
523111 EKOLOGIAN JA EVOLUUTIOBIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT,
AINEENOPETTAJAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 70 OP
Pakolliset opinnot 60 op
50143 Pro gradu -tutkielma ekologiassa ja evoluutiobiologiassa, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
59937 Syventävien opintojen seminaari, 5 op
58510 Pro gradu -kurssi, 3 op
80145 Tilastotiede II: Tilastollisten menetelmien perusteet, 3 op
Kirjatentit, 9 op
59921 Ekologia, 5 op: Begon, M., Townsend, L. & Harper, J. L. 2006: Ecology, 4. painos,
738 s. Blackwell.
52333 Evolutiikka, 4 op: Futuyma, D. J. 2013: Evolution, 3. painos, 656 s., Sinauer
Associates.
Valinnaiset opinnot 10 op
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OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT, AINEOPINNOT 35 OP
570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Siten, että 120 op täyttyy

Fysiologia ja neurotiede
522068 FYSIOLOGIAN JA NEUROTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT,
AINEENOPETTAJAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 74-84 OP
Pakolliset opinnot 74 op
522049 Lectures in Labratory Animal Science, 2 cr
522055 Koe-eläintieteen harjoitustyöt, 1 op
522085 Koe-eläintieteen kirjalliset pienryhmätyöt, 1 op
52217 Histologisen tekniikan perusteet, 3 op
522018 Eläinfysiologian seminaari, 9 op
52231 Fysiologian ja neurotieteen maisteriseminaari, 9 op
522061 Fysiologian ja neurotieteen syventävien opintojen loppukuulustelu, 9 op:
Kirjallisuutta sopimuksen mukaan.
522064 Pro gradu -tutkielma fysiologiassa ja neurotieteessä, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
Valinnaiset opinnot 0-10 op, esim.
522022 Molekyyleistä toimivaan organismiin, 3 op
52097 Solufysiologia, 3 op
52090 Sensory biology, 2-3 cr
522004 Nisäkkään anatomian kurssi, 3 op
Fysiologian ja neurotieteen opintojaksoja tai fysiologiaa ja neurotiedettä tukevia
opintojaksoja biologian koulutusohjelman muista pääaineista tai muista koulutusohjelmista.

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT, AINEOPINNOT 35 OP
570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Siten, että 120 op täyttyy
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Kasvibiologia
526160 KASVIBIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT, AINEENOPETTAJAN
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 84 OP
Pakolliset opinnot 74–76 op
52613 Suomen kasvimaantiede, 3 op
526001 Tropiikin kasvisto ja kasvillisuus, 3 op
525007 Kasvifysiologian luennot, 3 op
526040 Ecosystem ecology, 3–5 cr
59905 Ekologian kenttäkurssin tutkimusjakso, 8 op
52562 Kasvibiologian laudaturseminaari (3 op) ja TVT-opinnot (2 op)
50145 Pro gradu -tutkielma kasvibiologiassa, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
Kasvibiologian kirjatentit, 11–13 op
525001 Kasvibiologian kuulustelu
Mauseth, J.D.: Botany - an introduction to plant biology, 4th edition. Jones and Bartlett
Publishers, 2009, 624 s. 5 op. (Ellei ole suoritettu jo LuK-tutkinnossa.)
Lisäksi joku seuraavista: 52569, 52513, 526009, 526008, 526099, 6–7 op
Valinnaiset opinnot 8–10 op

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT, AINEOPINNOT 35 OP
570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Siten, että 120 op täyttyy

Perinnöllisyystiede
52704 PERINNÖLLISYYSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT,
AINEENOPETTAJAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 84 OP
Pakolliset opinnot 67 op
50107 Pro gradu -tutkielma perinnöllisyystieteessä, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
52947 Perinnöllisyystieteen syventävä seminaari, 3 op
52719 Perinnöllisyystieteen loppukuulustelu I, 8 op:
Pierce, B.A.: Genetics, a conceptual approach. W.H. Freeman and Co. (5 op, kaikille
pakollinen)
Lisäksi 3 op seuraavista:
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Turnpenny, P. & Ellard, S.: Emery´s elements of Medical Genetics (uusin painos), Churchill
Livingstone (3 op)
Xiong, J.: Essential Bioinformatics (2006 tai uusin painos). Cambridge University Press (3 op)
52714 Human genetics, 3 cr
81055 Populaatio- ja kvantitatiivinen genetiikka, 3 op
52729 Geenitekniikan työt I, 5 op
52721 Mikrobigenetiikan työt, 5 op
Valinnaiset opinnot 17 op, esim.
Perinnöllisyystieteen aineopintoihin kuuluvia suorituksia
52718 Seminar of Human Genetics, 3 cr
52932 Kehitysgenetiikan seminaari, 3 op

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT, AINEOPINNOT 35 OP
570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Siten, että 120 op täyttyy

Yleinen mikrobiologia
52853 YLEISEN MIKROBIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT,
AINEENOPETTAJAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 84 OP
LuK-tutkintoon tulee sisältyä yleisbiologian perus- ja aineopinnot (60 op), johon sisältyy
opintojakso 529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op sekä 529303
Turvallinen työskentely laboratoriossa, 1 op (suoritettava ennen laboratorio-osuutta)
Pakolliset opinnot 72 op
528006 Virukset, 3 op
864093 Mikrobien rakenne ja toiminta, 3 op (MMtdk)
529383 Biotekniikka - Molekyylibiotieteiden sovelluksia, 3 op (BY- ja MMtdk)
52729 Geenitekniikan työt I, 5 op
529310 Bakteriologian ja virologian harjoitustyöt, 5 op
528023 Mikrobiologian kuulustelu (aineenopettajat), 5 op
Madigan ym.: Brock Biology of Microorganisms. Pearson Benjamin Cummings, Pearson
Education, Inc. Tentitään uusin painos. Tenttialue sovitaan vastuuprofessorin kanssa.
52831 Molekyylimikrobiologian seminaari, 3 op
529340 Syventävien opintojen loppukuulustelu (aineenopettajat), 5 op. Kirjallisuus sovitaan
vastuuprofessorin kanssa.
50109 Pro gradu -tutkielma yleisessä mikrobiologiassa, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
Valinnaiset opinnot 12 op
529313 Solut ja soluvuorovaikutukset, 2 op
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528020 Virologian harjoitustyöt, 5 op
528019 Molekyylibakteriologian harjoitustyöt, 8 op
528031 Bakteriologian syventävät harjoitustyöt I, 12 op
TAI
528041 Virologian syventävät harjoitustyöt I, 12 op
tai muita HOPSin mukaisia mikrobiologian tai virologian opintojaksoja

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT, AINEOPINNOT 35 OP
570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Siten, että 120 op täyttyy

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelma
Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto 180 OP
529334 MOLEKYYLIBIOTIETEIDEN PERUS- JA AINEOPINNOT,
AINEENOPETTAJAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 70 OP
Pakolliset opinnot 69-70 op
529382 Solubiologia, 5 op
529381 Molekyylibiologia, 5 op (sisältäen ihmisgenetiikan luennot)
529384 Mikrobien monimuotoisuus, 2 op
529002 Biotieteiden perusteet II, 4 op
52073 Ekologian perusteet, 4 op
59900 Evoluutio ja systematiikka, 4 op
519091 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin, 3 op
52025 Biokemian harjoitustyöt, 3 op
52736 Geenitekniikka, 3 op
52052 Johdatus eläintieteeseen, 3 op
526000 Johdatus kasvitieteeseen, 3 op
59920 Biotoopit (luennot), 2 op
59928 Ekologian kenttäkurssin biotooppijakso, 4 op
52315 Eläintuntemus, 3 op
52064 Kasvituntemus, 3 op
52063 Sienituntemus, 2 op
522043 Ihmisen fysiologia, 3 op
59903 Saariston ekologia, 2 op TAI 518068 Akvaattisten tieteiden perusteet, 4 op
529300 Kandidaatintutkielma molekyylibiotieteissä, 6 op
570015-570017 Kypsyysnäyte LuK-tutkinnossa, 0 op
529314 tai 526104 Kandidaatin tutkinnon loppukuulustelu, 5 op
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joko Campbell, N. A. & Reece, J. B.: Biology 8. (2008) tai uudempi painos
tai pääaineen kuulustelu 5 op laajuudessa
Valinnaiset opinnot 0-1op

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT, PERUSOPINNOT 25 OP
TOISEN OPETETTAVAN AINEEN OPINNOT 60 OP
Toiseksi opetettavaksi aineeksi suositellaan kemiaa.
55113 Kemian perusopinnot (opettaja, sivuaine) 25 op
55116 Kemian aineopinnot (opettaja, sivuaine) 35 op

570014 MUUT OPINNOT 24 OP
529316 HOPS 1. vuoden opiskelijoille, 1 op
529317 HOPS 2. vuoden opiskelijoille, 1 op
51079 Molekyylibiotieteet tutuksi, 1 op
529378 HOPS 3. vuoden opiskelijoille, 1 op
Viestintä- ja kieliopinnot 10 op
Toinen kotimainen kieli, 3 op
Vieras kieli, 4 op
529315 Molekyylibiotieteiden kandidaattiseminaari ja äidinkielen opinnot, 3 op tai
vastaava seminaari
570009 Tieto- ja viestintätekniikan ajokortti, 3 op
55053 Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino, 3 op (jos vastaavat opinnot eivät
sisälly sivuaineopintoihin)
Menetelmätieteiden opintoja, seuraavista 5 op
80144 Tilastotiede I: Tilastollisen ajattelun perusteet, 2 op
52211 Biotieteiden matemaattiset harjoitukset, 3 op
(tai vastaavia matematiikan/tilastotieteen opintoja)

Aineenopettajalta vaadittavat opinnot voi suorittaa myös vasta filosofian maisterin
tutkinnossa. Tällöin FM-tutkintoon tulee sisällyttää kaikki opettajan pedagogiset opinnot (60
op). Toisen opetettavan aineen opinnot (60 op) voi sisällyttää kokonaisuudessaan LuKtutkintoon tai kokonaisuudessaan FM-tutkintoon. On myös mahdollista sisällyttää toisen
opetettavan aineen perusopinnot LuK-tutkintoon ja aineopinnot FM-tutkintoon.
Opettajan suuntautumisvaihtoehdosta kandidaatiksi tai maisteriksi valmistuvan opiskelijan
tutkinnossa tulee aina olla sivuaineena opettajan pedagogiset opinnot.

Filosofian maisterin (FM) tutkinto 120 OP
Biokemia
529335 BIOKEMIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT, AINEENOPETTAJAN
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 75-79 OP
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Pakolliset opinnot 67 op
529313 Solut ja soluvuorovaikutukset, 2 op
529304 Proteiinit ja entsyymit, 4 op
529308 Metabolia, 6 op
529305 Proteiinien puhdistus ja karakterisointi, 5 op
529350 Biokemian ja biotekniikan tutkimusseminaari, 2 op
50101 Pro gradu -tutkielma biokemiassa, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
529338 Loppukuulustelu, 8 op
Valinnaiset opinnot 8-12 op
Biokemian laboratoriokurssi tai laboratorioharjoittelu, 3-5 op
Suositellaan 529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op
Sopimuksen mukaan pääaineen opintojaksoja

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT, AINEOPINNOT 35 OP
570034 MUUT OPINNOT 5 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op
529208 Bioethics and legislation (tai vastaava kurssi), 3 cr
51004 Biokemian ja biotekniikan pro gradu -ohjausseminaari, 1 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Siten, että 120 op täyttyy.

Perinnöllisyystiede
529336 PERINNÖLLISYYSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT,
AINEENOPETTAJAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 77-81 OP
Pakolliset opinnot 63 op
529313 Solut ja soluvuorovaikutukset, 2 op
529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op
52729 Geenitekniikan työt I, 5 op
52947 Advanced seminar, 3 cr
50107 Pro gradu -tutkielma perinnöllisyystieteessä, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
52743 Perinnöllisyystieteen loppukuulustelu II, 10 op
Valinnaiset opinnot 14-18 op
Perinnöllisyystieteen syventävä laboratoriokurssi tai laboratorioharjoittelu, 4-6 op
Valitaan 8-14 op esim. seuraavista:
52714 Human genetics, 3 cr
52746 Geneettinen analyysi, 3 op
52773 Immunobiology, 2 cr
52937 Geenit ja yksilönkehitys, 3 op
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529025 Mammalian genomics, 3 cr
529014 Epigenetics, 3 op
52718 Seminar in Human Genetics, 3 cr
52932 Kehitysgenetiikan seminaari, 3 op
tai muita pääaineen mukaisia opintojaksoja

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT, AINEOPINNOT 35 OP
570034 MUUT OPINNOT 4 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op
529208 Bioethics and legislation (tai vastaava kurssi), 3 cr

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Siten, että 120 op täyttyy

Yleinen mikrobiologia
529337 YLEISEN MIKROBIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT,
AINEENOPETTAJAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 84 OP
LuK-tutkintoon tulee sisältyä 529314 Kandidaatin tutkinnon loppukuulusteluna (5 op):
Madigan MT ym.: Brock Biology of Microorganisms. Pearson Benjamin Cummings, Pearson
Education, Inc. Tentitään uusin painos. Tenttialue sovitaan vastuuprofessorin kanssa.

Pakolliset opinnot 70 op
529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op (jos ei suoritettu LuKtutkinnossa)
528006 Virukset, 3 op
864093 Mikrobien rakenne ja toiminta, 3 op
529383 Biotekniikka - Molekyylibiotieteiden sovelluksia, 3 op
529310 Bakteriologian ja virologian harjoitustyöt, 5 op
52831 Molekyylimikrobiologian seminaari, 3 op
529340 Syventävien opintojen loppukuulustelu (aineenopettajat), 5 op
50109 Pro gradu -tutkielma yleisessä mikrobiologiassa, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
Valinnaiset opinnot 14 op
529313 Solut ja soluvuorovaikutukset, 2 op
528020 Virologian harjoitustyöt, 5 op
528019 Molekyylibakteriologian harjoitustyöt, 8 op
528031 Bakteriologian syventävät harjoitustyöt I, 12 op
TAI
528041 Virologian syventävät harjoitustyöt I, 12 op
tai muita HOPSin mukaisia mikrobiologian tai virologian opintojaksoja
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OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT, AINEOPINNOT 35 OP
570034 MUUT OPINNOT 1 OP
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Siten, että 120 op täyttyy
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III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset
Biologian koulutusohjelmaan liittyvät sivuaineopintokokonaisuudet
529010 YLEISBIOLOGIAN PERUSOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE 25 OP
Pakolliset opinnot 21 op
529001 Biotieteiden perusteet I, 6 op
529002 Biotieteiden perusteet II, 4 op
59900 Evoluutio ja systematiikka, 4 op
52073 Ekologian perusteet, 4 op
52736 Geenitekniikka, 3 op
Valinnaiset opinnot 4 op
Muita biologian koulutusohjelman opintojaksoja, 4 op

529011 YLEISBIOLOGIAN AINEOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE 35 OP
Pakolliset opinnot 30 op
526000 Johdatus kasvitieteeseen, 3 op
52052 Johdatus eläintieteeseen, 3 op
52315 Eläintuntemus, 3 op
52064 Kasvituntemus I, 3 op
52063 Sienituntemus, 2 op
519091 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin, 3 op
59920 Biotoopit: luennot, 2 op
59928 Ekologian kenttäkurssin biotooppijakso, 4 op
59903 Saariston ekologia, 2 op
52078 Solubiologia ja sytogenetiikka, 2 op
522043 Ihmisen fysiologia, 3 op
Valinnaiset opinnot 5 op
Muita biologian koulutusohjelman opintojaksoja, 5 op

52031 YLEISBIOLOGIAN PERUS- JA AINEOPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
529010 Yleisbiologian perusopinnot sivuaineopiskelijoille, 25 op
529011 Yleisbiologian aineopinnot sivuaineopiskelijoille, 35 op
Yleisbiologian perus- ja aineopinnot (52031, 60 op) vastaavat 60 opintopisteen laajuisia
biologian opetettavan aineen opintoja (opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annettu
asetus 986/1998, muutosasetus 865/2005).
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523102 EKOLOGIAN JA EVOLUUTIOBIOLOGIAN PERUSOPINNOT
(APPROBATUR) SIVUAINEOPISKELIJOILLE 25 OP
Pakolliset opinnot 15 op
59900 Evoluutio ja systematiikka, 4 op
52073 Ekologian perusteet, 4 op
52045 Käyttäytymisekologian perusteet, 2 op
519091 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin, 3 op
59920 Biotoopit (luennot), 2 op
Valinnaiset opinnot 10 op, valittavissa seuraavista
52052 Johdatus eläintieteeseen, 3 op
526000 Johdatus kasvitieteeseen, 3 op
52315 Eläintuntemus, 3 op
52064 Kasvituntemus I, 3 op
52063 Sienituntemus, 2 op
59928 Ekologian kenttäkurssin biotooppijakso, 4 op
59903 Saariston ekologia, 2 op
59905 Ekologian kenttäkurssin tutkimusjakso, 8 op

523103 EKOLOGIAN JA EVOLUUTIOBIOLOGIAN AINEOPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 35 OP
Pakolliset opinnot 20 op
59932 Yksilöistä ekosysteemeihin, 6 op
59931 Evoluutiobiologian perusteet, 6 op
Kirjatentit, 8 op
59921 Aineopintojen kirjatentti: ekologia 5 op
Begon, M., Townsend.L. & Harper, J.L. 2006: Ecology, 4. painos - 738 s. Blackwell.
523065 Aineopintojen kirjatentti: evolutiikka, 3 op, Herron, J.C. & Freeman, S. 2013:
Evolutionary Analysis, 5. painos – 864 s. (tentitään luvut 4-16 ), Prentice Hall.
Valinnaiset opinnot 15 op
52052 Johdatus eläintieteeseen, 3 op
526000 Johdatus kasvitieteeseen, 3 op
52315 Eläintuntemus, 3 op
52064 Kasvituntemus I, 3 op
52063 Sienituntemus, 2 op
59905 Ekologian kenttäkurssin tutkimusjakso, 8 op
59928 Ekologian kenttäkurssin biotooppijakso, 4 op
59903 Saariston ekologia, 2 op

523122 EKOLOGIAN JA EVOLUUTIOBIOLOGIAN PERUS- JA AINEOPINNOT
(CUM LAUDE APPROBATUR) SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
Pakolliset opinnot 45 op
523102 Ekologian ja evoluutiobiologian perusopinnot sivuaineopiskelijoille, 25 op
59932 Yksilöistä ekosysteemeihin, 6 op
59931 Evoluutiobiologian perusteet, 6 op
Kirjatentit, 8 op
59921 Aineopintojen kirjatentti: ekologia 5 op Begon, M., Townsend, L. & Harper, J. L. 2006:
Ecology, 4. painos, 738 s., Blackwell.
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523065 Aineopintojen kirjatentti: evolutiikka, 3 op, Herron, J. C. & Freeman, S. 2013:
Evolutionary Analysis, 5. painos, 864 s. (luvut 4-16), Prentice Hall.
Valinnaiset opinnot 15 op
52052 Johdatus eläintieteeseen, 3 op
526000 Johdatus kasvitieteeseen, 3 op
52315 Eläintuntemus, 3 op
52064 Kasvituntemus I, 3 op
52063 Sienituntemus, 2 op
59905 Ekologian kenttäkurssin tutkimusjakso, 8 op
59928 Ekologian kenttäkurssin biotooppijakso, 4 op
59903 Saariston ekologia, 2 op
(edelläolevista niitä opintojaksoja, jotka eivät ole sisältyneet perusopintokokonaisuuteen)

523104 EKOLOGIAN JA EVOLUUTIOBIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
Pohjana ekologian ja evoluutiobiologian perus- ja aineopinnot sivuaineopiskelijoille 60 op
Pakolliset opinnot 35 op
52339 Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma, 20 op
59937 Syventävien opintojen seminaari, 5 op
52333 Syventävien opintojen kirjatentit, 10 op (ks. pääaineen syventävät opinnot)
Valinnaiset opinnot 25 op
Jos ekologian ja evoluutiobiologian sivuaineopintoihin sisältyy opiskelijan jo suorittamia
opintojaksoja, vastaava opintopistemäärä on korvattava valinnaisilla ekologian ja
evoluutiobiologian opinnoilla.

523123 BOREAL BIOTA AND ECOLOGY: BASIC STUDIES 25 ECTS CREDITS
Obligatory courses 2 ects
59907 Introduction to boreal ecology and biogeography in Fennoscandia, 2 ects (oblicatory
for course 58570 Taiga Excursion)
Optional courses 23 ects, for instance
58570 Taiga Excursion, 2 ects
523052 Population biology in fragmented landscapes, 7-10 ects
58549 Introduction to ecological modelling, 6 ects
Other BBE courses, ca. 8 ects

522069 FYSIOLOGIAN JA NEUROTIETEEN PERUSOPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 25 OP
Pakolliset opinnot 10 op
52055 Biotieteiden perusteet II, eläinfysiologian osuus, 2 op
52078 Solubiologia ja sytogenetiikka, 2 op
52245 Eläinfysiologian ja histologian harjoitustyöt, 3 op

67

522074 Fysiologian ja neurotieteen perusopintojen loppukuulustelu sivuaineopiskelijoille, 3
op Schmidt-Nielsen K. 1997: Animal Physiology, Adaptation and Environment (5th ed.) 561
s. Cambridge Univ. Press. tai muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan
Valinnaiset opinnot 15 op
Ks. LuK-tutkinnon perus- ja aineopintojen valinnaiset opinnot fysiologian ja neurotieteen
opiskelijoille.

522070 FYSIOLOGIAN JA NEUROTIETEEN AINEOPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 35 OP
Pakolliset opinnot 30-33 op
529001 Biotieteiden perusteet I, 6 op
529002 Biotieteiden perusteet II, 4 op
52052 Johdatus eläintieteeseen, 3 op
52097 Solufysiologia, 3 op
522022 Molekyyleistä toimivaan organismiin, 3 op
522043 Ihmisen fysiologia, 3 op
522059 Fysiologian ja neurotieteen perus- ja aineopintojen loppukuulustelu I, 5 op.
Silverthorn D. 2010: Human Physiology: an Integrated Approach (5th ed. tai uudempi) 867 s.
Pearson International Edition, tai muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan.
522060 Fysiologian ja neurotieteen perus- ja aineopintojen loppukuulustelu II, 3-6 op.
Kirjallisuus sopimuksen mukaan.
Valinnaiset opinnot 2-5 op
Ks. LuK-tutkinnon perus- ja aineopintojen valinnaiset opinnot fysiologian ja neurotieteen
opiskelijoille.

522071 FYSIOLOGIAN JA NEUROTIETEEN PERUS- JA AINEOPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
Pakolliset opinnot 35-38 op
529001 Biotieteiden perusteet I, 6 op
529002 Biotieteiden perusteet II, 4 op
52052 Johdatus eläintieteeseen, 3 op
52078 Solubiologia ja sytogenetiikka, 2 op
52097 Solufysiologia, 3 op
52245 Eläinfysiologian ja histologian harjoitustyöt, 3 op
522022 Molekyyleistä toimivaan organismiin, 3 op
522043 Ihmisen fysiologia, 3 op
522059 Fysiologian ja neurotieteen perus- ja aineopintojen loppukuulustelu I, 5 op.
Silverthorn D. 2010: Human Physiology: an Integrated Approach (5th ed. tai uudempi) 867 s.
Pearson International Edition tai muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan.
522060 Fysiologian ja neurotieteen perus- ja aineopintojen loppukuulustelu II, 3-6 op.
Kirjallisuus sopimuksen mukaan.
Valinnaiset opinnot 22-25 op
Ks. LuK-tutkinnon perus- ja aineopintojen valinnaiset opinnot fysiologian ja neurotieteen
opiskelijoille.
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522072 FYSIOLOGIAN JA NEUROTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
Pohjana fysiologian ja neurotieteen perus- ja aineopinnot sivuaineopiskelijoille 60 op
Pakolliset opinnot 53 op
522019 Eläinfysiologian jatkokurssi, 6 op
522018 Eläinfysiologian seminaari, 9 op
52231 Fysiologian ja neurotieteen masteriseminaari, 9 op
522061 Fysiologian ja neurotieteen syventävien opintojen loppukuulustelu, 9 op
Kirjallisuutta sopimuksen mukaan.
522063 Fysiologian ja neurotieteen syventävien opintojen tutkielma, 20 op
Valinnaiset opinnot 7 op
Ks. pääaineopintojen syventävien opintojen tutkintovaatimukset.

52247 NEUROBIOLOGIAN PERUSOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE 25 OP
Neurobiologian perusopintoja suositellaan sivuaineeksi mm. biologian koulutusohjelman,
psykologian sekä Aalto-yliopiston opiskelijoille.
Pakolliset opinnot 15 op
52055 Biotieteiden perusteet II, eläinfysiologian osuus, 2 op
52276 Neurobiologian seminaari, 5 op
52265 Introduction to neurobiology, 5 cr
52253 Loppukuulustelu, 3 op, Nicholls J, Martin A, Wallace B. 2001: From Neuron to Brain
(4.p. tai uudempi) 580 s. Sinauer Associates.
Valinnaiset opinnot 10 op
Neurobiologiaa tai sitä tukevia opintojaksoja. Seuraavia opintojaksoja suositellaan erityisesti
neurobiologiaa tukevina opintoina:
52245 Eläinfysiologian ja histologian harjoitustyöt, 3 op
52097 Solufysiologia, 3 op

522042 NEUROBIOLOGIAN AINEOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE 35 OP
Opinnoista sovitaan opiskelijan kanssa erikseen.

52096 NEUROBIOLOGIAN PERUS- JA AINEOPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
Pakolliset opinnot 46 op
529001 Biotieteiden perusteet I, 6 op
529002 Biotieteiden perusteet II, 4 op
52078 Solubiologia ja sytogenetiikka, 2 op
52245 Eläinfysiologian ja histologian harjoitustyöt, 3 op
522049 Lectures in Laboratory Animal Science, 2 cr
522055 Koe-eläintieteen harjoitustyöt, 1 op
522085 Koe-eläintieteen kirjalliset pienryhmätyöt, 1 op
52276 Neurobiologian seminaari, 5 op
52265 Introduction to neurobiology, 5 cr
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52097 Solufysiologia, 3 op
522043 Ihmisen fysiologia, 3 op
522059 Loppukuulustelu I, 5 op: Silverthorn: Human Physiology: An Integrated Approach (5th
ed. tai uudempi) 867 s. Pearson International Edition tai muuta kirjallisuutta sopimuksen
mukaan.
522060 Loppukuulustelu II, 6 op: Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Hall WC, Lamantia
A-S, McNamara JO ja Williams SM (2004): Neuroscience tai muuta kirjallisuutta sopimuksen
mukaan.
Valinnaiset opinnot 14 op
Ks. pääaineopintojen perus-, aine- ja syventävien opintojen tutkintovaatimukset

526135 KASVIBIOLOGIAN PERUSOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE 25 OP
Pakolliset opinnot 22 op
526000 Johdatus kasvitieteeseen, 3 op
59900 Evoluutio ja systematiikka, 4 op
52078 Solubiologia ja sytogenetiikka, 2 op
526041 Kasvien yhteisö- ja populaatioekologia, 3 op
525007 Kasvifysiologian luennot, 3 op
59920 Biotoopit (luennot), 2 op
52064 Kasvituntemus I, 3 op
52063 Sienituntemus, 2 op
Valinnaiset opinnot 3 op
Kasvibiologian muita opintoja. ks. LuK-tutkinnosta.

526145 KASVIBIOLOGIAN AINEOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE 35 OP
Pakolliset opinnot 31–32 op
526005 Koppisiemeniset, 3–4 op
tai 526128 Kasvikunta, 4 op
52073 Ekologian perusteet, 4 op
525002 Kasvianatomian ja -fysiologian harjoitustyöt, 3 op
812099 Crop physiology (KTT401), 5 cr
tai 812040 Crop physiology practicals (KTT405), 7 cr
52511 Kasvibiokemian ja solubiologian luennot, 3 op
525004 Kasvien kehitysbiologian luennot, 3 op
Pääainepohjainen kirjatentti (11–12 op): 525001 (6 op) ja 52569 (5 op)/ 52513 (7 op)/
526009 (5 op), 526008 (6 op)/ 526099 (6 op) (ks. kasvibiologian aineopinnot
pääaineopiskelijoille, kirjatentit).
Valinnaiset opinnot 3–4 op
Ks. kasvibiologian aineopintojen pakolliset ja valinnaiset aineopinnot. Jos edellä mainittuja
opintojaksoja on käytetty jonkin muun aineen opintokokonaisuuksiin, on vastaava
opintopistemäärä korvattava muilla kasvibiologian opinnoilla.
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526140 KASVIBIOLOGIAN PERUS- JA AINEOPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
Pakolliset opinnot 53–54 op
526000 Johdatus kasvitieteeseen, 3 op
59900 Evoluutio ja systematiikka, 4 op
525007 Kasvifysiologian luennot, 3 op
52078 Solubiologia ja sytogenetiikka, 2 op
526005 Koppisiemeniset, 3–4 op
tai 526128 Kasvikunta, 4 op
52073 Ekologian perusteet, 4 op
59920 Biotoopit (luennot), 2 op
526041 Kasvien yhteisö- ja populaatioekologia, 3 op
525002 Kasvianatomian ja -fysiologian harjoitustyöt, 3 op
812099 Crop physiology (KTT401), 5 cr
tai 812040 Crop physiology practicals (KTT405), 7 cr
52511 Kasvibiokemian ja solubiologian luennot, 3 op
525004 Kasvien kehitysbiologian luennot, 3 op
52064 Kasvituntemus I, 3 op
52063 Sienituntemus, 2 op
Pääainepohjainen kirjatentti (11–12 op): 525001 (6 op) ja 52569 (5 op)/ 52513 (7 op)/
526009 (5 op), 526008 (6 op)/ 526099 (6 op) (ks. kasvibiologian aineopinnot
pääaineopiskelijoille, kirjatentit).
Valinnaiset opinnot 6-7 op
Ks. kasvibiologian aineopintojen pakolliset ja valinnaiset aineopinnot. Jos edellä mainittuja
opintojaksoja on käytetty jonkin muun aineen opintokokonaisuuksiin, on vastaava
opintopistemäärä korvattava muilla kasvibiologian opinnoilla.

KASVIBIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
Ennen syventäviä opintoja tulee opintokokonaisuus 526140 (60 op) olla suoritettuna. Sen
jälkeen syventäviä opintoja voidaan suorittaa neljällä erikoistumislinjalla, joita ovat: A)
kasviekologian, B) kasvi- ja sienisystematiikan, C) kasvifysiologian ja -kehitysbiologian sekä
D) yleisen kasvitieteen erikoistumislinja.

526141 KASVIEKOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
Pohjana 526140 kasvibiologian perus- ja aineopinnot sivuaineopiskelijoille 60 op
Pakolliset opinnot 44 op
526131 Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma, 20 op
52562 Kasvibiologian laudaturseminaari, 3 op
Syventävien opintojen kirjatentit 12 op (52684, 52685, 52636), ks. kasvibiologian FM
opintojen kohdalta
526031 Physiological plant ecology, 3–5 cr
526040 Ecosystem ecology, 3–5 cr
52613 Suomen kasvimaantiede, 3 op tai 526001 Tropiikin kasvisto ja kasvillisuus, 3 op
Valinnaiset opinnot 16 op
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Ks. kasvibiologian FM-opintojen kasviekologian erikoistumislinjan pakolliset ja valinnaiset
opinnot. Jos opintojaksoja on sisällytetty LuK-tutkintoon tai jonkin muun aineen
opintokokonaisuuksiin, on vastaava opintopistemäärä korvattava muilla kasvibiologian
opinnoilla.

526142 KASVI- JA SIENISYSTEMATIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
Pohjana 526140 kasvibiologian perus- ja aineopinnot sivuaineopiskelijoille 60 op
Pakolliset opinnot 54–58 op
526131 Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma, 20 op
52562 Kasvibiologian laudaturseminaari, 3 op
Syventävien opintojen kirjatentit 12 op (52684, 52685, 52636), ks. kasvibiologian FMopintojen kohdalta
526005 Koppisiemeniset, 3–4 op tai 526128 Kasvikunta, 4 op
526084 Kladistiikka, 3–5 op
59944 Biologiset kokoelmat, 5–7 op
59923 Molekyylisystematiikan perusteet, 4 op
526006 Sienisystematiikka, 3 op
Valinnaiset opinnot 2–6 op
Ks. kasvibiologian FM-opintojen kasvisystematiikan erikoistumislinjan pakolliset ja
valinnaiset opinnot. Jos opintojaksoja on sisällytetty LuK-tutkintoon tai jonkin muun aineen
opintokokonaisuuksiin, on vastaava opintopistemäärä korvattava muilla kasvibiologian
opinnoilla.

525020 KASVIFYSIOLOGIAN JA -KEHITYSBIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
Pohjana 526140 kasvibiologian perus- ja aineopinnot sivuaineopiskelijoille 60 op
Pakolliset opinnot 40 op
526131 Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma, 20 op
52562 Kasvibiologian laudaturseminaari, 3 op
Syventävien opintojen kirjatentit vähintään 10 op (52563 ja 52564), ks. kasvibiologian FMopintojen kohdalta
52512 Kasvifysiologian ja molekyylibiologian harjoitustyöt, 7 op
Valinnaiset opinnot 20 op
Ks. kasvibiologian FM-opintojen kasvifysiologian erikoistumislinjan pakolliset ja valinnaiset
opinnot. Jos opintojaksoja on sisällytetty LuK-tutkintoon tai jonkin muun aineen
opintokokonaisuuksiin, on vastaava opintopistemäärä korvattava muilla kasvibiologian
opinnoilla.

526143 YLEISEN KASVITIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
Pohjana 526140 kasvibiologian perus- ja aineopinnot sivuaineopiskelijoille 60 op
Pakolliset opinnot 33–35 op
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526131 Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma, 20 op
52562 Kasvibiologian laudaturseminaari, 3 op
Syventävien opintojen kirjatentit 10–12 op, ks. Yleisen kasvitieteen FM-opintojen kohdalta
Valinnaiset opinnot 25-27 op
Ks. Yleisen kasvitieteen FM-opintojen pakolliset ja valinnaiset opinnot. Jos opintojaksoja on
sisällytetty LuK-tutkintoon tai jonkin muun aineen opintokokonaisuuksiin, on vastaava
opintopistemäärä korvattava muilla kasvibiologian opinnoilla.

52705 PERINNÖLLISYYSTIETEEN PERUSOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE
25 OP
Pakolliset opinnot 8 op
52081 Genetiikan perusteet (Biotieteiden perusteet I ja II, genetiikan osuudet), 3 op
52940 Kirjallisuuskuulustelu, 5 op
Clug, W.S. & Cummings, M.R.: Concepts of Genetics (uusin painos). Prencice Hall
Jos opintojaksot 529001 Biotieteiden perusteet I ja 529002 Biotieteiden perusteet II
sisällytetään muihin opintokokonaisuuksiin, tulee niitä vastaavat opintopisteet korvata
valinnaisilla opinnoilla
Valinnaiset opinnot 17 op
52736 Geenitekniikka, 3 op
52746 Geneettinen analyysi, 3 op
52078 Solubiologia ja sytogenetiikka, 2 op
52773 Immunobiology, 2 cr
52714 Human genetics, 3 cr
52937 Geenit ja yksilönkehitys, 3 op
52739 Bioinformatiikan perusteet, 3 op
529021 Mikrobigenetiikka, 3 op
529022 Mikrobien genomiikka, 2 op
81055 Populaatio- ja kvantitatiivinen genetiikka, 3 op
tai sopimuksen mukaan muita perinnöllisyystieteen opintoja

527041 PERINNÖLLISYYSTIETEEN AINEOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE
35 OP
Pohjana perinnöllisyystieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25 op
Pakolliset opinnot 25 op
529381 Molekyylibiologia, 5 op
52025 Biokemian harjoitustyöt, 3 op
529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op
52729 Geenitekniikan työt I, 5 op
52746 Geneettinen analyysi, 3 op
52736 Geenitekniikka, 3 op
52739 Bioinformatiikan perusteet, 3 op
Jos opintojaksoja sisällytetään muihin opintokokonaisuuksiin, tulee niitä vastaavat
opintopisteet korvata valinnaisilla perinnöllisyystieteen tai lähitieteiden opinnoilla
Valinnaiset opinnot 10 op
52078 Solubiologia ja sytogenetiikka, 2 op
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52773 Immunobiology, 2 cr
52714 Human genetics, 3 cr
529021 Mikrobigenetiikka, 3 op
529022 Mikrobien genomiikka, 2 op
52937 Geenit ja yksilönkehitys, 3 op
81055 Populaatio- ja kvantitatiivinen genetiikka, 3 op
52721 Mikrobigenetiikan työt, 5 op
52920 Bioinformatiikan työt, 5 op
tai sopimuksen mukaan muita perinnöllisyystieteen opintoja

52706 PERINNÖLLISYYSTIETEEN PERUS- JA AINEOPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
Pakolliset opinnot 28 op
52081 Genetiikan perusteet (Biotieteiden perusteet I ja II, genetiikan osuudet), 3 op
52746 Geneettinen analyysi, 3 op
52736 Geenitekniikka, 3 op
52739 Bioinformatiikan perusteet, 3 op
52025 Biokemian harjoitustyöt, 3 op
529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op
52729 Geenitekniikan työt I, 5 op
52940 Kirjallisuuskuulustelu, 5 op
Clug, W.S. & Cummings, M.R.: Concepts of Genetics (uusin painos). Prencice Hall
Jos opintojaksoja sisällytetään muihin opintokokonaisuuksiin, tulee niitä vastaavat
opintopisteet korvata valinnaisilla opinnoilla
Valinnaiset opinnot 32 op
52078 Solubiologia ja sytogenetiikka, 2 op
52773 Immunobiology, 2 cr
52714 Human genetics, 3 cr
529021 Mikrobigenetiikka, 3 op
529022 Mikrobien genomiikka, 2 op
52937 Geenit ja yksilönkehitys, 3 op
81055 Populaatio- ja kvantitatiivinen genetiikka, 3 op
52721 Mikrobigenetiikan työt, 5 op
tai sopimuksen mukaan muita perinnöllisyystieteen opintoja

52707 PERINNÖLLISYYSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
Pohjana perinnöllisyystieteen perus- ja aineopinnot sivuaineopiskelijoille 60 op
Pakolliset opinnot 33 op
52947 Perinnöllisyystieteen syventävä seminaari, 3 op
52743 Perinnöllisyystieteen loppukuulustelu II, 10 op (samat vaatimukset kuin
pääaineopiskelijoilla)
52942 Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma, 20 op
Valinnaiset opinnot 27 op
52939 From genomes to gene function -työkurssi, 6 op
529028 Practical course in genome bioinformatics, 5 cr
52714 Ihmisgenetiikka, 3 op
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529026 Gene regulation, 3 cr
52728 Plant biotechnology and molecular biology, 5 cr
52911 Syövän genetiikka, 3 op
52937 Geenit ja yksilönkehitys, 3 op
52932 Kehitysgenetiikan seminaari, 3 op
52718 Seminar in Human Genetics, 3 cr
529014 Epigenetics, 3 cr
529019 Protein informatics, 3-6 cr
529029 Drosophila Genetics, 6 cr
52962 Ihmisgenetiikan työt, 6 op
529023 Methods in functional genetics and development (lectures), 2 cr
529013 Methods in functional genetics and development (laboratory course), 6 cr
tai sopimuksen mukaan muita perinnöllisyystieteen aine- ja syventäviä opintoja

52927 GENEETTISEN BIOINFORMATIIKAN PERUSOPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 25 OP
Pakolliset opinnot 15 op
52081 Genetiikan perusteet (Biotieteiden perusteet I ja II, genetiikan osuudet), 3 op
52746 Geneettinen analyysi, 3 op
52739 Bioinformatiikan perusteet, 3 op
52926 Loppukuulustelu, 3 op
Kuulusteluun liittyvästä kirjallisuudesta sovitaan erikseen.
Valinnaiset opinnot 10 op
81055 Populaatio- ja kvantitatiivinen genetiikka, 3 op
52714 Human genetics, 3 cr
52910 Ihmisen perimän kartoitus, 3 op
52939 From genomes to gene function –työkurssi, 6 op*
529019 Protein informatics, 3-6 cr
529028 Practical course in genome bioinformatics, 5 cr*
tai muita perinnöllisyystieteen tai muiden lähitieteiden opintoja
* Tilan sallimissa rajoissa

52856 YLEISEN MIKROBIOLOGIAN PERUSOPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 25 OP
Pakolliset opinnot 13-14 op
529384 Mikrobien monimuotoisuus, 2 op TAI 529001 Biotieteiden perusteet I, 6 op
864093 Mikrobien rakenne ja toiminta, 3 op (MM-tdk)
528006 Virukset, 3 (-4) op
528033 Bakteerien evoluutio ja vuorovaikutukset isännässä, 2 op
529383 Biotekniikka - Molekyylibiotieteiden sovelluksia, 3 op (BY- ja MM-tdk)
Valinnaiset opinnot 11-12 op
52736 Geenitekniikka, 3 op
529021 Mikrobigenetiikka, 3 op
52878 Infektiotaudit ja infektioimmunologia, 4-5 op
52773 Immunobiology, 2 cr
529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op
529022 Mikrobien genomiikka, 2 op
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tai muita HOPSin mukaisia mikrobiologian opintoja

528013 YLEISEN MIKROBIOLOGIAN AINEOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE
35 OP
Pohjana yleisen mikrobiologian perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25 op
Pakolliset opinnot 24 op
528034 Bakteerien aineenvaihdunta, säätely ja systeemibiologia (seminaari), 3 op
529021 Mikrobigenetiikka, 3 op
529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op
529310 Bakteriologian ja virologian harjoitustyöt, 5 op
529313 Solut ja soluvuorovaikutukset, 2 op
52817 Mikrobiologian kuulustelu, 8 op.: Madigan MT ym.: Brock Biology of Microorganisms.
Pearson Benjamin Cummings, Pearson Education, Inc. Tentitään uusin painos.
Valinnaiset opinnot 11 op
52878 Infektiotaudit ja infektioimmunologia, 4-5 op
529022 Mikrobien genomiikka, 2 op
52729 Geenitekniikan työt I, 5 op
52721 Mikrobigenetiikan työt, 5 op
52773 Immunobiology, 2 cr
52883 Työharjoittelu, 4 op
528030 Bakteriologian tutkimusryhmäharjoittelu, 12 op tai
528040 Virologian tutkimusryhmäharjoittelu, 12 op
tai muita HOPSin mukaisia mikrobiologian tai virologian opintoja

52854 YLEISEN MIKROBIOLOGIAN PERUS- JA AINEOPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
52856 Yleisen mikrobiologian perusopinnot sivuaineopiskelijoille, 25 op
528013 Yleisen mikrobiologian aineopinnot sivuaineopiskelijoille, 35 op

52855 YLEISEN MIKROBIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
Pohjana yleisen mikrobiologian perus- ja aineopinnot sivuaineopiskelijoille 60 op
Pakolliset opinnot 44 op
528019 Molekyylibakteriologian harjoitustyöt, 8 op
528020 Virologian harjoitustyöt, 5 op
52831 Molekyylimikrobiologian seminaari, 3 op
528022 Mikrobiologian loppukuulustelu, 8 op
52893 Syventävien opintojen tutkielma, 20 op
Valinnaiset opinnot 16 op
52878 Infektiotaudit ja infektioimmunologia, 4-5 op
52773 Immunobiology, 2 cr
528003 Bacterial pathogenesis – a journal club / seminar*, 4 cr
TAI
528035 Evolution of bacterial pathogens (seminar)*, 4 cr
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528031 Bakteriologian syventävät harjoitustyöt I, 12 op TAI
528041 Virologian syventävät harjoitustyöt I 12 op
528052 Kliinisen mikrobiologian erikoiskurssi**, 4-6 op
529313 Solut ja soluvuorovaikutukset, 2 op
529386 Microbiology seminars, 1-3 cr (tdk yht)
910002 Virus club, 1-3 cr
tai muita mikrobiologian tai virologian opintojaksoja.
*järjestetään vuorovuosina
**ei järjestetä joka vuosi

528024 VIROLOGIAN PERUSOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE 25 OP
Virologian sivuainekokonaisuus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat perehtyä virusten
biologiaan. Virologian sivuainekokonaisuuden suorittanut tuntee erilaisia viruksia, virusten
partikkeli- ja genomirakenteen, virusten infektiosyklin peruspiirteet ja virologiassa tyypillisesti
käytettäviä menetelmiä. Hän myös osaa soveltaa virusosaamistaan jollakin valitsemallaan
erikoisalalla. Virologian opetusta annetaan bio- ja ympäristötieteellisessä, maatalousmetsätieteellisessä, lääketieteellisessä ja eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.
Sivuainekokonaisuuden antaa bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan biotieteiden laitos tai
maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.
Pakolliset opinnot, 8-9 op
528006 Virukset, 3(-4) op (BY-TDK)
529310 Bakteriologian ja virologian harjoitustyöt, 5 op (BY-TDK)
Valinnaiset opinnot1, vähintään 16-17 op
Suositeltavia ovat mm. seuraavat jaksot:
528040 Virologian tutkimusryhmäharjoittelu, 12 op (BY-TDK)
528020 Virologian harjoitustyöt, 5 op (BY-TDK)
528041 Virologian syventävät harjoitustyöt I, 12 op (BY-TDK)
528042 Virologian syventävät harjoitustyöt II, 12 op (BY-TDK)
910002 Virus club, 1-3 cr
528021 Infektiotaudit ja infektioimmunologia, 4-5 op (BY-TDK)
81356 Plant virology (KPAT404), 5 cr (MMTDK)
81358 Syventävä laboratorio-opetus kasvivirologiassa I (KPAT504), 7 op (MMTDK)
81359 Syventävä laboratorio-opetus kasvivirologiassa II (KPAT505), 8 op (MMTDK)
81371 Virologian kirjallisuus (KPAT506), 5 op (MMTDK)
81372 Virologian muut opinnot (KPAT507), 2 op (MMTDK)
90096 Eläinlääketieteellinen virologia, 3 op (ELTDK)
30530 Lääketieteellinen virologia, 2 op (LTDK)
30531 Infection virology 1.5 cr (LTDK, Transmed)
Muita virologian opintoja sopimuksen mukaan
1

Huomioi kurssien mahdolliset esivaatimukset.
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Molekyylibiotieteiden koulutusohjelmaan liittyvät
sivuaineopintokokonaisuudet
529323 MOLEKYYLIBIOTIETEIDEN PERUSOPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 25 OP
Pakolliset opinnot 16 op
529382 Solubiologia, 5 op
529381 Molekyylibiologia, 5 op
529384 Mikrobien monimuotoisuus, 2 op
529002 Biotieteiden perusteet II, 4 op
Seuraavista opinnoista 9 op
529383 Biotekniikka - Molekyylibiotieteiden sovelluksia, 3 op
529304 Proteiinit ja entsyymit, 4 op
52736 Geenitekniikka, 3 op
864093 Mikrobien rakenne ja toiminta, 3 op
529308 Metabolia, 6 op
52739 Bioinformatiikan perusteet, 3 op
529303 Turvallinen työskentely laboratoriossa, 1 op (suoritettava ennen kursseja 52025 ja
529004)
52025 Biokemian harjoitustyöt 3 op
529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op
Tai muita HOPSin mukaan sovittavia molekyylibiotieteiden kursseja

529324 MOLEKYYLIBIOTIETEIDEN AINEOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE
35 OP
Pakolliset opinnot 22-25 op
Seuraavat kurssit 10 op (elleivät jo sisälly perusopintoihin):
529303 Turvallinen työskentely laboratoriossa, 1 op (suoritettava ennen laboratorio-osuutta)
52025 Biokemian harjoitustyöt 3 op
529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op
864093 Mikrobien rakenne ja toiminta, 3 op
Seuraavista kursseista 12-15 op (eivät saa sisältyä perusopintokokonaisuuteen):
529304 Proteiinit ja entsyymit, 4 op
52736 Geenitekniikka, 3 op
52746 Geneettinen analyysi, 3 op
528006 Virukset, 3(-4) op
529308 Metabolia, 6 op
529383 Biotekniikka - Molekyylibiotieteiden sovelluksia, 3 op
52739 Bioinformatiikan perusteet, 3 op
52773 Immunobiology, 2 cr
529313 Solut ja soluvuorovaikutukset, 2 op
52937 Geenit ja yksilönkehitys, 3 op
Tai muita HOPSin mukaan sovittavia molekyylibiotieteiden kursseja
Valinnaiset opinnot 6-8 op
Valinnaisia molekyylibiotieteiden ja lähitieteiden luento- tai harjoitustyökursseja
529314 Kandidaatin tutkinnon kirjakuulustelu, 4 op
Molekyylibiotieteiden aineopintojen kirjaluettelosta
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529380 BIOKEMIAN PERUSOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE 25 OP
(tdk yhteinen)
Pakolliset opinnot 12-16 op
529382 Solubiologia, 5 op
529304 Proteiinit ja entsyymit, 4 op tai 529308 Metabolia, 6 op
Biokemian harjoitustyökurssi, vähintään 3 op valitaan seuraavista
52025 Biokemian harjoitustyöt I, 3 op tai
85074 Biokemian I harjoitustyöt (BKEM101), 5 op
Valinnaiset opinnot 9-13 op, sopimuksen mukaan seuraavista kursseista
529304 Proteiinit ja entsyymit, 4 op (jos ei suoritettu pakollisissa opinnoissa)
529308 Metabolia, 6 op (jos ei suoritettu pakollisissa opinnoissa)
51080 Molekulaarinen biofysiikka, 3 op
529381 Molekyylibiologia, 5 op
529383 Biotekniikka - Molekyylibiotieteiden sovelluksia, 3 op
52736 Geenitekniikka, 3 op
529303 Turvallinen työskentely laboratoriossa, 1 op (suoritettava ennen kursseja 52025 ja
85074?)
529305 Proteiinien puhdistus ja karakterisointi, 5 op
Tai muita HOPSin mukaan sovittavia biokemian kursseja
Kokonaisuuteen voi sisällyttää myös yhden kemian kurssin.

510030 BIOKEMIAN AINEOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE 35 OP
Pohjana biokemian perusopinnot 510031/529380 sivuaineopiskelijoille 25 op
Pakolliset opinnot (elleivät jo sisälly perusopintokokonaisuuteen)
529304 Proteiinit ja entsyymit, 4 op
529308 Metabolia, 6 op
51080 Molekulaarinen biofysiikka, 3 op
529381 Molekyylibiologia, 5 op
529305 Proteiinien puhdistus ja karakterisointi, 5 op
51015 Loppukuulustelu, 6 op
Valinnaiset opinnot: biokemian ja lähialojen opintoja sopimuksen mukaan esimerkiksi
seuraavista kursseista niin että 35 op täyttyy
529002 Biotieteiden perusteet II, 4 op
529313 Solut ja soluvuorovaikutukset, 2 op
529306 Entsymologian työt, 4 op
51114 Membranes, lipids and carbohydrates, 3 cr, 6 cr with lab course
52773 Immunobiology, 2 cr
52739 Bioinformatiikan perusteet, 3 op
528006 Virukset, 3 (-4) op
529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op
590173 Molekyylibiotieteiden ja farmasian orgaanista kemiaa III, 3 op
590219 Bio-orgaaninen kemia, 3 op
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510029 BIOKEMIAN PERUS- JA AINEOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60
OP
510031/529380 Biokemian perusopinnot sivuaineopiskelijoille, 25 op
510030 Biokemian aineopinnot sivuaineopiskelijoille, 35 op

529325 BIOKEMIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
Pohjana biokemian perus- ja aineopinnot 60 op
Biokemian syventäviä opintoja pääaineen professorin kanssa sovitulla tavalla, niin että 60 op
täyttyy. Opintoihin sisältyy 51112 Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma (20 op) ja
kirjakuulustelu (10 op).

529326 PERINNÖLLISYYSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE (MOLEKYYLIBIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA)
60 OP
Pohjana syventäville opinnoille edellytetään molekyylibiotieteiden perus- ja aineopinnot
sivuaineopiskelijoille.
Pakolliset opinnot 34 op
52947 Advanced seminar, 3 cr
52743 Loppukuulustelu II, 8 op laajuudessa
52942 Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma, 20 op
529208 Bioethics and legislation (tai vastaava kurssi), 3 cr
Valinnaiset opinnot 26 op
HOPSin mukaisia suorituksia seuraavasti:
Perinnöllisyystieteen syventäviä laboratoriokursseja/laboratorioharjoitusta
tutkimuslaboratoriossa 10-12 op
Perinnöllisyystieteen ja lähitieteiden erikoisluentosarjoja ja seminaareja 14-16 op

529327 YLEISEN MIKROBIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE (MOLEKYYLIBIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA)
60 OP
Pohjana syventäville opinnoille edellytetään molekyylibiotieteiden perus- ja aineopinnot
sivuaineopiskelijoille.
Pakolliset opinnot 49 op (elleivät sisälly perus- ja aineopintoihin)
529310 Bakteriologian ja virologian harjoitustyöt, 5 op
528020 Virologian harjoitustyöt, 5 op
528019 Molekyylibakteriologian harjoitustyöt, 8 op
52831 Molekyylimikrobiologian seminaari, 3 op
528022 Mikrobiologian loppukuulustelu (laudatur), 8 op
529333 Syventävien opintojen tutkielma, 20 op
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Valinnaiset opinnot 11 op
528021 Infektiotaudit ja infektioimmunologia, 4-5 op
528003 Bacterial pathogenesis – a journal club / seminar*, 4 cr
TAI
528035 Evolution of bacterial pathogens (seminar)*, 4 cr
528052 Kliinisen mikrobiologian erikoiskurssi, 4-6 op
529386 Microbiology seminars, 1-3 cr (tdk yht)
910002 Virus club, 1-3 cr
tai muita mikrobiologian tai virologian opintojaksoja

529377 IMMUNOBIOLOGIAN OPINTOKOKONAISUUS, 25 OP
Pakolliset opinnot: 13-15 op
52773 Immunobiologia, 2 op
528021 Infektiotaudit ja infektioimmunologia, 4 op
510041 Advanced Immunology, lectures, 4 op
529376 Immunobiologian kirjakuulustelu, 3-5 op
Murphy K, Travers P & Walport: Janeway’s Immunobiology (uusin painos), 3-5 op
tai
Kaufmann SHE, Rouse BT & Sacks DL: The Immune Response to Infection.ASM Press
(2011, s.1-346; tentitään uusin painos), 3 op
Valinnaiset opinnot: 10-12 op
510041 Advanced Immunology, practicals 3 op
52986 Innate immunity in plants, 2 cr
528003 Bacterial pathogenesis – a journal club / seminar, 4 cr
529310 Bakteriologian ja virologian harjoitustyöt, 5 op
528050 Innate immunology -practicals, 4-6 cr
529313 Solut ja soluvuorovaikutukset, 2 op
tai muita HOPSin mukaisia molekyylibiotieteiden tai muiden lähitieteiden opintoja.
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IV Opintojaksokuvaukset
Biotieteiden laitoksen yhteinen opetus
HOPS (=henkilökohtainen opintosuunnitelma), LuK: 1 +1 +1 op, FM: 1 op
Yleistä: HOPS (= henkilökohtainen opintosuunnitelma) on työkalu opintojen suunnitteluun.
Sen tavoitteena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan ja jäsentämään opiskeluaan ja
oppimistaan sekä löytämään kiinnostuksen kohteita ja niitä osaamisalueita, jotka vaativat
kehittämistä.
HOPS-työskentely on koko tutkinnon jatkuva prosessi ja se on jaoteltu ensimmäisen vuoden
(1 op), keskivaiheen (1+1 op) ja maisterivaiheen opintoihin (1 op). HOPSiin ei kirjata
pelkästään opintosuunnitelmaa aikatauluineen vaan kuhunkin HOPS-opintojaksoon sisältyy
myös kirjallisia pohdintatehtäviä, jotka voivat sisältää esimerkiksi oppimistavoitteiden
määrittelyä, itsearviointia sekä urasuunnitelmia.
HOPS ei ole sitova vaan opiskelija voi vapaasti muuttaa suunnitelmiaan tavoitteiden ja
kiinnostuksen kohteidensa täsmentyessä. HOPSien laatimista ohjaavat kullekin opiskelijalle
nimetyt opettajatuutorit.

570010 HOPS 1. vuoden opiskelijoille, 1 op (biologian koulutusohjelma)
Kohderyhmä: Ensimmäisen vuoden biologian opiskelijat.
Ajoitus: Kurssi kestää ensimmäisen lukuvuoden alkaen orientoivista opinnoista
Edeltävät opinnot: Ei edeltäviä opintoja
Tavoite: Henkilökohtainen opintosuunnitelma auttaa opiskelijaa saamaan hyvän alun
opinnoilleen, tutustumaan yliopistomaailmaan ja suunnittelemaan sekä jäsentämään
opiskeluaan ja oppimistaan. Opiskelijan kiinnostuksen kohteet selkeytyvät. Opiskelija löytää
sekä vahvuuksia että heikkouksia opiskelutavoissaan.
Sisältö: Henkilökohtainen opintosuunnitelma alkaa orientoivalla viikolla tuutoreiden
ohjauksella. Viikon aikana opiskelija saa perustiedot yliopistosta, opiskelusta ja
opiskelijaelämästä yleensä. Opettaja- ja opiskelijatuutorit ohjaavat henkilökohtaisen
opintosuunnitelman tekemisessä, sekä ovat apuna käytännön kysymyksissä.
Kevätlukukaudella opiskelija vastaa LEARN-kyselyyn. Opiskelija saa kyselyyn vastaamalla
palautetta omasta oppimisestaan ja voi hyödyntää sitä oman oppimisen ja opiskelun
kehittämisessä. Lisäksi opiskelija saa pikakatsauksen eri pääaineisiin, jotta seuraavan
syksyn suuntautumisen valitseminen helpottuu.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Materiaali ja tehtävät Moodlessa.
Suoritustavat: Saadakseen suoritusmerkinnän opiskelijan on osallistuttava Orientoiviin
opintoihin, LEARN-kyselyyn, pääaine-esittelyyn, opintotaitopäivään sekä ja ja vähintään
yhteen henkilökohtaiseen tapaamiseen opettajatuutorin kanssa.
Arviointi: Kurssi on joko hyväksytty tai hylätty
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570011 HOPS 2. vuoden opiskelijoille, 1 op
Kohderyhmä: Biologian 2. vuoden opiskelijat
Edeltävät opinnot: HOPS 1. vuoden opiskelijoille
Tavoite: LuK-tutkinnon toisena vuonna opiskelijan tulisi tehdä opintoihin liittyviä valintoja
omien vahvuuksien, mahdollisuuksien ja kiinnostusten mukaisesti sekä laatia pääaineensa
malliopintopolkua tukeva HOPS. Lisäksi opiskelija saa käsityksen 3. vuodelle ajoittuvasta
kandidaatintutkielmasta.
Sisältö: Opiskelijat osallistuvat pääainekohtaisiin opettajatuutoritapaamisiin, laativat
opintojen aikataulusuunnitelman LuK-tutkinnon ajalle sekä osallistuvat info- ja
keskustelutilaisuuksiin syyslukukauden alussa, maaliskuussa (info kandidaatintutkielmista) ja
toukokuussa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Opintojaksolla hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä.
Suoritustavat: Saadakseen suoritusmerkinnän opiskelijan on osallistuttava
opettajatuutorinsa vetämään ryhmätapaamiseen, info- ja keskustelutilaisuuksiin,
palautettava annetut HOPS-tehtävät ja keskusteltava suunnitelmistaan henkilökohtaisesti
opettajatuutorinsa kanssa.
Arviointi: Arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Ammattikuvakurssi (570013) antaa tukea 2. vuoden
HOPS-työskentelylle.
570029 HOPS 3. vuoden opiskelijoille, 1 op
Kohderyhmä: Biologian 3. vuoden opiskelijat
Edeltävät opinnot: HOPS 1. ja 2. vuoden opiskelijoille
Tavoite: Kolmannen vuoden HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma) -opintojakson
jälkeen opiskelija on laatinut opintosuunnitelman kandidaattiopintojensa loppuun
saattamiseksi ja saanut tukea kandidaattitutkielman tekemiseen sekä maisterivaiheeseen
siirtymiseen.
Sisältö: Opiskelija osallistuu syksyllä yhteiseen tapaamiseen, jossa suunnitellaan opintojen
kulkua ja erityisesti kandidaatintutkielman tekemistä. Myöhemmin opiskelija sopii ohjaajansa
kanssa kandidaatintutkielman aikataulusta. Lisäksi keväällä opiskelija osallistuu yhteiseen
tapaamiseen, jossa käsitellään LuK:ksi valmistumista ja maisterivaiheen opintojen
aloittamista. Opintojakson osana opiskelija vastaa oppimista ja oppimisympäristöä
koskevaan Learn-kyselyyn. Opiskelija saa kyselyyn vastaamalla palautetta omasta
oppimisestaan ja voi hyödyntää sitä oman oppimisen ja opiskelun kehittämisessä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Opintojaksolla hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä.
Suoritustavat: Saadakseen suoritusmerkinnän opiskelijan on osallistuttava yhteisiin
tapaamisiin sekä sovittava kandidaatintutkielmastaan ohjaajansa kanssa.
Arviointi: Arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty
Yhteydet muihin opintojaksoihin: HOPS-työskentely antaa tukea kandidaatintutkielman
tekemiseen.
570012 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op
Kohderyhmä: Biologian sekä molekyylibiotieteiden maisterivaiheen opiskelijat
Edeltävät opinnot: Kandidaatin tutkinto
Tavoite: Maisterivaiheessa HOPS-työskentelyn tavoitteena on syventää ymmärrystä omasta
osaamisesta ja saattaa opinnot loppuun. Esimerkiksi seuraaviin asioihin pyritään
kiinnittämään huomiota: omien suunnitelmien kannalta mielekkään pro gradu -aiheen
valitseminen, valmiudet siirtymiseen työelämään ja mahdollisten täydentävien opintojen
suorittaminen.
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Sisältö: Opiskelijat osallistuvat pääainekohtaisiin opettajatuutoritapaamisiin, laativat
maisteritutkinnon opintojen aikataulusuunnitelman sekä kaksi kirjallista pohdintatehtävää,
joista toinen liittyy pro gradu -tutkielmaan ja toinen muihin opintoihin. Opiskelijat voivat valita
pohdintatehtävät HOPS-tehtäväpankista tai sopia muista opintoihinsa sopivista tehtävistä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Opintojaksolla hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä.
Suoritustavat: Suoritusmerkinnän saadakseen opiskelijan on osallistuttava
opettajatuutoritapaamisiin, palautettava maisteritutkinnon opintojen aikataulusuunnitelma
sekä kaksi kirjallista pohdintatehtävää.
Arviointi: Arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty

570009 TVT-ajokortti, 3 op
Ajoitus: Kurssi on tarkoitettu 1. vuoden opiskelijoille.
Tavoite: TVT-ajokortti on HY:n tiedekuntien opiskelijoille yhteinen opintojakso. Tavoitteena
on varmistaa riittävät tieto- ja viestintätekniikan (TVT) perustiedot ja -taidot opintojen
suorittamista varten.
Sisältö: TVT-ajokortti koostuu viidestä eri osiosta.
1. Tietokoneen käytön perusteet
2. Helsingin yliopiston tietotekninen ympäristö
3. Tiedon muokkaaminen ja esittäminen
4. Tiedonhankinta
5. Tietoturva ja tietosuoja
Opiskelu tapahtuu joko itsenäisesti verkossa olevan oppimateriaalin avulla tai
lähiopetukseen osallistumalla.
Suoritustavat: Kurssin suorittamiseksi tarvitaan vähintään 700 pistettä. Pisteitä voi saada
näyttökokeesta (max. 1000 p.) ja lähtötasotesteistä (max. 100 p.). Näyttökoe suoritetaan
valvotusti tietokoneella, lähtötasotestejä voi suorittaa itsenäisesti.
Arviointi: Hyväksytty-hylätty
Lisätiedot: Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu kirjautumalla Bio- ja ympäristötieteellisen
tiedekunnan TVT-ajokorttikurssille Moodlessa. Tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa.
Tvt-ajokortin voi korvata ainoastaan toisessa Helsingin yliopiston tiedekunnassa suoritetulla
3 opintopisteen laajuisella tvt-ajokortilla.
http://www.helsinki.fi/~jvainio/tvt/ajokortti.htm

Bio- ja ympäristötieteiden alan työharjoittelu, 2-12 op
Kohderyhmä: Bio- ja ympäristötieteiden kandidaatti- tai maisterivaiheen opiskelijat
Ajoitus: Työharjoittelun voi suorittaa koska tahansa kalenterivuoden aikana
Edeltävät opinnot: Edeltäviä opintoja ei vaadita. Kuitenkin yliopiston tukeman harjoittelutuen
saamisen edellytyksenä on suoritettu kandidaatintutkinto sekä erillisvalinnan kautta
maisteriopiskelijoiksi tulleilta myös mahdollisten täydentävien opintojen suorittaminen.
Tavoite: Harjoittelun jälkeen opiskelija osaa soveltaa muissa opinnoissa oppimiaan asioita
käytäntöön, tunnistaa omaa osaamistaan sekä on verkostoitunut vähintään yhteen alan
työpaikkaan.
Sisältö: Opiskelija työskentelee täysipäiväisesti yhdessä tai useammassa bio- ja
ympäristötieteiden alan tehtävässä vähintään kahden viikon ajan. Opiskelija saa
ensimmäiseltä alan työskentelykuukaudelta yhden opintopisteen yhtä täysipäiväistä
työskentelyviikkoa kohden. Myöhemmiltä työskentelykuukausilta saa kaksi opintopistettä.
Lisäksi halutessaan opiskelija voi saada yhden ylimääräisen opintopisteen harjoittelun
ensimmäiseltä kuukaudelta kirjoittamalla harjoittelustaan normaalia raporttia laajemman
oppimispäiväkirjan (tarkemmat ohjeet Flammassa). Opiskelija ei voi kuitenkaan saada
työharjoittelusta enempää kuin 12 opintopistettä. Harjoittelusta voi siis saada opintopisteitä
seuraavasti 2 vkoa = 2 op, 1 kk= 4 (/5) op, 2 kk = 6 (/7) op, 3 kk = 8 (/9) op, 4 kk = 10 (/11)
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op, 5 kk = 12 op). Työharjoitteluksi käyvät yhtä hyvin niin yliopiston harjoittelutuella
kustannetut työsuhteet kuin opiskelijan itse järjestämät palkalliset tai palkattomat
harjoittelujaksot. Palkatonta työskentelyä ei kuitenkaan suositella kuin erityistapauksissa.
Opiskelijan tulee varmistaa oman pääaineensa opintoneuvojaltaan, että työtehtävä voidaan
katsoa alaan kuuluvaksi ja luonteeltaan harjoitteluksi soveltuvaksi. Vaikka työharjoittelun
lisäksi on mahdollista saada erikseen opintopisteitä tutkimusryhmäharjoittelusta,
työharjoitteluksi kelpaa myös työskentely tutkimusryhmissä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Tarkempia ohjeita työharjoittelusta ja etenkin harjoittelutuen
hakemisesta löytyy Flammasta.
Suoritustavat: Työskentely harjoittelupaikalla sekä siitä raportoiminen.
Arviointi: Hyväksytty/ hylätty raportin ja työtodistuksen perusteella.

570013 Ammattikuvakurssi, (1- ) 3 op
Kohderyhmä: Opintojakso on suunnattu erityisesti toisen vuoden opiskelijoille, mutta sille
ovat tervetulleita muidenkin vuosikurssien opiskelijat bio- ja ympäristötieteellisestä
tiedekunnasta.
Edeltävät opinnot: Ei edeltäviä opintoja.
Tavoite: Opintojakson käytyään opiskelija osaa markkinoida omaa osaamistaan
työnhakutilanteissa, osaa nimetä useita bio- ja ympäristötieteilijöitä työllistäviä
organisaatioita, tuntee erilaisia bio- ja ympäristötieteiden alan ammattikuvia sekä niissä
tarvittavia tietoja ja taitoja sekä osaa huomioida ne tehdessään opinto- ja urasuunnitelmiaan.
Sisältö: Kurssi jakaantuu kahteen osioon. 1) Kaikille yhteisessä osiossa työelämään
siirtyneet entiset tiedekunnan opiskelijat (alumnit) esittelevät erilaisia ammattikuvia ja niissä
tarvittavia taitoja. Lisäksi ura- ja rekrytointipalvelut luennoivat työnhausta ja urasuunnittelusta.
2) Toisessa osioissa jakaannutaan pienryhmiin, joissa syvennytään tiettyihin ammattikuviin
tarkemmin ja tehdään omiin kiinnostuksen kohteisiin liittyvä tehtävä. Kurssi on mahdollista
suorittaa myös 1 ja 2 opintopisteen mittaisina osioina.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssilla hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä ja
mahdollisesti muita verkkotyökaluja.
Suoritustavat: Luennot, pienryhmätyöskentely, vierailut, itsenäiset tehtävät ja
loppuseminaari.
Arviointi: Arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Ammattikuvakurssi antaa tukea HOPS-työskentelylle.
Opintojakso on osittain korvattavissa bio- ja ympäristötieteiden alan työkokemuksella, joka
vastaa vähintään kahden kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.
59900 Evoluutio ja systematiikka, 4 op
Ajoitus: Periodi I
Tavoite: Antaa opiskelijalle yleiskäsitys maapallon eliökunnasta ja sen evoluutiosta sekä
evolutiikan ja systematiikan perusteista. Tavoitteena on pikemmin opiskelijan ymmärryksen
kuin tiedon määrän kasvattaminen. Luentosarja kytkeytyy erityisesti lajintuntemuskursseihin
ja kasvi- ja eläintieteen johdatuskursseihin, mutta myös ekologian opetukseen.
Sisältö: Luentosarjan keskeistä sisältöä ovat mm. eliökunnan historian ja rakenteen
yleispiirteet, fylogeneettisen systematiikan perusteet, luonnonvalinnan periaate, muuntelu,
lajiutuminen, lajikäsite, eliöiden sopeutuminen ympäristöön, adaptiivisten ominaisuuksien
evoluutio ja adaptiivinen radiaatio. Luentoja on 46 tuntia (23 x 2 t).
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali Moodlessa (http://Moodle.helsinki.fi).
Oheiskirjallisuus: Campbell, N. A. Reece, J.B..: Biology 2010 (10. painos tai edellinen).
Suoritustavat: Luentosarjan loputtua opiskelijat tekevät Moodlesta löytyvät tehtävät. Jakson
voi suorittaa myös kirjallisuuskuulusteluna (Campbell & Reece sovituin osin) kasvibiologian
yleisinä tenttipäivinä.
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Arviointi: Luentosarjassa hyväksytty/hylätty. Kirjallisuustentit arvioidaan asteikolla 1–5.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Toimii tärkeänä tietopohjana kaikille biologian
opiskelijoille pääaineesta riippumatta. Tukee erityisesti Johdatus kasvitieteeseen ja Johdatus
eläintieteeseen –opintojaksoja sekä erilaisia lajintuntemusjaksoja.
526000 Johdatus kasvitieteeseen, 3 op
Ks. kasvibiologian osaston järjestämä opetus
52052 Johdatus eläintieteeseen, 3 op
Ks. ekologian ja evoluutiobiologian osaston järjestämä opetus

529001 Biotieteiden perusteet I, 6 op
Ajoitus: I-II periodi
Edeltävät opinnot: Lukion biologia
Tavoite: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtämää biologian asema tieteiden kentässä ja
hallitsee ne perustiedot biokemiassa, solubiologiassa, perinnöllisyystieteessä ja
mikrobiologiassa, jotka jokaisen biologin olisi osattava.
Sisältö: Biologia tieteiden kentässä
Biokemia ja solubiologia: biologiset makromolekyylit, solun rakenne ja toiminta, energiaaineenvaihdunta
Perinnöllisyystiede: Solun jakautuminen, geenin rakenne, transkriptio, geneettisen
muuntelun pääpiirteet, geenivirrat, geneettisen materiaalin siirto bakteereille, geenisäätelyn
periaatteet, mutaatioiden vaikutusten periaatteet, rekombinaatio, replikaation periaate,
työkalut perinnöllisen aineksen muokkaamiseen. Mitä perinnöllisyystiede on,
perinnöllisyystieteen keskeisimmät termit, eri periytymistavat ja niistä esimerkit, genetiikan
sovellutukset (kytkentäanalyysi), genetiikan sovellutukset (tautigeenien etsintä; geneettiset
sormenjäljet; siirtogeeniset eläimet, jalostus ja kloonit), suomalaisten tautiperinnön tausta,
tietoa erilaisista tautityypeistä ja niiden yleisyydestä
Sisältö/mikrobiologia: Mikrobiologian asema ja historia biologian sisällä, mikrobien
pääryhmät ja erityispiirteet sekä asema eliöiden sukupuussa. Mikrobien kasvun,
lisääntymisen ja kasvatuksen pääpiirteet, sterilointi ja desinfektio. Bakteerien, sienten ja
virusten rakenteiden pääpiirteet ja niiden vaikutus toimintaan. Mikrobien tärkeimmät
energianhankintatavat ja mikrobien merkitys alkuaineiden kierrossa. Mikrobien hyötykäyttö
elintarviketeknologiassa, teollisuudessa ja biotekniikassa. Ihmisen mikrobisto ja mikrobien
aiheuttamat tärkeimmät infektiotaudit, antibiootit.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Campbell, N. A. & Reece, J. B. 2015: Biology, 10. p (tai
edellinen painos), Benjamin/Cummings Publishing Co., soveltuvin osin, sekä täydentävää
luentomateriaalia ja muuta oheismateriaalia.
Mikrobiologia: Luennot sekä oheismateriaalina soveltuvin osin Madigan M.T., Martinko J.M.,
Stahl D.A., Clark D. P. 2015: Brock Biology of Microorganisms, 14. p (tai uudempi), Pearson
Benjamin Cummings, Pearson Education, Inc. ja Campbell, N. A. & Reece, J. B. 2015:
Biology, 10. p, Benjamin/Cummings Publishing Co. Moodle-alusta.
Suoritustavat: Luento
Arviointi: Tentti, arvostelu asteikolla 0 – 5

52025 Biokemian harjoitustyöt, 3 op
(ent. nimi Molekyylibiotieteiden harjoitustyöt I)
Ks. biokemian ja biotekniikan osaston järjestämä opetus
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529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op
(ent. nimi Molekyylibiotieteiden harjoitustyöt II)
Kohderyhmä: 1. vuoden biologian ja molekyylibiotieteiden opiskelijat.
Ajoitus: 2. ja 3. periodi
Edeltävät opinnot: 52025 Molekyylibiotieteiden harjoitustyöt I / Biokemian harjoitustyöt
suoritettuna
Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee mikrobiologisen työskentelyn
perusperiaatteet, turvallisen työskentelyn tutkimuslaboratoriossa sekä aseptisen
työskentelyn. Kurssin tavoitteena on myös perehdyttää geneettisen muuntelun perusteisiin ja
geenitekniikkoihin mikrobien avulla demonstroituna. Opiskelija osaa kurssin jälkeen myös
perusteet kokeiden täsmällisestä kirjaamisesta laboratoriopäiväkirjaan.
Sisältö: Kurssitöissä käsitellään mm. seuraavia asioita ja menetelmiä: mikroskopointi,
aseptinen laboratoriotyöskentely, mikrobien siirrostaminen, bakteerien ja bakteriofaagien
kasvatus, bakteerien solutiheyden ja bakteriofaagin tiitterin määrittäminen, erilaisten
bakteerien viljelyä ja identifiointia, geneettisen muuntelun osoittaminen mutaation,
transformaation ja konjugaation avulla, genotyyppi ja fenotyyppi, geeninsiirto- ja
mutaatiofrekvenssit, selektio, plasmidi-DNA:n eristys bakteerista, restriktioentsyymianalyysi,
agaroosigeelielektroforeesi, DNA:n visualisointi ja dokumentointi. Laboratoriotöiden
dokumentointi työkirjaan.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste ja Moodle-alusta
Suoritustavat: Laboratoriotyöt, hyväksytty työkirja, kuulustelu
Arviointi: Kuulustelu, asteikko 0-5

52078 Solubiologia ja sytogenetiikka, 2 op
Ajoitus: Periodi II
Tavoite: Solubiologia koostuu eläin- ja kasvisolubiologian ja sytogenetiikan osuuksista.
Kasvisolubiologian osuudella käydään läpi valomikroskopian periaatteet ja tutustutaan
valomikroskooppipreparaattien tekoon ja värjäykseen kasvisolukoista.
Eläinsolubiologian osuuden tarkoituksena on opettaa selkärankaisten neljä
peruskudostyyppia, kudosten kehittyminen, rakenne (ja toiminta lyhyesti) sekä kudoksissa
esiintyvät solutyypit ja solujen toiminta.
Sytogenetiikan osuudessa saadaan käsitys siitä, mitä sytogenetiikka on ja sen
sovellutusmahdollisuuksista ja sytogenetiikassa käytettävien menetelmien perusteista.
Opintojaksolla perehdytään kromosomien käyttäytymiseen mitoosissa ja meioosissa. Lisäksi
analysoidaan ihmisen kromosomistoja ja tutustutaan internetin kromosomiaiheisiin kohteisiin.
Sisältö: Kasvisolujen ja -solukkojen perusrakenteet, kasvisolukkotyypit, soluorganellit,
soluseinän rakenne, selkärankaisten neljä peruskudostyyppiä (epiteelikudos, side- ja
tukikudos, lihaskudos ja hermokudos), niiden rakenne, kehittyminen ja kudoksissa esiintyvät
solutyypit,- kudoksen ja sen solujen perustoiminta, mihin sytogenetiikkaa käytetään,
sytogenetiikan perustermistö, mitoosi, meioosi, ihmisen kromosomisto ja yleisimmät
kromosomipoikkeavuudet, kromosomipreparaatin valmistamisen periaatteet, hybridisaation
periaate.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomoniste
Suoritustavat: Luento
Arviointi: Lopputentti, asteikko 0-5.

529002 Biotieteiden perusteet II, 4 op
Ajoitus: III-IV periodi
Edeltävät opinnot: Lukion biologia
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Tavoite: Kurssin käytyään opiskelija osaa ne perustiedot kehitysbiologiasta,
eläinfysiologiasta, kasvifysiologiasta ja perinnöllisyystieteestä, jotka jokaisen biologin olisi
osattava.
Sisältö: Kehitysbiologia: mitä kehitysbiologia on tieteenä, selkärankaisalkion kehitys ja sen
päävaiheet, yksilönkehitystä ohjaavat periaatteet.
Eläinfysiologia: rakenteen ja toiminnan yhteys, bioenergetiikka, homeostaasi,
hermofysiologia, aistinfysiologia, lihasfysiologia, hormonisäätely, ravintotalous, verenkierto ja
hengitys, sisäisen ympäristön säätely, immunologia.
Kasvifysiologia: kasvien rakenne ja kasvu, kasvien vesitalous, tärkeimmät kasvihormonit ja
niiden vaikutukset, valon vaikutus kasveihin, kasvien ja mikrobien vuorovaikutukset, kasvien
lisääntyminen.
Perinnöllisyystiede: populaatiogenetiikan perusteet, perinnöllinen muuntelu
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Campbell, N. A. & Reece, J. B. 2015: Biology, 10. p (tai
edellinen painos), Benjamin/Cummings Publishing Co., soveltuvin osin, sekä täydentävää
luentomateriaalia ja muuta oheismateriaalia.
Suoritustavat: Luento
Arviointi: Lopputentti, arvostelu asteikolla 0 - 5
Yhteydet muihin opintojaksoihin: 529001 Biotieteiden perusteet I, 6 op

52245 Eläinfysiologian ja histologian harjoitustyöt, 3 op
Ks. fysiologian ja neurotieteen osaston järjestämä opetus
525002 Kasvianatomian ja -fysiologian harjoitustyöt, 3 op
Ks. kasvibiologian osaston järjestämä opetus
52746 Geneettinen analyysi 3 op
Ks. perinnöllisyystieteen osaston järjestämä opetus

52073 Ekologian perusteet, 4 op
Ajoitus: Periodi III. Suositellaan suoritettavaksi biologian opintojen ensimmäisenä vuotena.
Tavoite: Johdattaa ensimmäisen vuoden biologian opiskelijat ja sivuaineopiskelijat
populaatioekologian, kasviekologian, ekosysteemiekologian sekä vesien ekologian
perusteisiin.
Sisältö: Kasviekologian osuus: Yleinen johdanto ekologian opintoihin (ekologia
tieteenalana, ekologian tieteenfilosofiset perusteet, ekologian opinnot yliopistossa),
fysiologisen kasviekologian perusteet (kasvien geneettinen ja fysiologinen sopeutuminen,
kasvien talvehtiminen, kasvien hiilitase), kasvien yhteisö- ja populaatioekologian perusteet
(kasvien populaatioekologian ominaispiirteet, kasvien lajinsisäinen kilpailu, kasviyhteisöjen
sukkessio).
Populaatioekologian osuus: ekologinen teorian muodostus, populaatioiden ajallinen ja
alueellinen esiintyminen, populaatioiden kannanvaihtelut, demografia, elinkiertostrategiat,
populaatiodynamiikan mallintamisen perusteet, populaatioiden runsauden säätelyyn
vaikuttavat tekijät, yhteisörakenne, biodiversiteetti, lajienväliset vuorovaikutukset, ekolokero,
ravintoketju + -verkko, populaatioiden ja ekosysteemin välinen vuorovaikutus.
Vesien ekologian osuus: makeiden ja suolaisten vesien fysikaaliset ja kemialliset
ominaisuudet, vesieliöt ja -eliöryhmät (omavaraiset ja toisenvaraiset, plankton-, pohja-,
rantayhteisö), sekä vesissä vaikuttavat abioottiset ja bioottiset säätelytekijät.
Ekosysteemiekologian osuus: energiavirta ja aineiden kierto ekosysteemeissä,
perustuotanto ja hajotustoiminta, lajien ja eliöyhteisön rakenteen vaikutus ekosysteemien
toimintaan, globaalit muutokset ekosysteemeissä.
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Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimateriaali jaetaan Moodlessa. Moodlen kurssiavaimen
saavat kurssille WebOodissa rekisteröityneet sähköpostitse luentojen alussa.
Oheislukemistona Reece, J.B.. et al., 2011: Campbell Biology, 9. p (tai uudempi).
Suoritustavat: Kirjallinen päättökuulustelu.
Arviointi: Arvostelu 0–5.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Luentosarjan suorittaminen on edellytys ekologian
kenttäkurssin biotooppijaksolle (59928) ja tutkimusjaksolle (59905) osallistumiselle.
Lisätiedot: Tiedustelut opintojakson vastuuopettajalta, joka on parittomina vuosina prof.
Heikki Hänninen /KB (heikki.hanninen@helsinki.fi) ja parillisina vuosina prof. Veijo Kaitala
/EEB (veijo.kaitala@helsinki.fi).
519091 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin,
3 op
Ks. ympäristötieteiden laitos, ympäristötieteiden koulutusohjelma

52045 Käyttäytymisekologian perusteet, 2 op
Ks. ekologian ja evoluutiobiologian osaston järjestämä opetus

52315 Eläintuntemus, 3 op
Ks. ekologian ja evoluutiobiologian osaston järjestämä opetus
52064 Kasvituntemus I, 3 op
Ks. kasvibiologian osaston järjestämä opetus
80144 Tilastotiede I: Tilastollisen ajattelun perusteet (Y130A), 2 op
Ajoitus: IV periodi
Tavoite: Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää tilastollisen tutkimusprosessin
vaiheet ja sen roolin tieteellisessä tutkimuksessa. Opiskelija osaa laskea havaintoaineistosta
tunnuslukuja ja tehdä aineistolle kuvailevaa tilastollista analyysiä. Opiskelija ymmärtää
satunnaismuuttaja ja todennäköisyysjakauma käsitteet ja hahmottaa estimoimisen ja
hypoteesien testauksen merkityksen tilastollisessa päättelyssä. Opiskelija ymmärtää
lineaarisen regressioanalyysin ja varianssianalyysin perusteet.
Sisältö: Tilastollisen tutkimusprosessin vaiheet, tilastolliset kuvailevat analyysit, johdatus
tilastolliseen päättelyyn, lineaarisen regressioanalyysin ja varianssianalyysin esittely,
johdatus sopivaan tilasto-ohjelmaan.
Oppimateriaali ja kirjallisuus:
• Luento- ja harjoitusmonisteet.
Oheislukemisto:
• Ranta, Rita, Kouki (2012). Biometria: tilastotiedettä ekologeille. Gaudeamus, 10. painos,
(soveltuvin osin).
Arviointi: Tentti ja harjoitukset.
Vastuuhenkilö: Jouni Vainio
Lisätiedot: Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Vastuulaitos: Biotieteiden
laitos.
80145 Tilastotiede II: Tilastollisten menetelmien perusteet (Y130B), 3 op
Ajoitus: III periodi
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Edeltävät opinnot: 80144 Tilastotiede I
Tavoite: Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija osaa kuvailla yleisimpien
todennäköisyysjakaumien pääominaisuudet. Opiskelija osaa suorittaa parametrien
estimoinnit ja yleisimmät tilastolliset hypoteesien testaamiset yleisimpien
todennäköisyysjakaumien tilanteissa. Opiskelija hallitsee tilastollisen päättelyn perusteet
erityisesti lineaaristen mallien tilanteessa. Opiskelija osaa käyttää sopivaa tilastollista
ohjelmistoa estimointien ja testausten tekemiseen.
Sisältö: Todennäköisyysjakaumat, parametrien estimoiminen, hypoteesien testaus,
lineaarisen regressioanalyysin ja varianssianalyysin perusteet, estimoiminen ja testaus
sopivan tilasto-ohjelman avulla.
Oppimateriaali ja kirjallisuus:
• Luento- ja harjoitusmonisteet.
Oheislukemisto:
• Ranta, Rita, Kouki (2012). Biometria: tilastotiedettä ekologeille. Gaudeamus, 10. painos,
(soveltuvin osin).
Arviointi: Tentti ja harjoitukset.
Vastuuhenkilö: Otso Ovaskainen
Lisätiedot: Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish. Vastuulaitos: Biotieteiden
laitos.

59929 Biotoopit (kolmen opintojakson kokonaisuus: luennot sekä Lammin ja
Tvärminnen kenttäkurssit), 8 op
Kohderyhmä: Biologian opiskelijat sekä biologian aineenopettajiksi opiskelevat
Ajoitus: Toukokuu-elokuu (1+2+1 vko)
Edeltävät opinnot: Esitiedot: 52073 Ekologian perusteet 4 op, sekä ennen kenttäkursseja
suoritetut lajintuntemustentit: 52064 Kasvituntemus 3 op, 52315, Eläintuntemus 3 op.
Tavoite: Ekologinen johdatus eteläisen Suomen luontotyyppeihin ja niiden eliölajistoon.
Luentosarja antaa yleiskatsauksen aihepiiriin ja perusvalmiudet osallistua Lammin ja
Tvärminnen ekologisille peruskenttäkursseille, jotka olennaisesti täydentävät luentoja.
Lammin biotooppijaksolla perehdytään maa- ja vesiekosysteemien tärkeimpiin
elinympäristöihin ja niiden eliölajistoon. Saariston ekologian jakso tutustuttaa opiskelijat
Itämeren rannikkoalueiden keskeisiin elinympäristöihin ja murtovesiluonnon erityispiirteisiin
sekä perusbiologisten tutkimusten merkitykseen Itämeren tilan ilmentäjinä. Kenttäkursseilla
opitaan ekologista ja biologista kenttätyömetodiikkaa ja esitellään Helsingin yliopiston
kenttäasemilla tehtävää tutkimusta.
Sisältö: Opintojaksokokonaisuus koostuu kolmesta osasta: biotooppiluennoista (59920, 2
op) sekä Lammin biologisella asemalla kesäkuussa pidettävästä kenttäkurssista (59928, 4
op) ja Tvärminnessä elokuussa pidettävästä saariston ekologian kurssista (59903, 2 op).
Kursseille ilmoittaudutaan ja niiden suoritukset rekisteröidään erikseen
Luennoilla (periodisesti 5 pv/20 tuntia) käsitellään Suomen luontotyyppejä, niiden ekologiaa,
luokittelua, eliölajistoa ja suojelukysymyksiä.
Ekologian kenttäkurssin biotooppijakso pidetään kesäkuussa Lammin biologisella asemalla.
Tällä kaksiviikkoisella maastokurssilla tutustutaan Etelä-Hämeen maa- ja
vesiekosysteemeihin ja eliölajiston ekologiaan ja havainnointi/kenttätutkimusmenetelmiin.
Tvärminnessä perehdytään viikon ajan rannikon ja saariston ekologiaan ja perehdytään
ekologisiin ilmiöihin Itämeressä ja sen saaristossa. Kenttäkursseilla työskennellään
opettajien vetämissä noin 10 hengen ryhmissä. Kurssit koostuvat ryhmissä tehtävistä
maastoekskursioista ja laboratoriotyöskentelystä, joiden tavoitteina ja tutkimuksista ja
tutkimusaineiston käsittelystä. Kurssilaiset keräävät viikon aikana aineiston, käsittelevät sen
ja raportoivat aikaansaannoksensa loppuseminaarissa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luennot (moodle) ja niillä esiteltävä oheiskirjallisuus.
Kurssimonisteet.
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Suoritustavat: Luennot: kirjallinen kuulustelu (0-5-asteikko), kenttäkurssit: aktiivinen
osallistuminen kurssiohjelmaan (läsnäolopakko, oppimispäiväkirja) sekä seminaariesitys ja
siihen liittyvä yhteenvetoraportti pienryhmittäin.
Arviointi: Arviointi: luennoista loppukuulustelu (0-5), kenttäkurssit hyväksytty/hylätty.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Ekologian kenttäkurssin tutkimusjakson
ennakkosuorituksina mm. opintojaksot 59920 ja 59928.
Lisätiedot: Ilmoittautumiset E-lomakkeella maaliskuussa.

59905 Ekologian kenttäkurssin tutkimusjakso, 8 op
Ajoitus: Kurssi pidetään vuosittain Lammin biologisella asemalla kesä-heinäkuussa ja
kestää kolme viikkoa, joka viikko ma-pe. Opintojaksoon sisältyvät tilastotieteen harjoitukset
pidetään Viikissä huhti–toukokuussa.
Edeltävät opinnot: Ekologian perusteet, Eläintuntemus, Kasvituntemus I, Biotoopit -luennot,
Biostatistiikka I harjoituksineen ja Ekologian kenttäkurssin Biotooppijakso.
Tavoite: Tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia ekologiseen ajatteluun, tutkimuksen
suunnitteluun, tutkimusmenetelmien käyttöön, tutkimusaineiston keräämiseen, aineiston
käsittelyyn sekä tulosten ja johtopäätösten kirjalliseen ja suulliseen raportointiin. Tästä
kurssista on paljon hyötyä siitä riippumatta, jatkatko myöhemmin ekologian opintoja.
Sisältö: Kurssilla perehdytään monipuolisesti ja käytännönläheisesti ekologiseen
tutkimukseen pienryhmissä suunniteltavien ja toteutettavien pienoistutkimusten avulla.
Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti kaikkiin työvaiheisiin. Kurssiin sisältyvät tilastotieteen
harjoitukset (Viikissä huhti-toukokuussa), loppuseminaari ja kirjallinen tentti.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssin taustamoniste. Oheislukemistoksi suositellaan
Hanski I. ym. 2003: Ekologia, 2. p., 569 s., WSOY
Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti. Kurssilla on läsnäolopakko.
Arviointi: Kurssiaktiivisuus, tutkimusraportti, loppuseminaari ja kirjallinen tentti (arvostelu 05).
Lisätiedot: Kurssi pidetään Lammin biologisella asemalla.

59903 Saariston ekologia, 2 op
Kohderyhmä: Biologian opiskelijat sekä biologian aineopettajiksi opiskelevat.
Edeltävät opinnot: (52073) Ekologian perusteet 4 op, sekä hyväksytysti suoritetut
lajintuntemustentit (52064) Kasvituntemus I 3 op ja (52315) Eläintuntemus 3 op.
Tavoite: Saariston ekologian jakso tutustuttaa opiskelijat Itämeren rannikkoalueiden
keskeisiin elinympäristöihin ja murtovesiluonnon erityispiirteisiin sekä perusbiologisten
tutkimusten merkitykseen Itämeren tilan ilmentäjinä. Kenttäkurssilla opitaan ekologista ja
biologista kenttätyömetodiikkaa ja esitellään Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla tehtävää
tutkimusta.
Sisältö: Tvärminnessä perehdytään viikon ajan rannikon ja saariston ekologiaan ja
perehdytään ekologisiin ilmiöihin Itämeressä ja sen saaristossa. Kenttäkurssilla
työskennellään opettajien vetämissä noin 10 hengen ryhmissä. Kurssi koostuu ryhmissä
tehtävistä maastoekskursioista, laboratoriotyöskentelystä ja tutkimusaineiston käsittelystä.
Kurssilaiset keräävät viikon aikana aineiston, käsittelevät sen ja raportoivat
aikaansaannoksensa loppuseminaarissa.
Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen kurssiohjelmaan (läsnäolopakko, oppimispäiväkirja)
sekä seminaariesitys ja siihen liittyvä yhteenvetoraportti pienryhmittäin.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Lisätiedot: Ilmoittautumiset maaliskuussa.
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52063 Sienituntemus, 2 op
Ks. kasvibiologian osaston järjestämä opetus

59931 Evoluutiobiologian perusteet, 6 op
Kohderyhmä: Toisen vuoden opiskelijat, jotka painottavat opintonsa ekologiaan ja
evoluutiobiologiaan sekä sivuaineopiskelijat.
Ajoitus: Tammi-helmikuu (viikot 2-8)
Edeltävät opinnot: Evoluutio ja systematiikka (59900), Ekologian perusteet (52073),
Käyttäytymisekologian perusteet (52045)
Tavoite: Syventää opiskelijan ymmärtämystä siitä, mitä evoluutio on, miten luonnonvalinta
toimii geenitasosta lajitasolle ja millä tavalla evoluutiotekijät voivat tuottaa toisaalta
sopeutumista, toisaalta uusia eliöitä. Tavoitteena on myös tutustuttaa opiskelijat alan
tieteellisen tutkimuksen prosessiin sekä käytännössä opastaa erilaisten menetelmien
käytössä.
Sisältö: Kurssilla käsitellään evoluution keskeisiä tekijöitä, niiden toimintamekanismeja ja
niiden seurauksia. Evoluutioprosessia tarkastellaan geeni-, yksilö-, populaatio-, laji- ja
ylempienkin taksonien tasolla.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Herron J. C. & Freeman S. 2013: Evolutionary Analysis, 5
painos; kurssialue, jossa luentomateriaalit ja harjoitustöiden tehtävät Moodlessa.
Suoritustavat: Luennot, harjoitustyöt, oppimispäivyrit, itsenäinen opiskelu kirjan ja sen
verkkosivujen avulla ja kotitentti.
Arviointi: Kotitentti (0-5)

59932 Yksilöistä ekosysteemeihin, 6 op
Ajoitus: Kurssi järjestetään vuosittain 1. periodin aikana.
Edeltävät opinnot: Suositellaan 52073 Ekologian perusteet.
Tavoite: Tavoitteena on luoda hyvä yleiskuva ekologiasta modernina tieteenä.
Sisältö: Ekologiset prosessit yksilöiden, populaatioiden ja ekosysteemien tasolla, perehtyen
sekä eläin- että kasviekologiaan, ja vesi- ja maaekosysteemeihin. Ekologian teoreettisten
perusteiden opiskelu yhdistyy kurssilla ekologian tuoreimpien tutkimustulosten pohdintaan:
opiskelijat esittelevät heidän itsensä valitsemia tutkimusaiheita, joita koskevaan
kirjallisuuteen he perehtyvät.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Oheislukemistona Stiling, P. 2002: Ecology, 4. painos tai
Begon ym. 2006: Ecology, 4. painos.
Suoritustavat: Vapaaehtoisten luentojen lisäksi kurssiin kuuluu opiskelijaseminaari (50 %
läsnäolopakko) ja pakolliset tietokoneharjoitukset (4 kertaa).
Arviointi: Essee, esitelmä ja kirjallinen päättökuulustelu vaikuttavat yhdessä arvosanaan
(arvostelu 0–5).
Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodissa.

59927 Eliömaantieteen perusteet, 3 op
Edeltävät opinnot: Suositeltavia: Ekologian perusteet ja erityisesti Evoluutio ja
systematiikka.
Tavoitteet: Opintojaksolla käsitellään eliömaantieteen keskeisimpiä käsitteitä (esim.
vikarianssi, dispersaali) ja tutustutaan maapallon eliömaantieteellisiin pääalueisiin. Lisäksi
tarkastellaan mm. endemismiä, biodiversiteetin jakautumista maapallolla, fylogeografiaa,
saarieliömaantiedettä sekä eliömaantieteen yhtymäkohtia mm. evoluutiobiologiaan,
systematiikkaan ja luonnonsuojelubiologiaan.
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Sisältö: Luentoja on noin 20 tuntia, minkä lisäksi opiskelijat tekevät omatoimisia tehtäviä
ohjeiden mukaan.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali Moodlessa (http://Moodle.helsinki.fi).
Omatoimisia tehtäviä varten annetaan pohjaksi uudehkoja eliömaantieteellisiä artikkeleita.
Suoritustavat: Luentokuulustelu ja omatoimiset tehtävät. Opintojakson voi eri sopimuksesta
suorittaa myös kirjallisuuskuulusteluna kasvibiologian yleisinä tenttipäivinä, kirja on: C. Barry
Cox & Peter D. Moore: Biogeography, an ecological and evolutionary approach. 7. painos.
Blackwell Publishing 2005.
Arviointi: Kuulustelu ja omatoimiset tehtävät arvioidaan asteikolla 1–5. Lopullinen arvosana
lasketaan kaikkien osasuoritusten perusteella.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Edellytys jaksoon 526127 Eliömaantieteellinen
seminaari osallistumiselle. Tukee monia maapallon eliöstön monimuotoisuutta käsitteleviä
opintojaksoja.

Biovetenskapliga institutionen, svenskspråkig undervisning
Individuell studieplan, NaK: 1 + 1 + 1 sp, FM: 1 sp
Allmänt: Den individuella studieplanen är ett verktyg för studiernas planering. Dess
målsättning är att hjälpa studeranden att planera och utvärdera sina egna studier och den
egna inlärningen, samt finna intresseobjekt och sådana kompetensområden som ytterligare
bör utvecklas.
Arbetet med den individuella studieplanen är en genom hela examen fortgående process
som är indelad i studier under första året (1 sp), studier under andra och tredje året (1 + 1
sp), samt studier i magisterexamen (1 sp). I den individuella studieplanen antecknas inte
enbart studieplanen inklusive tidtabeller, utan varje stadium inom den individuella
studieplaneringen innehåller också skriftliga uppgifter som kan innefatta t.ex. fastslagning av
inlärningsmål, självutvärdering och karriärplaner.
Den individuella studieplaneringen är inte bindande utan studeranden kan fritt ändra på sin
planering då målsättningarna och intresseområdena klarnar. Varje studerande har utsedda
lärartutorer som handleder arbetet med den individuella studieplaneringen.
570010 Individuell studieplan för första årets studerande, 1 sp
(utbildningsprogrammet för biologi)
Målgrupp: Första årets studerande inom utbildningsprogrammet för biologi.
Tidpunkt: Kursen inleds under den orienterande veckan och fortsätter under hela första
studieåret
Förkunskaper: Inga förhandskrav.
Målsättning: Inom den individuella studieplaneringen får studenten kännedom om och en
god start på universitetsstudierna, samt planerar och reflekterar över sina studier och sitt
lärande. De egna intresseområdena klarnar. Studeranden bli medveten om styrkor och
eventuella svagheter i sin studieteknik.
Innehåll: Arbetet med den individuella studieplanen inleds under den orienterande veckan
under ledning av tutorerna. Under den första veckan introduceras universitetsmiljön och
-studierna för studeranden. Den individuella studieplaneringen handleds av lärar- och
studerandetutorer, som hjälper till vid planeringen av studierna, och också vid praktiska
frågor som gäller studielivet. Under året ordnas en gruppträff om studieteknik, ett
evalueringstillfälle, samt en personlig diskussion. Under vårterminen besvarar studerandena
den s.k. LEARN-förfrågan, genom vilken information om den egna lärprocessen fås. Denna
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information kan studeranden använda för att utveckla sin lärprocess och studieteknik.
Senare under vårterminen ges information om de olika huvudämnena inom
utbildningsprogrammet för biologi och om studierna under andra studieåret, och
studeranden förbereder sitt val av huvudämne inför följande läsår.
Läromedel och litteratur: Material och uppgifter i Moodle.
Genomförande: För att få tillgodoräkna sig den individuella studieplanen som
studieprestation måste studeranden delta i den orienterande veckans program på hösten.
Studeranden skall delta i gruppmöten och personliga diskussioner med lärartutorn, i
presentationen av huvudämnen samt i studieplaneringsdagen, samt delta i LEARN-förfrågan
och återlämna de uppgifter som delats ut via Moodle.
Bedömning: När samtliga erforderliga delprestationer har avlagts godkänns den individuella
studieplanen av lärartutorn. Kursen bedöms som godkänd/ underkänd.

570011 Individuell studieplan för 2. årets studerande, 1 sp
Målgrupp: Biologistuderande under sitt andra studieår.
Förkunskaper: Individuell studieplan för första årets studerande.
Målsättning: Under det andra studieåret för NaK-examen skall den studerande engagera
sig i sitt eget huvudämne, göra val med anknytning till studierna enligt sina egna styrkor,
möjligheter och intressen, samt utarbeta en individuell studieplan som stöder
modellstudiegången inom huvudämnet. Studeranden får en uppfattning om
kandidatavhandlingen som utförs under tredje studieåret.
Innehåll: Studeranden deltar i gruppmöten inom huvudämnet med lärartutorn, gör en
tidsplan för de studier som ingår i NaK-examen, samt deltar i info- och grupptillfällen som
ordnas under höstterminen, i mars (info om kandidatavhandlingen) samt i maj.
Läromedel och litteratur: Material och uppgifter på Moodle.
Genomförande: För att få tillgodoräkna sig den individuella studieplanen som
studieprestation måste studeranden delta i gruppdiskussionen som leds av lärartutorn, delta
i info och gruppmöten, återlämna uppgifter som delats ut och personligen diskutera sina
planer med sin lärartutor.
Bedömning: Kursen bedöms som godkänd/ underkänd.
Samband med andra studieavsnitt: Kursen för yrkesprofil (570013) ger stöd åt arbetet
med den individuella studieplanen under andra studieåret.

570029 Individuell studieplan för 3. årets studerande, 1 sp
Målgrupp: Biologistuderande under sitt tredje studieår
Förkunskaper: Individuell studieplan för första och andra årets studerande.
Målsättning: Under det tredje studieåret har studerande gjort en studieplan för slutförande
av studierna i kandidatexamen, och fått stöd för utförandet av kanddatavhandlingen, samt
för övergången till magisterstadiet.
Innehåll: Studeranden deltar i ett gemensamt gruppmöte under hösten, i vilken
studieplanering och speciellt planering av utförande av kandidatavhandlingen görs. Senare
kommer studeranden tillsammans med sin handledare överens om tidtabellen för
kandidatavhandlingen. På våren deltar studeranden i en gemensam gruppträff som
behandlar slutförande av kandidatexamen och inledandet av magisterstudierna.
Studeranden deltar i LEARN-förfrågan om lärande och inlärningsmiljön, och får på basen av
sina svar vetskap om sin lärandeprocess och kan använda denna respons vid utvecklandet
av sin studieteknik.
Läromedel och litteratur: Material och uppgifter på Moodle.
Genomförande: För att få tillgodoräkna sig den individuella studieplanen som
studieprestation måste studeranden delta i de gemensamma träffarna, samt komma överens
om tidtabellen för sin kandidatavhandling tillsammans med sin handledare.
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Bedömning: Kursen bedöms som godkänd/ underkänd.
Samband med andra studieavsnitt: Den individuella studieplaneringen stöder utförandet
av kandidatavhandlingen.
570012 Individuell studieplan i magisterexamen, 1 sp
Målgrupp: Studerande i magisterstadiet av studierna inom utbildningsprogrammen för
biologi och molekylära biovetenskaper.
Förkunskaper: Kandidatexamen
Målsättning: På magisternivå är målsättningen med den individuella studieplanen att
fördjupa vetskapen om sitt eget kunnande och slutföra studierna. Uppmärksamhet fästs t.ex.
vid följande aspekter: välja ett för de egna planerna meningsfullt pro gradu -ämne, inhämta
färdigheter för övergången till arbetslivet, samt avlägga eventuella kompletterande studier.
Innehåll: Studeranden deltar i gruppmöten inom huvudämnet med lärartutorn, gör upp en
tidsplan över studierna i magisterexamen, samt gör två skriftliga uppgifter av vilka den ena
ansluter sig till pro gradu -avhandlingen och den andra till de övriga studierna. Studeranden
kan välja skriftliga uppgifter från uppgiftsbanken för den individuella studieplanen eller
komma överens om andra uppgifter som ansluter sig till studierna.
Läromedel och litteratur: Material och uppgifter på Moodle.
Genomförande: För att få tillgodoräkna sig den individuella studieplanen som
studieprestation måste studeranden delta i de träffar som leds av lärartutorn, återlämna
tidsplanen över studierna i magisterexamen, samt två skriftliga uppgifter.
Bedömning: Kursen bedöms som godkänd/ underkänd.

570009 Körkort i data- och kommunikationsteknik, 3 sp
Målgrupp: Första årets studerande.
Tidpunkt: Period 1
Förkunskaper: Inga förhandskrav.
Målsättning:
- Studerande behärskar grunderna i informations- och kommunikationsteknik. Detta för
att säkra framgångsrika studier.
- Studerande kan arbeta med den IT-miljö Helsingfors universitet erbjuder och
behärskar grundläggande datorhantering.
Innehåll:
Körkortet består av fem delar vars specifika målsättningar är:
1. Introduktion till datoranvändning: Studeranden kan använda en dator och dess tillbehör
samt behandla filer och index. Dessutom ingår grunderna för Internetanvändning och
kännedom om lämplig “netikett”.
2. IT miljön vid HU: Studeranden känner till och kan utnyttja IT-tjänsterna vid Helsingfors
universitet.
3. Bearbetning och framställning av data: Studeranden känner till verktygen för redigering av
information, kan välja ut det lämpligaste programmet för ändamålet, behärskar grunderna för
användningen av verktyg samt kan överföra information från ett program till ett annat.
4. Informationssökning: Studeranden ska kunna använda tjänsterna som erbjuds av
biblioteken vid HU, samt söka efter information i olika källor som kan effektivera studierna.
Därtill bör man känna till grundprinciperna för upphovsrätt.
5. Datasäkerhet och dataskydd: Studeranden känner till grunderna för tryggt bruk av dator
eller Internet och hur de egna valen påverkar dataskyddet.
Läromedel och litteratur: Gemensamt självstudiematerial för data- och
kommunikationsstudierna vid Helsingfors universitet finns tillgängligt på svenska på nätet:
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/svenska/index.htm
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Genomförande: Vid studiernas början gör studerandena ett nivåtest som kartlägger
förkunskaperna. Nivåtestets uppbyggnad är identisk med en riktig tentamen.
Såväl tentamen som nivåtest görs under övervakning med hjälp av dator i universitetets
tentamenssystem för studieavsnittet, antingen var period för sig eller alla delavsnitt på en
gång. I tentamen ingår dels direkta frågor, dels tillämpnings-uppgifter. Rättningen sker
elektroniskt.
Bedömning: godkänd/underkänd.
Tilläggsuppgifter: För närmare information: http://www.helsinki.fi/~jvainio/tvt/ajokortti.htm

570013 Kurs för yrkesprofil, 3 sp
Målgrupp: Studieavsnittet är ämnat speciellt för andra årets studerande, men även bio- och
miljövetenskapliga fakultetens studerande från andra årskurser är välkomna att delta.
Förkunskaper: Inga förhandskrav.
Målsättning: Efter avlagd kurs kan studeranden marknadsföra sitt eget kunnande vid
arbetsintervjuer, kan namnge olika organisationer som rekryterar biologer, känner till olika
bio- och miljövetenskapliga yrkesprofiler, samt kunskaper som krävs inom dessa, och kan
beakta dem i de egna studie- och karriärplanerna.
Innehåll: Kursen är indelad i två delar. 1) Fakultetens utexaminerade studerande i
arbetslivet (alumner) presenterar olika yrkesprofiler och kunskaper som krävs för dessa,
inom den för samtliga studerande gemensamma perioden. Dessutom föreläser Karriär- och
rekryteringstjänsten om hur man söker jobb, samt om karriärplanering. 2) Under den senare
perioden sker gruppindelning enligt önskeyrke (t.ex. forskning, förvaltning och samhällelig
växelverkan, företagsvärlden, information och internationella uppgifter) och man fördjupar
sig noggrannare i yrkesprofiler samt gör en uppgift med anknytning till det egna
intresseområdet.
Läromedel och litteratur: På kursen används undervisningsmiljön Moodle och eventuella
andra nätverktyg.
Genomförande: Föreläsningar, gruppundervisning, besök, självständiga uppgifter och
slutseminarium. För att få kursen godkänd skall studeranden göra upp en egen
meritförteckning eller CV, skriva reflektioner om alumnföreläsningarna, intervjua minst en
alumn, samt utföra uppgifterna inom det egna intresseområdet. Obligatorisk närvaro i
önskeyrkesgrupperna och slutseminariet.
Bedömning: Godkänd/ underkänd.
Samband med andra studieavsnitt: Yrkesprofilkursen stöder arbetet med den individuella
studieplaneringen. Studieavsnittet kan delvis ersättas med bio- och miljövetenskaplig
arbetserfarenhet som motsvarar minst två månaders heltidsarbete.
Grund- och ämnesstudier i allmän biologi
Följande studieavsnitt ingår i den svenskspråkiga grundundervisningen. Ett par studieavsnitt
ordnas på svenska i samarbete med den finskspråkiga grundundervisningen (52025 Biokemi
övningsarbeten, 529004 Mikrobiologi och mikrobgenetik övningsarbeten). Genteknik (52736)
ordnas vart annat år på svenska, nästa gång 2016, se den finska texten för en beskrivning.
Avsnittet Genetisk analys (52746) avläggs i samband med den finskspråkiga
grundundervisningen). Bland studieavsnitten finns också beskrivningar över andra avsnitt
som ges inom den svenskspråkiga undervisningen.
59900 Evolution och systematik, 4 sp
Målgrupp: Första årets studerande, samt biämnesstuderande.
Tidpunkt: Period I, rekommenderas att kursen avläggs genast i början av studierna
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Förkunskaper: Inga förhandskrav
Målsättning: Grunderna i evolutionsbiologi och organismvärldens evolutionshistoria i stora
drag. Studenten
 känner till organismernas evolutionshistoria i stora drag
 känner till principerna för dess klassificering
 förstår principerna för naturligt urval i dess olika former
 förstår hur naturligt urval samverkar med andra evolutionsfaktorer, samt hur detta
styrt livets utveckling och historia
 kan förmedla sina insikter i tal och skrift, samt förklara och diskutera
grundprinciperna för evolution.
Innehåll: Kursen består av föreläsningar, stödda av övningar, med syfte att behandla
grundprinciper, begrepp och mekanismer inom evolutionsbiologi.
Läromedel och litteratur: Material och övningar i Moodle, presentationer och
inlärningsdagbok. Som bredvidläsning: Reece, J.B. et al. 2011. Campbell Biology. 10 uppl.
Pearson.
Genomförande: Deltagande i föreläsningar, övningar eller nätbaserade uppgifter,
inlärningsdagbok, seminarium med föredrag och självständiga studier. Obligatorisk närvaro
vid övningar och seminarier.
Bedömning: Hemtent i Moodle (0-5). En tentfråga kan ersättas med åtta godkända
dagböcker som då ger poäng som motsvarar fulla poäng för en fråga.
Samband med andra studieavsnitt: Godkänd sluttent krävs för fältkursen i ekologi
(biotopdel 59928 och experimentell del 59905).

526000 Introduktion till botaniken, 3 sp
Målgrupp: Första årets studerande.
Tidpunkt: Period 1
Förkunskaper: Inga förhandskrav
Målsättning: Studerandena förstår hur växten utvecklats och kan tolka från vilka delar olika
strukturer uppkommit. De kan applicera sin kunskap genom att dra slutsatser om växternas
funktion, ekologi och miljön de är anpassade till på ett allmänt plan. Studerandena har en
inblick i växternas inbördes släktskapsförhållanden och systematik, förstår hur och varför
olika växtgrupper skiljer sig från varandra och hur de förökar sig och sprids. Studerandena
behärskar användningen av levande växtmaterial för att studera växters morfologi, och kan
behandla materialet på ett ändamålsenligt sätt samt välja och använda för ändamålet
lämpliga verktyg, och kan analysera och presentera sina observationer och slutsatser.
Studerandena behärskar de grundläggande kunskaperna i användningen av ljusmikroskop
för att se på växtpreparat, och kan göra vanliga mikroskoppreparat utan direkt handledning.
Innehåll: Kursen består av teoridelar främst i form av föreläsningar samt kursundervisning
där vi ser på färskt växtmaterial, herbarieprover, samt egenhändigt gjorda och färdiga
mikroskoppreparat. Dessutom ingår bl.a. ett besök i Gardenia där vi applicerar den kunskap
som anskaffats under kursen. Under kursen presenteras fröväxternas olika delar, den yttre
och inre byggnaden, förökningen samt systematikens grunder. Under kursen behandlas de
olika växtgrupperna (fröväxter, ormbunksväxter, mossor, alger), med tyngdpunkt på
fröväxterna.
Läromedel och litteratur: Introduktion till botaniken (kurskompendium) samt
tilläggsmaterial och fördjupande material på Moodle. Som bredvidläsning dessutom: Reece,
J.B. et al. 2011. Campbell Biology. 10 uppl. Pearson.
Genomförande: Deltagande i undervisningen (obligatorisk närvaro), tent, samt eventuella
tilläggsuppgifter.
Bedömning: Vitsord 0-5 baserat på tent, eventuella tilläggsuppgifter och kursaktivitet.
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Samband med andra studieavsnitt: Kursen utgör grunden för fortsatta studier gällande
växter inom ekologi, systematik och molekylbiologi. Rekommenderad förkunskap för
Växtanatomi och –fysiologi övningsarbeten (525002) och Växtartkännedom I (52064).
52052 Introduktion till zoologin, 3 sp
Målgrupp: Första årets studerande.
Tidpunkt: Period 1
Förkunskaper: Inga förhandskrav.
Målsättning:
Efter avlagd kurs bör studerande
- inneha grundkunskaper om djurrikets struktur och evolution samt om de
genomgångna djurgrupperna
- behärska den grundläggande terminologin
- förstå hur djurorganens struktur och funktion har anpassats till rådande miljöer
- Förstå principerna för klassificering av djuren
Innehåll: Studieavsnittet består av föreläsningar och kursundervisning. Djurens anatomi
studeras i arbetsgrupper där studerande undersöker djurens byggnad med hjälp av
mikroskopiska studier och genom dissektion av avlivade djur. Representanter för alla
taxonomiska grupper, allt från levande urdjur till olika typer av ryggradslösa djur, fiskar och
fyrfota ryggradsdjur behandlas. Speciell tonvikt läggs på att förstå hur mekanismerna för att
upprätthålla livsfunktionerna förverkligas hos olika djur.
Läromedel och litteratur: Kurskompendium i Moodle. Som bredvidläsning: Reece, J.B. et
al. 2011. Campbell Biology. 10 uppl. Pearson.
Genomförande: Deltagande i undervisningen, obligatorisk närvaro, tent.
Bedömning: Sluttent (0-5).
Tilläggsuppgifter: Kursmaterial i Moodle.

55395 Kemins grunder, 5 sp
Målgrupp: Första årets studerande.
Tidpunkt: Period 1 och 2.
Förkunskaper: Inga förhandskrav.
Målsättning: Efter att ha genomfört kursen 1) har studenten
fördjupat sina skolkunskaper i kemi, 2) kan studenten lösa kemiska problem och har fått en
bakgrund i allmän kemi som kan användas inom andra vetenskaper, och 3) har studenten
insett att kemin är en central vetenskap - speciellt för biovetare.
Innehåll: Föreläsningar och räkneövningar. Grundläggande kemisk terminologi, kemiska
reaktioner och stökiometri, atomstruktur, kemisk bindning, gasteorier, kondenserade faser
och intermolekylära krafter, termokemi, lösningskemi, syror och baser, redoxkemi, kinetik
och jämvikt, entropi och fri energi, organisk kemi.
Läromedel och litteratur: Kursmaterial, valfri ”allmän kemi” -bok.
Genomförande: Godkänd sluttent. Inlämnade räkneövningar ger poäng till tenten.
Bedömning: Sluttent som bedöms på en skala 0-5.

529001 Biovetenskapens grunder I, 6 sp
Målgrupp: Första årets studerande.
Tidpunkt: Period 1 och 2
Förkunskaper: Inga förhandskrav, en grundkurs i kemi rekommenderas
Målsättning: Efter genomförd kurs har studenten uppdaterat sina skolkunskaper i biologi.
Studenten har fått en bättre förståelse för kopplingen mellan olika biologiska fenomen på
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molekylärnivå. Studenten har även kommit till insikt om sambandet mellan kemi och
molekylärbiologi.
Innehåll: Grunderna i biokemi, cellbiologi, mikrobiologi, genetik, genteknologi och
humangenetik behandlas.
Läromedel och litteratur: Föreläsningsmaterial. Som bredvidläsning: Reece, J.B. et al.
2015. Campbell Biology. 10 uppl. Pearson.
Genomförande: Föreläsningar och eventuella tilläggsuppgifter. Skriftliga mellanförhör över
de olika delarna.
Bedömning: Slutvitsord baserat på medeltalet av godkända mellanförhör (1-5). 50 % krävs
för godkänt. Samtliga mellanförhör måste vara godkända innan kursen kan registreras som
avklarad.
Samband med andra studiehelheter: Rekommenderas som grund för Biovetenskapens
grunder II.
52025 Biokemi övningsarbeten, 3 sp
(tidigare namn: Molekylbiovetenskapliga övningsarbeten I)
Målgrupp: Första årets studerande.
Tidpunkt: Period 2
Förkunskaper: Kemins grunder eller motsvarande kunskaper.
Målsättning: Efter avlagd kurs behärskar studeranden användandet av de vanligaste
laboratoriearbetsmetoderna, framställningen av enkla lösningar och laboratorieterminologi.
Studeranden kan grunderna i att hålla en laboratoriedagbok samt i rapportering, och
behärskar arbetssäkerheten i ett kemiskt laboratorium.
Innehåll: Kursen består av övningsarbeten som utförs under ledning av en kursassistent
(framställning av lösningar, fraktionering av blod, fraktionering av plasma med hjälp av
anjonbyteskromatografi, bestämning av proteinhalt, SDS-page, extrahering av DNA,
bestämning av blodets kolesterol).
Läromedel och litteratur: Kurskompendium.
Genomförande: Deltagande i övningsarbetena, arbetsdagbok och arbetsbeskrivningar.
Bedömning: Skriftlig tent, arbetsdagbok och arbetsbeskrivningar bedöms enligt godkänd/
underkänd.
529004 Mikrobiologi och mikrobgenetik övningsarbeten, 3 sp (Tidigare namn:
Molekylbiovetenskapliga övningsarbeten II)
Målgrupp: Första årets studerande.
Tidpunkt: Period 2
Förkunskaper: Biokemi övningsarbeten (52025) avklarad.
Målsättning: Efter avlagd kurs behärskar studeranden grundprinciperna av mikrobiologiska
laboratoriearbeten, arbetssäkerheten i ett forskningslaboratorium, samt aseptiska
arbetsformer. Kursens målsättning är också att ge en inblick i grunderna för genetisk
variation och genteknikarbetsformer demonstrerade med hjälp av mikrober. Studeranden
behärskar också efter avlagd kurs noggrann dokumentering av experiment i
laboratoriedagboken.
Innehåll: Under kursarbetena behandlas bl.a. följande aspekter och metoder:
Mikroskopering, aseptiskt laboratoriearbete, överföring av bakterier, odling av bakterier och
bakteriofager, beräkning av bakteriers celltäthet och bestämning av bakteriofagtitern, odling
och identifiering av olika bakterier, påvisande av genetisk variation genom mutation,
transformation och konjugation, genotyp och fenotyp, genöverförings- och
mutationsfrekvenser, selektion, extrahering av plasmid-DNA ur bakterier,
restriktionsenzymanalys, agarosgelelektrofores, visualisering och dokumentering av DNA.
Laboratoriearbetenas dokumentering i arbetsboken.
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Läromedel och litteratur: Kurskompendium och material i Moodle.
Genomförande: Laboratoriearbeten, godkänd arbetsbok, sluttent.
Bedömning: Sluttent (0-5).

52078 Cellbiologi och cytogenetik, 2 sp
Målgrupp: Första årets studerande.
Tidpunkt: Period 2
Förkunskaper: Inga förhandskrav.
Målsättning: Efter att ha deltagit i studieavsnitten känner studerande till strukturen och
funktionen hos celler och vävnader hos djur- och växter, samt de väsentliga skillnaderna
mellan dem, och kan redogöra för celldelningen (mitos, meios). Studenten förstår och kan
använda de centrala cellbiologiska och cytogenetiska termerna och begreppen, och kan läsa
vetenskapliga artiklar inom området. Studenten känner också till centrala cellbiologiska och
cytogenetiska forskningsområden eller –frågeställningar.
Innehåll: Föreläsningarna består av en botanisk, zoologisk och cytogenetisk del.
Under den botaniska delen genomgås framställning och färgning av preparat ur
växtvävnader för ljusmikroskopi. Växtcellernas ljusmikroskopiska byggnad behandlas,
grundbyggnaden av växtceller och -vävnader, cellorganellernas egenskaper, cellväggens
struktur och kemiska sammansättning, samt växtcellens reservnäringsämnen. Genomgång
av fluorescens- och konfokalmikroskopins principer och tolkning av elektronmikroskopiska
bilder av växtceller.
Den zoologiska delen behandlar huvuddragen av djurcellens struktur och funktion.
Genomgång av de olika vävnaderna, vävnadernas utveckling, struktur (och funktion), samt
celltyper och cellernas funktion i vävnaden.
Under cytogenetikdelen behandlas cytogenetikens användningsområden, grundterminologin
och de vanligaste cytogenetiska och molekylärcytogenetiska metoderna. Framställning av
kromosompreparat och kromosomernas beteende i mitosen och meiosen gås igenom.
Människans kromosomer och kromosomavvikelser analyseras med traditionella och
moderna metoder.
Läromedel och litteratur: Föreläsningsinnehåll och -material. Tilläggsmaterial över de olika
delarna i Moodle. Som bredvidläsning: Reece, J.B. et al. 2011. Campbell Biology. 10 uppl.
Pearson.
Genomförande: Föreläsningar. Sluttent över de olika delarna.
Bedömning: Slutvitsord baserat på delförhören (0-5). Godkänt vitsord/ poängtal krävs i
varje delförhör. Samtliga mellanförhör måste vara godkända innan kursen kan registreras.
529002 Biovetenskapernas grunder II, 4 sp
Målgrupp: Första årets studerande.
Tidpunkt: Period 3
Förkunskaper: Inga förhandskrav. Biovetenskapens grunder I rekommenderas.
Målsättning: Studenterna bygger vidare på kunskaper erhållna i Biovetenskapens grunder I.
Studenten får en inblick i kopplingen mellan fenomen på molekylär nivå och fenomen på
cell- och individnivå.
Innehåll: Grunderna i växt- och djurfysiologi, utvecklingsbiologi, immunologi och
populationsgenetik behandlas. Föreläsningarna i populationsgenetik ersätts med
självständigt arbete och inlämningsuppgift, ifall kursen i Evolutik och systematik (59900) inte
har avlagts.
Läromedel och litteratur: Föreläsningsmaterial och eventuella tilläggsövningar. Som
bredvidläsning: Reece, J.B. et al. 2015. Campbell Biology. 10 uppl. Pearson.
Genomförande: Föreläsningar. Skriftliga mellanförhör över de olika delarna.
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Bedömning: Slutvitsord baserat på medeltalet av godkända mellanförhör (1-5). 50 % krävs
för godkänt. Samtliga mellanförhör måste vara godkända innan kursen kan registreras som
avklarad.
525002 Växtanatomi och -fysiologi övningsarbeten, 3 sp
Målgrupp: Första årets studerande.
Tidpunkt: Period 3
Förkunskaper: Rekommenderas: 55395 Kemins grunder, 52025 Biokemi övningsarbeten,
526000 Introduktion till botaniken, 52078 Cellbiologi och cytogenetik.
Målsättning: Växtanatomi: Studerandena får en inblick i ljusmikroskopisk undersökning av
olika växtdelar, och kan efter avklarad kurs framställa mikroskoppreparat och känna igen
olika vävnader i mikroskop. Studerandena känner till gömfröiga och nakenfröiga växters
primära och sekundära grundstruktur, och kan tolka skillnader mellan en- och
tvåhjärtbladsväxter.
Växtfysiologi: Studerandena behärskar grundprinciperna i växtfysiologiskt laboratoriearbete
(bl.a. framställning av lösningar, centrifugering, spektrofotometri, kromatografiska metoder)
och kan arbeta på ett ändamålsenligt sätt i ett laboratorium. Studerandena förstår olika
aspekter av växternas ämnesomsättning och undersökning av dessa, och kan analysera de
uppnådda resultaten.
Innehåll: Kursen består av en växtanatomisk och växtfysiologisk del. Under
växtanatomidelen undersöks de olika växtdelarnas inre byggnad hos mono- och
dikotyledoner, samt barrträd (rot, stam, blad, samt blomma och frukt) med hjälp av färdiga
eller egenhändigt gjorda mikroskoppreparat.
Under kursens växtfysiologidel används grundläggande forskningsmetoder inom
växtfysiologin. Kursarbetena ger en inblick i växternas näringsbehov, växternas utveckling,
kolhydrater, fettlösliga färgämnen, kloroplasternas funktion, enzymers funktion vid
frögroningen, växthormonernas funktion och ljusets utvecklingsbiologiska funktioner.
Läromedel och litteratur: Kurskompendium: Grundkurs i växtanatomi, och Grundkurs i
växtfysiologi. Material för växtanatomidelen finns i Moodle, samt på nätet inom den virtuella
artkännedomsmiljön Pinkka.
Genomförande: Laboratoriekurs, med föreläsningar och laboratoriearbeten.
Övningsuppgifter. Obligatorisk närvaro, två delförhör. Kurskompendierna samt
föreläsningsinnehållen tenteras.
Bedömning: Slutvitsord baserat på delförhören (0-5). Godkänt vitsord krävs i båda
delförhören. Båda mellanförhören bör vara godkända innan kursen kan registreras.
52245 Övningsarbeten i zoofysiologi och histologi, 3 sp
Målgrupp: Första årets studerande
Tidpunkt: Period 3
Förkunskaper: 55395 Kemins grunder, 52025 Biokemi övningsarbeten, 52078 Cellbiologi
och cytogenetik (djurens huvudsakliga vävnadstyper), eller motsvarande kunskaper.
Målsättning: Studerandena förstår de vanligaste laboratorietekniker som används inom
djurfysiologisk forskning och har färdighet i laboratoriearbete.
Innehåll: Ett grundläggande tema på kursen är användning och behandling av djur inom
forskningen. Målsättningen är att betona att flera djurgrupper fysiologiskt sätt kan vara
likartade och att samma livsfunktion kan genomföras med olika fysiologiska lösningar.
Kursen ger också en allmän bild av vävnadernas cellstruktur hos däggdjur. Målsättningen är
att förstå sambandet mellan struktur och funktion, samt att fästa uppmärksamhet vid de
allmänna, strukturella lösningarna i olika organ.
Kursinnehåll: Grunderna för fysiologiskt forskningsarbete, användningen av djur, tekniker för
mätning av ämnesomsättningsnivån, reglering och mätning av cellvolymen, mätning av
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hjärtverksamheten samt EKG-teknik, mätning av nervimpulser och synapsens funktion med
elfysiologiska metoder, analysering av resultat och felkällornas betydelse i forskningsarbete,
val av undersökningsobjekt: in vivo djur, cellodling, vävnadspreparat. Cellstrukturen hos
olika organ, ljusmikroskopi - histologiska preparat (paraffinsnitt) samt analysering av dessa
(urskiljning av celler, cellkärnor och extracellulärt matrix ur preparat).
Läromedel och litteratur: Kurskompendium.
Genomförande: Föreläsningar och laboratorieundervisning, övningsuppgifter. Obligatorisk
närvaro, tenter.
Bedömning: Slutvitsord baserat på tenterna (0-5).

52073 Ekologins grunder, 4 sp
Målgrupp: Första årets studerande, samt biämnesstuderande.
Tidpunkt: Period 3
Förkunskaper: Inga förhandskrav
Målsättning: Att ge baskunskaper i ekologins olika delområden: populationsekologi,
samhällsekologi, ekosystemekologi och miljöekologi. Studenten
 förstår de grundläggande principerna för populationstillväxt, interaktioner mellan arter,
ekosystemens byggnad och funktion, samt biodiversitet som fenomen och följd av
ekologiska faktorer.
 kan utgående från givna parametrar lösa grundläggande uppgifter med syfte att
förutsäga fortbeståndet av populationer, samhällen och ekosystem
 uppfattar bryggan mellan uppställandet av en hypotes, byggandet av en modell och
de slutsatser som kan dras
 kan sammanställa sina insikter och presentera dessa för en publik
Innehåll: Föreläsningarna behandlar ekologins grunder och allmänna principer.
Läromedel och litteratur: Material och övningar i Moodle. Som bredvidläsning: Reece, J.B.
et al. 2011. Campbell Biology. 10 uppl. Pearson.
Genomförande: Deltagande i föreläsningar, övningar, seminarium med föredrag och
självständiga studier. Obligatorisk närvaro vid övningar och seminarier.
Bedömning: Slutvitsord på basen av övningar, slutseminarium (0-5) och hemtent i Moodle
(0-5).
Samband med andra studieavsnitt: Godkänd prestation krävs för fältkursen i ekologi
(biotopdel 59928 och experimentell del 59905).
59919 Människans kopplingar till naturen ekosystemen och biogeokemiska kretslopp,
3 sp
(motsvarar: 519033 Miljöförändringar i ekosystem I (YMP103), 3 sp)
Målgrupp: För alla intresserade.
Tidpunkt: Period 3.
Förkunskaper: Inga förhandskrav.
Målsättning: Efter avlagd kurs bör studerande
- Inneha grundläggande kunskaper om olika miljöproblem som människan orsakat,
deras bakgrund och mekanismer.
- Förstå korttids- och långtidsföljderna av miljöproblemen, för både ekologiska och
evolutiva processer. Kunna redogöra för hur miljöproblem påverkar ekosystemens
struktur och funktion.
- Känna till hur dessa miljöproblem undersöks
Innehåll: På kursen behandlas bakgrunden till de miljöförändringar som människan orsakat,
samt miljöförändringarnas inverkan på ekosystem och deras beståndsdelar. På kursen
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presenteras exempelundersökningar och i dessa använda forsknings-metoder och
infallsvinklar, samt de använda lösningarnas samhälleliga koppling.
Läromedel och litteratur: Bakgrundsmaterial: Reece, J.B. et al. 2011. Campbell Biology.
10 uppl. Pearson. Övrig litteratur meddelas på kursen.
Genomförande: Föreläsningar, diskussioner, skriftlig inlärningsuppgift.
Bedömning: Slutförhör och bedömning av den egenhändigt gjorda uppgiften, skala 0-5.
Samband med andra studieavsnitt: Motsvarar Miljöförändringar i ekosystem I (YMP103)
Tilläggsuppgifter: Kursmaterial i Moodle.

52045 Beteendeekologins grunder, 2 sp
Målgrupp: Första årets studerande.
Tidpunkt: Period 4
Förkunskaper: Inga förhandskrav.
Målsättning: Efter avlagd kurs bör studerande
- känna till grunderna i beteendeekologin, samt dess tanke- och arbetssätt.
- kunna presentera beteendeekologins mest centrala teorier och resultat
- kunna applicera dessa centrala teorier på verkligt data
Innehåll: En introduktion till beteendeekologi, hur beteendet har utvecklats och hur miljön
påverkar djurens beteende. Allmänna frågeställningar belyses med verkliga exempel från
pågående forskning. Teman som behandlas mera ingående är konkurrens och optimering,
gruppliv, fortplantningsbeteende och beteendeekologiska tillämpningar inom naturskyddet.
Läromedel och litteratur: Material och övningar i Moodle. Egna anteckningar, som
bredvidläsning: Reece, J.B. et al. 2011. Campbell Biology. 9 uppl. Pearson.
Genomförande: Föreläsningsundervisning och uppgifter.
Bedömning: Sluttent med öppna böcker (0-5).

52315 Zoologisk artkännedom I, 3 sp
Målgrupp: Första årets studerande.
Tidpunkt: Period 4.
Förkunskaper: Inga förhandskrav.
Målsättning: Efter avlagd kurs bör studerande
- kunna artbestämma de vanligaste djuren i Finland, både evertebrater och vertebrater
- Känna till deras levandsvanor och livsmiljöer
- inneha grundförutsättningar för artbestämning av djurarter
Innehåll: På kursen utlärs metoder för artigenkänning av Finlands vanligaste vertebrater och
evertebrater. Aspekter av arternas biologi gås även igenom. Genomgång av djuren med
hjälp av demonstrationer, självstudier.
Läromedel och litteratur: Kurskompendium, övningsmaterial på nätet. Material i Moodle.
Genomförande: Föreläsningar och demonstrationer, artkännedomstent.
Bedömning: Slutvitsord (0-5) baserat på tre delförhör (vertebrater; evertebrater exklusive
insekter; insekter). I tenten ingår även arternas levnadssätt och utbredning i stora drag.
Samband med andra studieavsnitt: Godkänt artkännedomsförhör krävs för fältkursen i
ekologi (biotopdel 59928 och experimentell del 59905).
Tilläggsuppgifter: Kursmaterial i Moodle.

52064 Växtartkännedom I, 3 sp
Målgrupp: Första årets studerande.
Tidpunkt: Period 4
Förkunskaper: Introduktion till botaniken (526000)
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Målsättning: Efter avlagd kurs känner studenten till grunderna för artbestämning av växter
och kan använda sig i skrift och språk av de kännetecken som är relevanta för
artbestämningen. Studenten känner efter avlagd kurs till växtrikets indelning i storgrupper
och gemensamma familjekännetecken. Studenten kan efter avlagd kurs förstå innebörden i
systematisk litteratur, och kan i praktiken artbestämma de vanligaste kärlväxtarterna, samt
sporväxterna i Finland.
Innehåll: Kursen ger en inblick i Finlands vanligaste kärlväxter (250 arter) och i ett antal
mossor, lavar och alger (50 arter). Genomgång av växterna med hjälp av demonstrationer.
Kursen kan också utföras som självstudieavsnitt.
Läromedel och litteratur: Information och material i Moodle, och inom den virtuella
artkännedomsmiljön Pinkka.
Genomförande: Herbarietent, där 30 arter skall artbestämmas. I tenten krävs växtens
vetenskapliga och svenska namn. Två tredjedelar av arterna i tenten skall vara rätt
artbestämda för godkänt vitsord.
Bedömning: Herbarietent, eller tent på Moodle (0-5).
Samband med andra studieavsnitt: Godkänt artkännedomsförhör krävs för fältkursen i
ekologi (biotopdel 59928 och experimentell del 59905), samt för de botaniska exkursionerna
(585022).
52039 Grunderna i statistik I, 2sp
Målgrupp: Första årets studerande.
Tidpunkt: Period 4
Förkunskaper: Inga förhandskrav.
Målsättning: Efter avlagd kurs bör studerande
- känna till de mest elementära statistiska begreppen, termerna och testerna
- kunna använda sig av dessa för att analysera biologiskt material statistiskt
- kunna avläsa statistiska analyser och resultat
Innehåll: Kursen i biostatistik är en intensiv session bakom datorskärmen, som tar upp
filosofin bakom statistisk hypotestestning och ger eleven förutsättningar att i praktiken
analysera och utvärdera data, samt dra vetenskapliga slutsatser. Proceduren med att
praktiskt organisera och analysera biologiskt data tacklas med hjälp av tabellprogrammet
Excel och statistikprogrammet SPSS. Kursen kan utvidgas till 5 sp genom att avlägga
självständigt utförda tilläggsuppgifter.
Läromedel och litteratur: Egna anteckningar, kursmaterial. Kursmaterial i Moodle.
Genomförande: Deltagande i undervisningen, datorövningar, slutarbete. Obligatorisk
närvaro.
Bedömning: Godkänt slutarbete som bedöms på en skala 0-5.
Samband med andra studieavsnitt: Kursen är obligatorisk för alla som ämnar delta i den
experimentella delen av fältkursen i ekologi (59905). Kursen hålls gemensamt med
agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.
523113 Grunderna i statistik II, 3sp
Målgrupp: Från första studieåret.
Tidpunkt: Period 4
Förkunskaper: Grunderna i statistik I.
Målsättning: Efter avlagd kurs bör studerande
- självständigt kunna använda statistiska metoder för att analysera dat
- kunna dra slutsater på basen av resultaten och rapportera dessa korrekt
Innehåll: Kursen består att självständigt utförda uppgifter.
Läromedel och litteratur: Egna anteckningar, kursmaterial. Kursmaterial i Moodle.
Genomförande: Självständigt arbete.
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Bedömning: Godkänt slutarbete som bedöms på en skala 0-5.
Samband med andra studieavsnitt: Kursen hålls gemensamt med agrikulturforstvetenskapliga fakulteten.
59920 Biotoper, föreläsningar, 2 sp
Målgrupp: Första årets studerande.
Tidpunkt: Period 4
Förkunskaper: Inga förhandskrav.
Målsättning: Efter avlagd kurs bör studerande
- Inneha en överblick över jordens olika biotoper med deras artsammansättning och
särdrag.
- Förstå vilka faktorer som bestämmer utvecklingen av olika biotoper. Kunna förklara
varför en viss biotop utvecklats inom ett vists område
- Känna till hur biotopernas artsammansättning undersöks och bestäms
Innehåll: Presentation av biogeografiska utbredningsmönster, samt de vanligaste globala
terrestriska och akvatiska biomen. Mer ingående genomgås de Nordiska biotoperna och
ekosystemen i skogar, myrar, hällmarker, sjöar och rinnande vatten, kulturpåverkad mark
(ängar, lövängar, åkrar, ruderatmarker). Dessutom ges en introduktion till olika metoder för
kvantifiering av biotopers sammansättning.
Läromedel och litteratur: Material i Moodle. Reece, J.B. et al. 2011. Campbell Biology. 10
uppl. Pearson., samt utdelat material för eget projektarbete.
Genomförande: Föreläsningsundervisning, diskussioner, slutseminarium med presentation.
Bedömning: Slutseminariets presentation bedöms på en skala 0-5.
Samband med andra studieavsnitt: Godkänd prestation krävs för fältkursen i ekologi
(biotopdel 59928 och experimentell del 59905).

585040 Preparationsteknikskurs, 2 sp
Målgrupp: Från första studieåret.
Tidpunkt: Period 4
Förkunskaper: Inga förhandskrav
Målsättning: Kursens ger en översikt över metodik för provbehandling och preparation av
växter, svampar och ryggradslösa djur, inklusive gallbildningar, minor etc. Studenten
 känner till de vanligaste metoderna för insamling av vetenskapligt material
 kan insamla och preparera vetenskapligt i enlighet med de riktlinjer som ges för
museimaterial
 kan etikettera materialet korrekt
 känner till principerna för dokumentering av vetenskapligt material också med andra
metoder.
Innehåll: Föreläsningar och praktiska övningar i bl. a. växt- och algpressning, insektnålning,
olika metoder för torrpreparering av mjuka evertebrater, både terrestriska och akvatiska (bl.a.
frystorkning, acetonbehandling). Uppklistring, montering och etikettering.
Genomförande: Föreläsningar och praktiska övningar. Obligatorisk närvaro. Kursen hålls
vartannat år, nästa gång 2017.
Bedömning: Prestationen godkänd/ underkänd.
Samband med andra studieavsnitt: Ger nyttig baskunskap för Ekologiska fältkursens
biotopavsnitt (59928) och insamling av vetenskapliga samlingar (Vetenskaplig växtsamling,
52434, och Vetenskaplig samling av artropoder, 523124).
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59928 Ekologiska fältkursens biotopavsnitt, 4 sp
Målgrupp: I första hand avsedd för 1.-2.-årets studerande.
Tidpunkt: Juni
Förkunskaper: Deltagandet förutsätter att man avlagt föreläsningarna i evolutik och
systematik (59900), ekologins grunder (52073) och biotoper (59920), samt kurserna i djuroch växtartkännedom (52315 och 52064).
Målsättning: Efter avlagd kurs bör studerande
- inneha de färdigheter som krävs för att i praktiken klassificera finländska naturtyper i
enighet med gällande system. Detta innefattar bl.a. praktisk art- och
naturtypskännedom.
- känna till flertalet metoder för vetenskaplig artinsamling och dokumentation.
Innehåll: Fältkursen hålls på Tvärminne zoologiska station och i Vik med omnejd vartannat
år, nästa gång 2017. Under fältkursen presenteras olika biotoper (skogar, myrar, hällmarker,
kulturpåverkad mark) och artkännedomskunskaperna fördjupas.
Genomförande: Obligatorisk närvaro.
Bedömning: Fältkursen bedöms som godkänd/ underkänd.
Samband med andra studieavsnitt: Biotopundervisningen som helhet består av
föreläsningar som hålls under vårens lopp (59920, 2 sp), fältkurs i Vik och Tvärminne (59928,
4 sp) samt en exkursionsdel (585022, 2 sp).
Tilläggsuppgifter: Anmälning i WebOodi i februari-mars

59905 Ekologisk fältkursens experimentella del, 8 sp
Målgrupp: I första hand avsedd för 1.-2.-årets studerande.
Tidpunkt: Juni-juli
Förkunskaper: Deltagandet förutsätter att man avlagt föreläsningarna i evolutik och
systematik (59900), ekologins grunder (52073) och biotoper (59920), samt att man avlagt
kurserna i biostatistik (58583), samt djur- och växtartkännedom (52315, 52064).
Målsättning: Efter avlagd kurs bör studerande
- Inneha grundläggande färdigheter i ekologiskt tänkande, i bildandet av vetenskapliga
frågeställningar
- kunna planera forskning och använda sig av olika forskningsmetoder
- kunna insamla och analysera fältmaterial
- kunna framställa erhållna resultat och slutsatser i både skriftlig och muntlig form
Innehåll: Fältkursen hålls på Lampis biologiska station i en svenskspråkig grupp. Under
kursen bekantar vi oss med olika omgivningar med varierande flora och fauna, samt gör
experiment i fält och laboratorium för att demonstrera aktuella ekologiska frågeställningar. Vi
övar oss också i dataanalys och problemlösning. Kursen pågår även under veckosluten och
arbetsdagarna på Lampis är långa men givande. Vi befrämjar eget initiativ och självständigt
arbete! Fältkursen i ekologi är inkörsporten till arbetet som ekolog i praktiken.
Genomförande: Obligatorisk närvaro. För ytterligare detaljer se kursbeskrivningen på finska.
Bedömning: Se kursbeskrivningen på finska.
Tilläggsuppgifter: Anmälning i WebOodi i februari-mars

585022 Botaniska exkursioner, 2 sp
Målgrupp: Från andra studieåret.
Tidpunkt: Period 1 (höstexkursion till Lampis), period 4 (vårexkursion till Åland).
Förkunskaper: Deltagande förutsätter att man avlagt Växtartkännedom I (52064).
Målsättning: Studerandena fördjupar sina kunskaper i praktisk växtartkännedom och
naturtypskännedom. Studerandena får en inblick i vårfloran på Åland och förstår hurudan
inverkan människan och kulturen har på uppkomsten av mycket artrika lövängar, hagmark
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och ängar. Efter exkursionen till Lampis har studerandena en inblick i olika skogstyper och
nyckelarterna i dem, samt kan namnge både vildväxande och planterade träd och buskar.
Studerandena bekantar sig också med myrens växtarter och kan identifiera olika myrtyper.
Innehåll: Botanisk exkursion till Åland i maj och till Lampis i september. Exkursionen på
Åland går till ett mycket artrikt område med en väl utvecklad vårflora. Exkursionen hålls
utgående från Nåtö biologiska station. På Åland bekantar vi oss med lövängens vegetation
och skötsel, strandängar, kulturpåverkad mark och besöker en granurskog. Exkursionen i
Lampis med omgivning hålls utgående från Lampis biologiska station. I Lampis med
omgivning besöker vi olika skogstyper och tittar på lundvegetation, strand- och vattenväxter.
Vi besöker ett borgberg i Janakkala och tittar på myrvegetationen på Suurisuo.
Genomförande: Obligatorisk närvaro.
Bedömning: Godkänd/ underkänd
Samband med andra studieavsnitt: En av fågelexkursionerna (585004);
flyttfågelexkursionen till Porkala/ Jurmo, vårfågelexkursionen till Hangö eller
uggleexkursionen till Lampis, kan ersätta antingen den botaniska Ålandsexkursionen i maj
eller Lampisexkursionen i september och utgör då ett av de två exkursionsavsnitt som ingår i
studiehelheten 585022 (2 sp).
Tilläggsuppgifter: Observera att exkursionsdelen (585022 eller Åland/ Lampis samt en
fågelexkursion) ersätter studieavsnittet Saariston ekologia (59903) som ingår i fordringarna
för grund- och ämnesstudier i allmän biologi för de finskspråkiga studerandena.
Svenskspråkiga studerande skall inte delta i Saariston ekologia eftersom den ekologiska
fältkursen på svenska delvis hålls i Tvärminne, och man då blir väl förtrogen med
skärgårdsekologi.
585004 Exkursioner, 2-3 sp
Målgrupp: I första hand 1. och 2. årets studerande.
Tidpunkt: Under höst- eller vårterminen.
Förkunskaper: Inga förhandskrav.
Målsättning: Att bekanta kursdeltagarna med praktisk ornitologi. Studenten
 kan identifiera de vanligaste finska fåglarna i fält
 känner till de etiska principerna för dokumentering av observationer
Innehåll: Tre veckoslutsexkursioner till fågelrika platser i södra Finland: 1)
flyttfågelexkursion till Porkala eller Jurmo i september med tonvikt på fältidentifiering av
flyttfåglar under höststräcket, 2) uggle-exkursion till Lampis i mars: identifiering av nattliga
läten samt föreläsningar om ugglors ekologi, och 3) vårfågelexkursion till Hangö i april-maj:
fältidentifiering av flyttfåglar med tonvikt på sjöfåglar; föreläsningar om flyttningsstrategier.
Arrangeras i samarbete med Svenska Naturvetarklubben.
Genomförande: Deltagande i tre av ovanstående exkursioner ger 3 sp. Man kan även
erhålla 2 sp för deltagande i två av ovanstående exkursioner. Obligatorisk närvaro.
Bedömning: Godkänd/ underkänd.
Samband med andra studieavsnitt: En av exkursionerna kan ersätta antingen den
botaniska Ålandsexkursionen i maj eller Lampisexkursionen i september och utgör då ett av
de två exkursionsavsnitten som ingår i studiehelheten 585022 (2 sp).

52063 Svampkurs, 2 sp
Målgrupp: Kursen passar bäst in i programmet för det andra studieåret eller senare.
Förkunskaper: Inga förhandskrav.
Målsättning: Efter avlagd kurs känner studeranden till grunderna av svamparnas systematik,
byggnad, levnadsförlopp och evolution. Studerande får insikt i svamparnas artkännedom,
och kan namnge allmänt förekommande ätliga och giftiga svampar, samt handelssvampar.
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Innehåll: Kursen består av teori i form av föreläsningar och praktik i form av mikroskopering,
samt exkursioner.
Läromedel och litteratur: Tilläggsmaterial på nätet inom den virtuella artkännedomsmiljön
Pinkka.
Genomförande: Obligatoriskt deltagande i föreläsningar, övningsarbeten och exkursioner.
Artkännedomstent i fält.
Bedömning: Sluttent (0-5).

523124 Vetenskaplig samling på artropoder, 3-6 sp
Målgrupp: Studerande under första studieåret eller senare.
Förkunskaper: Zoologisk artkännedom I (52315) och preparationsteknikskursen (585040),
eller motsvarande kunskaper.
Målsättning: Att på egen hand fördjupa sina kunskaper i de finska artropodernas
artkännedom. Studenten
 kan identifiera de vanligaste artropoderna till familje- släkt- och i mån av möjlighet till
artnivå
 kan dokumentera sina fynd på ett vetenskapligt rigoröst sätt
Innehåll: Proverna i samlingen skall vara noggrant preparerade och dokumenterade enligt
de föreskrifter som gäller för museimaterial. Beroende på antalet prover och huruvida
proverna bestämts till art- eller släktnivå eller till familjenivå ges studiepoäng enligt följande:
Ca 50 prover bestämda minst till släktnivå, eller 100 prover bestämda till familjenivå ger 3 sp;
ca 100 prover bestämda minst till släktnivå eller 200 prover bestämda till familjenivå ger 6 sp.
För att gälla som bestämning på släktnivå eller lägre bör 80% av proverna vara bestämda till
denna nivå, de resterande proverna kan vara bestämda till familjenivå. I samlingen kan även
ingå frystorkade gallbildningar av olika artropoder, som då bör vara bestämda minst till
släktnivå. Samlingen bör omfatta minst 15 olika ordningar av fylum Arthropoda och bestå av
arter som förekommer i Finland.
Utöver detta kan man sammanställa en specialsamling på en specifik ordning, varvid 50
prover bör bestämmas till artnivå. Omfattning och poäng beror på grupp och
överenskommes separat.
Genomförande: Proverna samlas in och prepareras, monteras och dokumenteras under
den ekologiska fältkursen (59928, 59905) och/eller på egen tid enligt de direktiv som ges
under preparationsteknikskursen (585040). Studeranden ansvarar själv för kostnaderna för
utrustning och material. Samlingen kan även göras på basen av fotografier man själv tagit.
Bedömning: Samlingen bedöms på en skala 0-5.

52434 Vetenskaplig växt- och/ eller svampsamling, 3-10 sp
Målgrupp: Studerande under första studieåret eller senare.
Tidpunkt: Materialinsamling april-september.
Förkunskaper: Växtartkännedom I (52064).
Målsättning: Studerandena lär sig praktisk växt- eller svampartkännedom genom att
insamla och artbestämma växter och/ eller svampar. Studerande får färdigheter i hur en
vetenskaplig samling uppgörs antingen som ett traditionellt herbarium eller i digital form.
Studerande uppnår efter avklarat studieavsnitt sådana kunskaper som behövs t.ex. för
växtinventering, växtekologisk forskning eller handledning av växtinsamling i läroinrättningar
eller skolor. Studieavsnittet rekommenderas därmed för alla växtbiologer, ekologer och
kommande ämneslärare.
Innehåll: Växt- eller svampproverna skall vara egenhändigt insamlade, noggrant
preparerade och dokumenterade. I den vetenskapliga växt- eller svampsamlingen som
insamlas som ett traditionellt herbarium (kurskod 52434) ger c:a 100 insamlade
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herbarieprover 3 studiepoäng, 200 prover ger 6 studiepoäng och 300 prover ger 9
studiepoäng. 330 prover eller flera ger 10 sp.
Läromedel och litteratur: Kortfattade råd för uppgörande av herbarier finns i början av
följande bok: Hämet-Ahti, L. m. fl. 1998: Retkeilykasvio. 4. uppl. Luonnontieteellinen
Keskusmuseo. Kasvimuseo. 656 s. Användning av olika floror eller svampböcker
rekommenderas. Tilläggsmaterial finns på nätet inom den virtuella artkännedomsmiljön
Pinkka.
Genomförande: Växt- eller svampproverna samlas in, prepareras, monteras och
dokumenteras på egen tid. Du kan själv planera samlingens artinnehåll. Samlingen kan
ansluta sig till pro gradu -avhandlingen eller utgöra dess material. Samlingen kan innehålla
t.ex. 100 mossor och lavar, eller vissa specifika grupper (t.ex. någon/ några familjer).
Samlingen kan också uppgöras genom att växter insamlas på ett visst område och
grupperas biotopvis. Proverna kan inlämnas för genomgång antingen färdigt monterade på
växtark eller alternativt omonterade mellan tidningspapper, med anslutna, noggrant utskrivna
etiketter. Etiketterna kan uppgöras enligt de råd som finns t.ex. i Retkeilykasvio (Hämet-Ahti
m.fl. 1998). De vetenskapliga namnen bör följa nomenklaturen i Retkeilykasvio eller nyare
vetenskapliga namn.
Den vetenskapliga växt- och svampsamlingen kan också insamlas som ett digitalt
herbarium (kurskod 52464), med egenhändigt tagna bilder och texter. Det digitala herbariet
insamlas enligt specifika kriterier (se anvisningar i Pinkka:
http://www.helsinki.fi/pinkka/svenska/index.htm).
Bedömning: Herbarium, bedöms på en skala 0-5.
Samband med andra studieavsnitt: Insamlingen av en växt- eller svampsamling kan
påbörjas under preparationsteknikskursen (585040) eller ekologiska fältkursens
biotopavsnitt (59928). Stöder studier i systematik, växtbiologi eller ekologi.
523118 Kurs i fladdermössens ekologi och beteende, 3 sp
Målgrupp: Första årets eller längre hunna studerande.
Tidpunkt: Maj-juni, vartannat år
Förkunskaper: Inga förhandskrav
Målsättning: Efter avlagd kurs bör studerande
- inneha baskunskap om fladdermössens ekologi och skyddsbiologi
- inneha en inblick i fältstudiemetoder, inklusive ljudanalyser av orienteringsläten.
Innehåll: Föreläsningar i Vik och fältexkursioner i Tvärminne.
Genomförande: Kursen består av förstudier, föreläsningar, seminarium och nattexkursioner.
Obligatorisk närvaro. Kursen hålls vartannat år, nästa gång 2016.
Bedömning: Slutseminarium. Godkänd/ underkänd.

52118 Ekologisk forskningspraktik, 8-14 sp
Målgrupp: Forskningspraktiken är i första hand avsedd för huvudämnes- och
biämnesstuderande inom huvudämnet ekologi och evolutionsbiologi som studerat i minst två
år, för att man i detta skede av studierna får ut det mesta av praktiken.
Tidpunkt: Forskningspraktiken avläggs i forskningsgrupper och praktiska ärenden t.ex.
tidpunkten överenskommes med handledaren. De flesta forskningsgrupper tar praktikanter
till fältsäsongens arbeten, men t.ex. laboratoriearbeten kan utföras också under andra tider.
Innan praktikperioden inleds görs en tentamen, och på hösten skrivs en slutrapport om
praktikperioden på egen tid. I november hålls ett för alla praktikanter gemensamt
slutseminarium (2-3 gånger).
Förkunskaper:
Följande studier krävs:
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-

studier i ekologi och evolutionsbiologi som utförs under första läsåret, samt även
fältkursens experimentella del (59905)
Följande studier rekommenderas:
- Evoluutiobiologian perusteet (59931)
- Yksilöistä ekosysteemeihin (59932)
Målsättning: Praktiseringens målsättning är att studeranden:
- bekantar sig med vardagsrutinerna inom ekologisk forskning
- bekantar sig med ekologi och evolutionsbiologiavdelningens forskningsgrupper och
forskare
- lär sig att ta egna initiativ som krävs inom forskningsarbete, och att ta ansvar för
forskningsarbetets rutiner med den noggrannhet som arbetet kräver
- förstå kraven inom långsiktig forskning vad gäller arbetets kvalitet och
tidsanvändning
- lär sig skriftlig och muntlig rapportering inom forskningsprojektet
Innehåll: Praktidperioden inleds med en tent. Tentmaterialet fås av i frågavarande
forskningsgrupp, och i tenten bekantar sig praktikanten med forskningsfrågan. Den egentliga
praktiseringen görs under 3-11 veckors tid, som överenskommes separat. Därefter skrivs en
rapport över forskningspraktiken, och ett gemensamt slutseminarium hålls för alla
praktikanter. En del av projekten har engelskspråkiga handledare. Flera av projekten har
också svenskspråkiga handledare.
Läromedel och litteratur: Bredvidläsning tilldelat av forskningsgrupperna.
Genomförande: Skriftlig tent, arbetspraktik, rapport, seminarieföredrag.
Bedömning: Skriftlig tent, arbetspraktik, rapport och seminarieföredrag bedöms på skalan
1-5, slutvitsordet är ett vägt medeltal av dessa. Som bedömningsgrunder används även
insikt i och framförande av den teoretiska bakgrunden och den vetenskapliga betydelsen av
arbetet (tent, rapport, seminarieföredrag), aktivitet, eget initiativ och ansvarstagande (under
praktikperioden), den skriftliga och muntliga framställningens logik, och språk (rapport,
seminarieföredrag).
Samband med andra studieavsnitt: Lämpligt studieavsnitt att avlägga mellan
grundstudierna i ekologi och evolutionsbiologi och pro gradu –arbetet.
Tilläggsinformation: Anmälan via WebOodi.

Proseminarium och modersmålsstudier, 3 sp
Målgrupp: Studerande under andra eller tredje studieåret.
Tidpunkt: Varierar enligt huvudämne
Förkunskaper: Grundstudier i allmän biologi. De specifika kraven varierar inom de olika
huvudämnena.
Målsättning: Studerandena övar sig i informationssökning, litteraturanskaffning, läsning av
vetenskapliga artiklar och bearbetning av data i essäform och i form av vetenskapligt
föredrag. Efter utfört seminarium borde studeranden behärska förloppet vid vetenskapliga
seminarier (föredrag, opponering, vetenskaplig diskussion).
Innehåll: Grundvetskap om muntlig och skriftlig framställning av vetenskaplig text.
Studerande får feedback både för hållet föredrag och för essens vetenskapliga text.
Proseminariets föredrag hålls och essen skrivs på studerandens modersmål (av svenska
studerande på svenska), eftersom man utgående från denna prestation också får en
betydande del av modersmålsstudierna utförda samtidigt.
Genomförande: Det exakta utförandet varierar enligt huvudämne. Se motsvarande
finskspråkig text. Observera att den separata modersmålskursen (99197) är en obligatorisk
del av proseminariet för de svenskspråkiga studenterna.
Bedömning: Se motsvarande finskspråkig text.
Samband med andra studieavsnitt: Separat modersmålskurs (99197 Modersmålskurs:
SKIS, 2 sp) ingår i prestationen som en obligatorisk del.
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99685 Modersmålskurs SKIS – Självständig kurs i skrivande, 2 sp
Målgrupp: Första årets studerande
Tidpunkt: Period 2
Förkunskaper: Inga förhandskrav
Målsättning: Efter avlagd kurs har studerande insikt om och färdigheter i attförbereda,
strukturera och skriva texter på god svenska.
Innehåll: SKIS-kursen är en kurs i skrivande som är friare till formen än en traditionell
skrivkurs, både när det gäller innehåll och tidsschema. På kursen bestämmer studerandena
själva både de egna lärandemålen och innehållet i de skrivuppgifter som de vill utföra
Genomförande: Kursen innehåller 8 timmar kontaktundervisning och 46 timmar eget arbete.
I kursen ingår minst en träff i små grupper, samt två större skrivuppgifter och en
reflekterande text. En del av arbetet görs via nätet (Moodle). Obligatorisk närvaro vid
kontaktundervisning.
Bedömning: Godkänd/ underkänd
Samband med andra studieavsnitt: Kursen utgör en del av den obligatoriska
modersmålsundervisningen som ingår i proseminariet (3 sp).
Laudaturseminarier, 5 sp
Målgrupp: Studerande i magisterstadiet.
Tidpunkt: Varierar enligt huvudämne.
Förkunskaper: Kandidatexamen.
Målsättning: Studeranden övar upp och utvecklar sin förmåga att skriva och presentera
vetenskapligt material och föra en vetenskaplig diskussion med kritiskt grepp.
Innehåll: Under laudaturseminarierna håller studerandena föredrag och skriver essäer
antingen baserade på sina respektive pro gradu -arbeten, eller på litteratur. Därutöver agerar
var och en som opponent för en presentation. Rekommenderas att föredragen och
essäerna/ sammandragen hålls på studerandens modersmål.
Genomförande: Det exakta utförandet varierar enligt huvudämne. Se motsvarande
finskspråkig text.
Bedömning: Varierar enligt huvudämne. Se motsvarande finskspråkig text.

585044 Miljö och kommunikation, 5 sp
Målgrupp: Studerande under sitt andra studieår eller senare.
Tidpunkt: Kurs i augusti, slutseminarium i september.
Förkunskaper: Inga förhandskrav
Målsättning: En tvärvetenskaplig inblick i de problem som idag karaktäriserar Östersjöns
miljö. Studenten kan:
 söka, analysera och tolka information även från ämnesområden som ligger utanför
den egna expertisen
 sammanställa denna information till en populärvetenskaplig text med god språkdräkt
 förstår på ett grundläggande plan både de generella principerna för effektiv
kommunikation och de ekologiska problemen i Östersjöns miljö.
Innehåll: Kursen är en tvärvetenskaplig introduktionskurs, som passar naturvetare,
journalister och statsvetare. Kursen omfattar olika infallsvinklar på miljöfrågor, dels
naturvetenskapliga miljörelaterade ämnen (ekologisk kunskap, insikter i olika aspekter av
miljöproblem), dels kommunikationstekniska (journalistik, popularisering av vetenskap, samt
informationssökning). Fokus för kursen är Östersjöns miljöproblem och hur de kunde lösas
genom samarbete mellan ekologer, sociologer, politiker och administratörer.
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Läromedel och litteratur: Material, bestående av vetenskapliga, populärvetenskapliga och
nyhetstexter, som delas ut innan kursen.
Genomförande: Innan kursen inledande självständigt förarbete, kurs på heltid under två
veckor av vilka den första veckan består av föreläsningar och övningar vid Tvärminne
zoologiska station i Hangö, och den andra veckan av självständigt arbete med projekt som
startats under den inledande veckan. Kursdeltagarna förutsätts även att på förhand läsa
angivet material som anknyter till temat för kursen och skriva en essä om ämnet. Varje
kursdag i Tvärminne har sitt eget tema, bl.a. Östersjöns ekologi och kemi,
miljöadministration och –sociologi, utsläppshandel. Experter inom de olika ämnena föreläser
och leder övningarna. Som slutarbete producerar studenterna en publikation med
miljörelaterade reportage och artiklar (webb-baserad eller pappersformat). Resultaten av de
självständiga arbetena/ artiklarna presenteras vid ett gemensamt slutseminarium.
Obligatorisk närvaro.
Bedömning: Kursen bedöms som godkänd/ underkänd. Aktivt deltagande i kursens alla
skeden ger 5 sp.
Samband med andra studieavsnitt: Arrangeras i gemensam regi med fakulteterna vid Vik
och Gumtäkt. Kurskoordinering: campuskoordinator. Kursen hålls vartannat år, nästa gång
2016.
585000 Kurs i akvatisk ekofysiologi, 4 sp
Målgrupp: Kursen passar bäst in i programmet för det andra studieåret eller senare.
Förkunskaper: Se förkunskaperna för kurs 522058 Fördjupningskurs i djurens ekofysiologi
Innehåll: Simningsbeteende, dygnsrytmik och bioturbation hos små kräftdjur med hjälp av
videoteknik i infrarött ljus. Bottendjurens beteende i olika syreförhållanden och mätning av
syreprofiler i bottensediment med hjälp av mikroelektrod. Undersökning av evertebraternas
synförmågas anpassning till ljusmiljön med hjälp av elektrofysiologiska metoder.
Undersökning av ljusmiljön under en dag på havet genom mätning av den spektrala
fördelningen av ljuset på olika djup.
Läromedel och litteratur: Introducerande kursmaterial sänds till deltagarna före
kursstarten.
Genomförande: Demonstrationer, föreläsningar och kursarbeten. Obligatorisk närvaro.
Bedömning: Slutseminarium, godkänd/ underkänd
Samband med andra studieavsnitt: Se även kursen Fördjupningskurs i djurens
ekofysiologi (522058), av vilken denna utgör en del.

522058 Fördjupningskurs i djurens ekofysiologi, 8 sp
Målgrupp: Huvudämnesstuderanden, sidoämnesstuderanden, JOO-studeranden
Tidpunkt: En fältdel på Tvärminne zoologiska station i slutet av augusti - början av
september samt en laboratoriedel (50 timmar) i Vik. Laboratoriedelen i Vik ordnas vartannat
år (2015-2017 osv.) i period 1 och 2.
Förkunskaper: 529001 Biovetenskapernas grunder I (6 sp), 529002 Biovetenskapernas
grunder II (4 sp), 52245 Övningsarbeten i zoofysiologi och histologi (3 sp) och 522047
Djurens ekofysiologi (6 op)
Målsättning: Studenterna förstår de mekanismer som anpassar djuren till sin omgivning,
och om de fysiologiska förändringar som förorsakas av förändringar i miljön, och gör
studerandena förtrogna med de ekofysiologiska experimentsystemens speciella
arbetsmetoder och ger praktisk färdighet för experimentellt arbete både i fält och
laboratorium. Studenterna lär sig använda metabolomik samt flervariabelanalyser i
fysiologisk forskning. Studenten kan ta ansvar för eget arbete, planerandet av tidtabeller
samt felfrihet och produktivitet. Studerandena uppmuntras till att använda svenska som
kommunikationsspråk.
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Innehåll: På kursen undersöks fysiologiska anpassningar hos land- och vattenlevande djur.
I samband med kursarbetena hålls metoddemonstrationer samt föreläsningar. I Tvärminne
ligger tyngdpunkten på akvatisk ekofysiologi, hur kräftdjurens synförmåga är anpassad till
rådande spektralfördelning av ljuset. Vi undersöker om de kan särskilja polariserat ljus, och
vilka stimuli som är nödvändiga för dem vid födosök. Vi undersöker också deras dygnsrytmik
och beteende med hjälp av infrarödkänslig video och fotocellteknik. Vi undersöker också hur
kräftdjuren reagerar på syrebrist, och vilka följder deras förändrade beteende har på hela
ekosystemets funktion. En kursdag tillbringar vi på havet med mätning av ljusets spektrala
fördelning på olika djup, men också andra essentiella ekologiska parametrar. På
föreläsningarna går vi bl.a. igenom ljusets natur och dess betydelse för olika organismers
beteende, dygnsrytmik och synfysiologi.
Under laboratoriedelen i Vik används fiskar och sorkar som försöksdjur. Det utreds hur
vattenkvalitet, i synnerhet koncentrationen av tungmetallerna, påverkar laxens fysiologi, och
hur omgivningens ljusperiod, temperatur, eller näringssammansättning inverkar på
omsättningen av olika ämnen i sorkarnas vävnader. I laboratoriearbetena används tidsenliga
biokemiska analysmetoder, och det ges introduktion till bioinformatiken.
Läromedel och litteratur: Material som delas ut under kursen.
Genomförande och bedömning: Obligatorisk närvaro, samt godkänd kursdagbok,
slutförhör och godkända forskningsrapporter. Kursdagboken, forskningsrapporter och
slutförhör (för fältdelen och laboratoridelen) bedöms på skalan 0-5.
Samband med andra studieavsnitt: Fältdelen i Tvärminne kan avläggas som en separat
kurs: 585000 Kurs i akvatisk ekofysiologi (4 sp), se ovan.
Tilläggsuppgifter: Undervisningen i Tvärminne sker på svenska och i Vik på engelska.
Arbetsspråket i Vik är svenska eller engelska.

522046 Människans evolution, 3 sp
Målgrupp: För alla intresserade, men i första hand för 2:a årets eller längre hunna
studerande.
Tidpunkt: Period 3-4
Förkunskaper: Evolution och systematik (59900)
Målsättning: Att ge de studerande en inblick i människans biologiska utvecklingshistoria. En
genomgång av nu levande och utdöda primaters mångfald och en presentation av vår
nuvarande kännedom om de fossila urmänniskoformerna, från Afrikas australopitheciner via
Indonesiens ”hobbitar” och istidens neandertalare till den moderna människans uppkomst.
Särskild tonvikt läggs på teman som funktionell morfologi, ekologisk anpassning och
biogeografi, samt fylogeni.
Innehåll: Åtta föreläsningstillfällen under vilka huvudskedena i människans
utvecklingshistoria gås igenom i (ungefärlig) kronologisk ordning. Vid föreläsningstillfällena
delas ut rubriker på ämnen om vilka studerandena skall hålla individuella presentationer. De
fyra sista gångerna ägnas åt dessa studentpresentationer.
Läromedel och litteratur: Meddelas på föreläsningarna.
Genomförande: Deltagande i undervisningen (obligatorisk närvaro), individuellt föredrag.
Bedömning: Godkänd/underkänd.
Samband med andra studieavsnitt: Kursen hålls vartannat år på svenska, vartannat år på
finska. År 2016 hålls kursen på svenska.
52601 Växternas morfologiska adaptation, 4 sp
Målgrupp: Studerande i NaK- eller FM-stadiet
Tidpunkt: Period 3-4
Förkunskaper: Introduktion till botaniken (526000), växtanatomi och –fysiologi
övningsarbeten (525002). Rekommenderas: Världens flora och vegetation (526001).
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Målsättning: Kursdeltagarna får en inblick i fröväxternas morfologiska och fysiologiska
anpassningar till jordens olika ekosystem från arktiska områden till tropiken. Efter avlagd
kurs förstår studerandena hur de morfologiska anpassningarna gynnar växternas framgång i
olika levnadsförhållanden. Studerandena blir förtrogna med mikroskopering av anatomiska
preparat och tolkning av dessa, och lär sig känna igen olika organologiska anpassningar.
Den information som erhålls under kursen tolkas och bearbetas enligt principen för
samordnad undervisning.
Innehåll: Kursen innefattar föreläsningar om fröväxternas morfologiska och fysiologiska
anpassningar till olika vegetationszoner, självständigt utförda litteraturuppgifter,
mikroskopering och andra övningsuppgifter. En del av uppgifterna utförs i Botaniska
trädgården (i Kajsaniemi i växthusen och i uteträdgården, samt i Gumtäkt på de
växtgeografiska avdelningarna i uteträdgården) och en del i Gardenia.
Läromedel och litteratur: Kurskompendium och vetenskapliga artiklar som stöder
kursuppgifterna.
Genomförande: Deltagande i kursen och utförande av inlärningsuppgifterna.
Bedömning: Kursen bedöms som godkänd/ underkänd.
Samband med andra studieavsnitt: Se förkunskapskraven.
Tilläggsuppgifter: Deltagarrätt i första hand för biologins huvudämnes- och
biämnesstuderande. Kursen hålls vartannat år, nästa gång 2017.

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelman yhteinen opetus
529381 Molekyylibiologia, 5 op
Ks. perinnöllisyystieteen osaston järjestämä opetus
529382 Solubiologia, 5 op
Ks. biokemian ja biotekniikan osaston järjestämä opetus
529002 Biotieteiden perusteet II, 4 op
Ks. biotieteiden laitoksen yhteinen opetus
529383 Biotekniikka - Molekyylibiotieteiden sovelluksia, 3 op
Ks. yleisen mikrobiologian osaston ja MMTDK:n biotekniikan (elintarvike- ja
ympäristötieteiden laitos, maataloustieteiden laitos ja metsätieteoden laitos) järjestämä
opetus
52025 Biokemian harjoitustyöt, 3 op
Ks. biokemian ja biotekniikan osaston järjestämä opetus
529303 Turvallinen työskentely laboratoriossa, 1 op
Ks. biokemian ja biotekniikan osaston järjestämä opetus
529304 Proteiinit ja entsyymit, 4 op
Ks. biokemian ja biotekniikan osaston järjestämä opetus
529305 Proteiinien puhdistus ja karakterisointi, 5 op
Ks. biokemian ja biotekniikan osaston järjestämä opetus
51080 Molekulaarinen biofysiikka, 3 op
Ks. biokemian ja biotekniikan osaston järjestämä opetus
52736 Geenitekniikka, 3 op
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Ks. perinnöllisyystieteen osaston järjestämä opetus
52746 Geneettinen analyysi, 3 op
Ks. perinnöllisyystieteen osaston järjestämä opetus
52729 Geenitekniikan työt I, 5 op
Ks. perinnöllisyystieteen osaston järjestämä opetus
529384 Mikrobien monimuotoisuus, 2 op
Ks. yleisen mikrobiologian osaston järjestämä opetus ja MMTDK:n elintarvike- ja
ympäristötieteiden laitoksen järjestämä opetus
864093 Mikrobien rakenne ja toiminta, 3 op
Ks. MMTDK:n elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksen järjestämä opetus
528006 Virukset, 3 (-4) op
Ks. yleisen mikrobiologian osaston järjestämä opetus
529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op
Ks. biotieteiden laitoksen yhteinen opetus ja yleisen mikrobiologian osaston järjestämä
opetus
529308 Metabolia, 6 op
Ks. biokemian ja biotekniikan osaston järjestämä opetus
529313 Solut ja soluvuorovaikutukset, 2 op
Ks. perinnöllisyystieteen osaston järjestämä opetus
uusi kurssi Tieteellisen laskennan perustaidot, 3 op
Ks. biotieteiden laitoksen yhteinen opetus
uusi kurssi Bioinformatiikan perusteet, 5 op
Ks. perinnöllisyystieteen osaston opetus
529300 Kandidaatin tutkielma molekyylibiotieteissä, 6 op
Kohderyhmä: 3. vuoden pääaineopiskelijat
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kurssin käytyään
- soveltaa tieteellistä lukutaitoa ja valitsemansa aiheen perusteella etsiä, valita ja
analysoida tieteellistä tekstiä
- osaa rajata tutkielman aihepiirin ja työprosessin 6 op mittaiseksi
- luoda omaa tieteellistä tekstiä lähdemateriaalista löydettyä tietoa muokaten, kiteyttäen ja
johtopäätöksiä tehden ja osaa kirjoittaa tekstin tieteellisen kirjoittamisen periaatteita
noudattaen
- osoittaa perehtyneisyytensä johonkin biotieteellisen tutkimuksen osa-alueeseen
- käyttää äidinkieltään osoittaen tutkintoon vaadittavan kielitaidon ja tiivistää tutkielmansa
sisällön kypsyyskokeessa pyydettyyn muotoon
Sisältö: Ohjaajan kanssa sovittuun aiheeseen liittyviin, opiskelijan valitsemiin ~20
artikkeliin/katsausartikkeliin perustuva 20 sivun laajuinen kirjallinen työ, joka tehdään
vuorovaikutuksessa ohjaajan kanssa (ks. erillinen kuvaus).
Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Kandidaatin tutkielman kirjoitusohjeet:
http://www.helsinki.fi/bio/liitetiedostot/opiskelu/kandidaatintutkielman_yleisohjeet_2011.pdf
http://www.helsinki.fi/biotieteet/opiskelu/kandidaatti.htm
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Muun kirjallisuuden osalta Viikin kampuskirjaston antama tiedonhankinnan opetus.
Suoritustavat: Kirjallinen työ ja kypsyysnäyte
Arviointi: 0-5
Vastuuhenkilö: Tutkielman ohjauksesta vastaa professoreista, yliopistonlehtoreista
ja tutkijoista koostuva pooli
Lisätiedot: Ed. opinnot proseminaari.

529314 Kandidaatin tutkinnon loppukuulustelu, 8 op
Ajoitus: Kolmantena opiskeluvuotena, sopimuksen mukaan yleisinä tenttipäivinä
Edeltävät opinnot: Perusopinnot ja pakolliset aineopinnot
Tavoite: Yleisnäkemyksen saavuttaminen molekyylibiotieteiden eri osa-alueilta
Sisältö: Omatoimista opiskelua, kuulustelu
Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Osa 1. Kaikille pakollinen osuus, 4 op
Alberts et. al. Molecular Biology of the Cell, 4 op (n. 600 sivua)
Osa 2. Valitaan seuraavista 4 op.
Alberts et. al. Molecular Biology of the Cell, 4 op (n. 600 sivua) loppuosa, 4 op tai
Mikrobiologia: Madigan MT ym.: Brock Biology of Microorganisms, Pearson Benjamin
Cummings, Pearson Education, Inc. Tentitään uusin painos.. 4 op
tai
Biokemia: Nelson DL & Cox MM - Lehninger Principles of Biochemistry, WH Freeman & Co
tai
Biotekniikka: Glick BR, Pasternak JJ & Patten CL - Molecular Biotechnology: Principles and
Applications of Recombinant DNA, ASM Press tai
Perinnöllisyystiede: Pierce BA - Genetics, a conceptual approach. WH Freeman & Co
(Kaikista kirjoista uusin painos).
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu
Arviointi: Kirjallinen kuulustelu. Arvosteluasteikko 0-5.
Lisätiedot: Kuulustelutilaisuudet laitoksen ja oppiaineen yleisinä tenttipäivinä.
Ilmoittautuminen WebOodiin.
529315 Molekyylibiotieteiden kandidaattiseminaari ja äidinkielen opinnot, 3 op
Kohderyhmä: Molekyylibiotieteiden kandidaatintutkintoa suorittavat opiskelijat
Ajoitus: Toisen opiskeluvuoden kevät tai kolmannen opiskeluvuoden syksy ennen
kandidaatin tutkielman kirjoittamista
Edeltävät opinnot: Molekyylibiotieteiden perusopinnot
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-tuntee oman alansa tieteellisen kirjallisuuden eri muodot
-osaa hakea tietoa tieteellisestä kirjallisuudesta
-osaa lukea tieteellistä kirjallisuutta kriittisesti
-osaa esittää tieteellisesti hankittua tietoa yleistajuisesti äidinkielellään sekä suullisesti että
kirjallisesti
-osaa toimia tieteen ja tutkimuksen eettisten periaatteiden ja hyvän tieteellisen käytännön
toimintatapojen mukaan
Sisältö: Suullisen ja kirjallisen tieteellisen esitelmän rakenne, viitteiden käyttö, lainausten
käyttö, tiedonhaun perusteet, esiintymistaidot.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Erikseen jaettava aineisto Moodle-alustalla
Suoritustavat: Läsnäolo lähitapaamisissa, suullisen esityksen laatiminen ja pitäminen, noin
viiden sivun mittainen kirjallinen katsaus oman esityksen aiheesta. Vertaispalautteen
antaminen toisen opiskelijan suullisesta esityksestä ja/tai kirjallisesta katsauksesta.
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Arviointi: Asteikolla 0-5 perustuen suulliseen esitykseen ja kirjalliseen katsaukseen.
Arviointi perustuu kandidaatin tutkielman arviointiperusteisiin.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Valmistelee kandidaatin tutkielman laatimiseen.
Kurssilla laadittava kirjallisuuskatsaus voidaan laajentaa kandidaatin tutkielmaksi.
Vaihtoehtoinen suoritus 528001 Mikrobiologian kandidaattiseminaari ja äidinkielen opinnot, 3
op tai 52987 Perinnöllisyystieteen kandidaattiseminaari, 3 op. Aikaisempi nimi
Molekyylibiotieteiden proseminaari.

529316 HOPS 1. vuoden opiskelijoille, 1 op
Kohderyhmä: Molekyylibiotieteiden koulutusohjelman 1. vuoden opiskelijat
Ajoitus: Ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukausi, periodit I-II
Tavoite: Ensimmäisen vuoden HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma) -opintojakson
jälkeen opiskelija on saanut yliopisto-opintonsa sujuvasti käyntiin, laatinut ensimmäisen
suunnitelman kandidaattiopintojensa aikataulusta ja sisällöstä ja saanut valmiuksia valita
sivuaineopintoja.
Sisältö: HOPS työskentely on koko LuK -vaiheen ajan opettajatuutoreiden ja mentorien
ohjauksessa tapahtuvaa yksilö- ja ryhmätyöskentelyä. Tänä aikana perehdytään laajalti alan
koulutukseen ja tutustutaan koulutusohjelman piiriin kuuluvaan tutkimukseen.
HOPS-työskentely alkaa orientoivalla viikolla, jolla opiskelijat perehdytetään yliopistoopintoihin ja -yhteisöön sekä jaetaan tuutoriryhmiin. Kullekin tuutoriryhmälle nimetään sekä
opettaja- että opiskelijatuutori. Opettajatuutori auttaa opiskelijaa laatimaan HOPSin, johon
kuuluu ensimmäisen vuoden opinto-ohjelman suunnittelun lisäksi kirjallisia tehtäviä.
Opintojakson osana opiskelija vastaa oppimista ja oppimisympäristöä koskevaan Learnkyselyyn. Opiskelija saa kyselyyn vastaamalla palautetta omasta oppimisestaan ja voi
hyödyntää sitä oman oppimisen ja opiskelun kehittämisessä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Opintojaksolla hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä.
Suoritustavat: Saadakseen HOPSistaan suorituksen opiskelijan on osallistuttava
orientoivaan viikon ohjelmaan, opettajatuutori- ja mentoritapaamisiin,pääaineenopetuksen ja
tutkimuksen esittelytilaisuuksiin sekä palautettava näissä tilaisuuksissa ja Moodle-alueella
jaetut tehtävät.
Arviointi: Arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty
Yhteydet muihin opintoihin: Ensimmäisen vuoden HOPS-työskentely liittyy 51079
Molekyylibiotieteet tutuksi, 1 op –opintojaksoon, jossa tutustutaan molekyylibiotieteiden eri
osa-alueisiin sekä saadaan perusvalmiudet opiskelutaidoista ja tieteellisen tiedon
hakemisesta.
51079 Molekyylibiotieteet tutuiksi, 1 op
Kohderyhmä: Molekyylibiotieteiden koulutusohjelman 1. vuoden opiskelijat
Ajoitus: Ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukausi (periodit I ja II)
Edeltävät opinnot: Ei esivaatimuksia
Tavoite: Opintojakson käytyään opiskelija
-tuntee molekyylibiotieteiden opettajia, tutkijoita ja tutkimusta Viikin kampuksella
-tuntee joitakin mahdollisia molekyylibiotieteilijöiden urapolkuja
-on saanut perusvalmiudet opiskelutaidoista ja tieteellisen tiedon hakemisesta
Sisältö: Luennoilla tutustutaan molekyylibiotieteiden eri osa-aloihin eli biokemian,
biotekniikan, perinnöllisyystieteen ja mikrobiologian alojen toimintaan ja tutkimukseen Viikin
kampuksella sekä koulutuksen tavoitteisiin ja työelämänäkymiin. Lisäksi tutustutaan
opiskelutaitoihin yliopistossa ja tieteellisen tiedon hakemiseen Viikin tiedekirjastossa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Erikseen jaettava materiaali kurssin Moodle-alustalla
Suoritustavat: Luentokurssi. Läsnäolo luennoilla
Arviointi: Arvostellaan asteikolla hyväksytty - hylätty
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Yhteydet muihin opintojaksoihin: 529316 HOPS 1. vuoden opiskelijoille, 1 op. Sisältää
osion TVT-ajokortista: TVT-ajokortin tiedonhankinta.

529317 HOPS 2. vuoden opiskelijoille, 1 op
Kohderyhmä: Molekyylibiotieteiden koulutusohjelman ja 2. vuoden opiskelijat
Ajoitus: Toisen opiskeluvuoden syyslukukausi, periodit I-II
Edeltävät opinnot: HOPS 1 vuoden opiskelijoille
Tavoite: Toisen vuoden HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma) -opintojakson jälkeen
opiskelija on päivittänyt opintosuunnitelmansa kandidaattiopintojensa aikataulusta, sisällöstä
ja sivuaineopinnoista omien vahvuuksiensa, mahdollisuuksiensa ja kiinnostustensa
mukaisesti.
Sisältö: HOPS työskentely on koko LuK -vaiheen ajan opettajatuutoreiden ja mentorien
ohjauksessa tapahtuvaa yksilö- ja ryhmätyöskentelyä. Tänä aikana perehdytään laajalti alan
koulutukseen ja tutustutaan koulutusohjelman piiriin kuuluvaan tutkimukseen. Opiskelijat
osallistuvat opettajatuutoritapaamisiin ja laativat opintojen aikataulusuunnitelman LuKtutkinnon ajalle.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Opintojaksolla hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä.
Suoritustavat: Saadakseen HOPSistaan suorituksen opiskelijan on
osallistuttavaopettajatuutori- ja mentoritapaamisiin ja pääaineen opetuksen ja
tutkimuksenesittelyitilaisuuksiin sekä palautettava näissä tilaisuuksissa ja Moodle-alueella
jaetut tehtävät.
Arviointi: Arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty

529378 HOPS 3. vuoden opiskelijoille, 1 op
Kohderyhmä: Molekyylibiotieteiden koulutusohjelman 3. vuoden opiskelijat
Ajoitus: Kolmannen opiskeluvuoden syyslukukausi, periodit I-II
Edeltävät opinnot: HOPS 1. ja 2. vuoden opinnoille
Tavoite: Kolmannen vuoden HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma) -opintojakson
jälkeen opiskelija on laatinut opintosuunnitelman kandidaattiopintojensa loppuun
saattamiseksi ja saanut tukea kandidaattitutkielman aloittamiseen.
Sisältö: Kolmantena vuonna opiskelija osallistuu yksilö- ja ryhmätapaamisiin, joissa
opettajatuutori tukee opiskelijaa opintojen itsenäisessä suunnittelussa ja organisoinnissa
sekä kandidaattitutkielman suorituksessa. Opintojakson osana opiskelija vastaa oppimista ja
oppimisympäristöä koskevaan Learn-kyselyyn. Opiskelija saa kyselyyn vastaamalla
palautetta omasta oppimisestaan ja voi hyödyntää sitä oman oppimisen ja opiskelun
kehittämisessä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Opintojaksolla hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä.
Suoritustavat: Osallistuminen opettajatuutori- ja mentoritapaamisiin, kandidaattitutkielmainfoihin sekä annettujen tehtävien palautus.
Arviointi: Arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty

570013 Ammattikuvakurssi, (1- ) 3 op
Ks. biotieteiden laitoksen yhteinen opetus
529318 Maisteriopintojen HOPS, 1 op
Kohderyhmä: Molekyylibiotieteiden koulutusohjelman maisterivaiheen opiskelijat ja
MBIOTmaisteriohjelman opiskelijat
Ajoitus: Maisteriopintojen alussa
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Edeltävät opinnot: HOPS 2.-3. vuoden opiskelijoille
Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on laatinut henkilökohtaisen suunnitelman
maisterintutkintoon sisällytettävistä opinnoistaan ja niiden aikataulusta
Sisältö: Maisteritutkinnon opintojen aikataulun laatiminen. HOPS työskentelyn aikana
tutustutaan koulutusohjelman piiriin kuuluvaan koulutukseen ja tutkimukseen.
Opintoneuvojien ja mentorien ohjauksessa tapahtuvaa yksilö- ja ryhmätyöskentelyä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Opintojaksolla hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä.
Suoritustavat: Saadakseen HOPSistaan suorituksen opiskelijan on osallistuttava
opintoneuvoja- ja mentoritapaamisiin ja pääaineiden erikoistumislinjojen tutkimuksen ja
opetuksen esittelyihin sekä palautettava näissä tilaisuuksissa ja Moodle-alueella jaetut
tehtävät.
Arviointi: Arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty

529318 Personal study plan, 1 cr
Target group: MSc students of the Molecular Biosciences and MBIOT program
Preceding studies: Bachelor's degree or equivalent in biotechnology or in a related field
Objective: After completing the study unit the student has devised an individual plan for the
Master's degree studies to be completed and a timetable for their completion
Contents: Discussions and group work organised and supervised by the coordinators and
teachers, after which students will independently write their plans and return them to the
coordinators
Completion: Participation in the study plan meetings, discussions with the coordinator and
teachers, independent writing
Evaluation: A signed, written plan for the completion of studies. Grading scale: pass/fail

Biokemian ja biotekniikan osaston järjestämä opetus
529382 Solubiologia, 5 op
Kohderyhmä: Molekyylibiotieteiden kandidaatintutkintoa suorittavat opiskelijat
Ajoitus: Ensimmäisen vuoden kevätlukukausi
Edeltävät opinnot: 529381 Molekyylibiologia 5 op
Oppimistavoitteet: Luentokurssin käytyään opiskelija:
- tuntee solun sisäiset rakenteet ja ymmärtää niiden toiminnan periaatteet
- ymmärtää solujen välisen viestinnän ja perinnöllisyyden kromosomaalisen perustan
periaatteet sekä kasvi- ja eläinsolujen energiametabolian pääperiaatteet
- pystyy ennustamaan tiettyjen toimintahäiriöiden aiheuttamia muutoksia solujen ja
soluorganellien toiminnassa
- pystyy tulkitsemaan yksinkertaisten laboratoriokokeiden tuloksia.
Sisältö: Luentokurssilla perehdytään eukaryoottisolujen organelleihin ja kalvoliikenteeseen
sekä nisäkässolujen tukirankaan, solujen väliseen kommunikaatioon, solun jakautumiseen,
meioosiin sekä solujen energiametaboliaan. Lisäksi perehdytään bakteerien solubiologian
erityispiirteisiin. Kurssilla esitellään myös keskeisiä solubiologian tekniikoita.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentojen lisäksi aineistona käytetään oppikirjaa Alberts et
al. Molecular Biology of the Cell (uusin painos) ja Madigan ym. Brock Biology of
Microorganisms (uusin painos).
Suoritustavat: Luentoihin, ryhmäpohdintoihin ja kirjaan perustuva tentti, jossa kysymykset
testaavat tiedon soveltamiskykyä.
Arviointi: Kuulustelu, asteikko 0-5
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Yhteydet muihin opintoihin: Kurssin suorittaminen on edellytyksenä laboratoriokurssille
529311 Solubiologian harjoitustyöt/ 529352 Nisäkässolujen viljelykurssi, 3 op. Lisätietoja
vastuuopettajalta.
52025 Biokemian harjoitustyöt, 3 op (ent. Molekyylibiotieteiden harjoitustyöt I)
Kohderyhmä: Biologian ja molekyylibiotieteiden koulutusohjelmien 1. vuoden opiskelijat
Ajoitus: Syksy 1. tai 2. periodi
Edeltävät opinnot: Kemian perusteet tai sitä vastaavat tiedot. Molekyylibiotieteiden
opiskelijoilla tulee olla lisäksi 529303 Turvallinen työskentely laboratoriossa suoritettuna.
Tavoite: Kurssin käytyään opiskelija hallitsee tavallisimpien laboratoriotyövälineiden käytön,
yksinkertaisten laboratorioliuosten valmistamisen ja tunnistaa termit. Opiskelija osaa
perusteet laboratorion työkirjanpidosta ja raportoinnista sekä hallitsee kemiallisen
laboratorion työturvallisuuden.
Sisältö: Kurssi koostuu assistentin ohjauksella suoritettavista harjoitustöistä (liuosten
valmistus, veren fraktiointi, plasman fraktiointi anioninvaihtokromatografialla,
proteiinipitoisuuden määritys, SDS-PAGE, DNA:n eristys, veren kolesterolin määritys).
Oppimateriaali: Kurssimoniste
Suoritustavat: Osallistuminen harjoitustöihin, työpäiväkirja ja työselostus
Arviointi: Kirjallinen tentti, työpäiväkirja ja työselostukset arvioidaan asteikolla
hyväksytty/hylätty.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: 529305 Proteiinien puhdistus ja karakterisointi.
Korvaava suoritus YKEM101, 5 op

529304 Proteiinit ja entsyymit, 4 op
Kohderyhmä: Molekyylibiotieteiden koulutusohjelman ja lähialojen perustutkinto-opiskelijat
Ajoitus: Ensimmäinen tai toinen opiskeluvuosi
Edeltävät opinnot: 529381 Molekyylibiologia, lukion kemian tiedot
Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää proteiinien ja entsyymien keskeisen
merkityksen biologiassa ja osaa selittää niiden ominaisuuksia, toimintaa ja säätelyä
kemiallisten vuorovaikutusten ja molekyylirakenteen tasolla. Lisäksi opiskelija saa
harjaannusta tiedonlähteiden käyttöön ja tieteellisen tekstin kirjoittamiseen ja arvioimiseen.
Sisältö: Kurssilla perehdytään proteiinien rakenteeseen ja toimintaan, ligandi-proteiinivuorovaikutukseen, entsyymikatalyysiin ja -kinetiikkaan ja entsyymien säätelyyn. Lisäksi
opiskelijat kirjoittavat kirjallisuuteen ja muihin tietolähteisiin perustuvan esseen kurssin
aiheeseen liiittyvästä teemasta ja perehtyvät ja antavat palautetta kahdesta esseestä. Kurssi
sisältää kotitehtävänä suoritettavia laskuesimerkkejä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali (Moodle), Nelson & Cox - Lehninger
Principles of Biochemistry, Freeman, 2012, 6. painos, kpl:eet 3-6; mahdollinen erikseen
jaettava materiaali.
Suoritustavat: Luennot (28 h) ja tentti, essee.
Arviointi: Asteikolla 1-5 (tentti 80%, essee 20%).
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi syventää ja laajentaa Molekyylibiologia -kurssilta
saatuja pohjatietoja, antaa valmiudet laboratoriokursseille 529305 Proteiinien puhdistus ja
karakterisointi ja 529306 Entsymologian työt ja tarjoaa riittävät lähtötiedot aihepiiriin liittyviin
maisteriopintoihin.
Lisätiedot: Vastuuopettaja Kari Keinänen

529305 Proteiinien puhdistus ja karakterisointi, 5 op
Kohderyhmä: Molekyylibiotieteiden opiskelijat
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Ajoitus: Periodi II Toisen opiskeluvuoden syksy
Edeltävät opinnot: 529303 Turvallinen työskentely laboratoriossa, 52025 Biokemian
harjoitustyöt, 529381 Molekyylibiologia ja Kemian perusteet tai Yleinen kemia sekä samaan
aikaan suoritettava 529304 Proteiinit ja entsyymit –luentokurssi.
Tavoite: Kurssin käytyään opiskelija osaa valmistaa puskuri- ja muita liuoksia. Hän
ymmärtää mihin proteiinien puhdistus perustuu ja mitkä ovat tavallisimmat proteiinien
puhdistusmenetelmät. Opiskelija ymmärtää miten ioninvaihtokromatografiaa käytetään
proteiinien puhdistuksessa. Opiskelija tietää miten proteiinidomeenia voidaan ylituottaa
bakteerisoluissa ja osaa käyttää affiniteettikromatografiaa proteiinin puhdistamiseksi.
Opiskelija ymmärtää miten vasta-aineita voidaan käyttää proteiinien osoittamiseen ja osaa
soveltaa tätä immunoblottaukseen.Oiskelija hallitsee laboratoriopäiväkirjan käytön. Lisäksi
hän ymmärtää millaisia vaatimuksia monivaiheinen laboratoriotyö asettaa ajankäytölle ja
osaa suunnitella laboratoriotyön aikataulun.
Sisältö: Ioninvaihtokromatografia, affiniteettikromatografia, geelisuodatus,
ammoniumsulfaattisaostus, dialyysi, immunoblottaus, proteiinipitoisuuden määrittäminen ja
puhdistetun proteiinin karakterisointi. Kurssi koostuu laboratoriotöistä, luennoista ja
laskuharjoituksista.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste ja Moodle
Suoritustavat: Luennot ja laskuharjoitukset sekä laboratoriotöiden itsenäinen suoritus, tentti
ja laboratoriopäiväkirjan hyväksyttävä ylläpito.
Arviointi: Asteikolla 0 - 5 perustuen laboratoriotyöskentelyyn ja sen dokumentointiin sekä
tenttiin.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: 529304 Proteiinit ja entsyymit –luentokurssi, 529306
Entsymologian työt
Lisätiedot: Max opiskelijoita 30. Kurssi on suoritettavissa noin kolmen viikon intensiivisellä
työskentelyllä. Jos haluaa samaan aikaan suorittaa muita opintoja, niin laboratorioaika
vastaavasti pitenee. Korvaava suoritus BKEM101, 5 op
51080 Molekulaarinen biofysiikka, 3 op
Ajoitus: 2.-3. vuoden pääaineopinnot
Edeltävät opinnot: Kemian perusteet tai vastaavat opinnot
Tavoite: Tavoitteena on ymmärtää valon ja aineen vuorovaikutuksen yleiset periaatteet ja
tuntea niihin liittyvät peruskäsitteet.
Sisältö: Kurssilla perehdytään biologisten makromolekyylien rakenteen ja toiminnan
tutkimuksen fysikaalisiin menetelmiin. Tiedot antavat edellytykset mm. optisen
spektroskopian ja röntgensäteiden diffraktion käyttöön.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomuistiinpanot, Kensal van Holde: Physical
Biochemistry.
Suoritustavat: Luennot, laskuharjoitukset
Arviointi: Kirjallinen tentti arvosteluasteikolla 0-5

529308 Metabolia 6 op
Kohderyhmä: Molekyylibiotieteiden koulutusohjelman opiskelijat
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden opiskelijat
Ajoitus: I periodi.
Edeltävät opinnot: BYT: Molekyylibiotieteiden perusteet, 529304 Proteiinit ja entsyymit.
MMT: BKEM100 tai vastaavat tiedot.
Tavoite: Kurssin tavoite on perehdyttää opiskelija tärkeimpiin anabolisiin ja katabolisiin
aineenvaihduntareitteihin, bioenergetiikkaan ja energiametaboliaan, makromolekyylien
lähtöaineiden biosynteesiin sekä aineenvaihdunnan säätelyyn.
Osaamistavoitteet:
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• opiskelija tuntee solun keskeiset metaboliareitit siten että hallitsee metaboliittien nimet ja
rakenteet, reiteillä toimivat entsyymit sekä metaboliateiden säätelyn
• opiskelija osa selittää bioenergetiikan sekä metabolisten reaktioiden ja niiden säätelyn
perusperiaatteet
• opiskelija osaa analysoida metaboliareittien välisiä suhteita, ottaen huomioon kudosten
erityispiirteet ja yhteistoiminnan
Sisältö: Solun keskeiset aineenvaihdunnan välituotteet, perusreaktiot, reitit ja ja
energiantuotanto; hiilihydraatit, rasvat, ketoaineet, aminohapot, nukleiinihapot.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Nelson ja Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, uusin
painos. Opintojaksolla mahdollisesti osoitettava lisämateriaali.
Suoritustavat: Luentoihin ja oppikirjaan perustuva tentti, josta järjestetään kaksi uusintaa.
Ennen ensimmäistä tenttiä pidetään tenttiin valmistautumisluento ja ensimmäisen tentin
jälkeen palauteluento.
Arviointi: Kuulustelu, asteikko 0-5.
Lisätiedot: Korvaa kurssin 850007 BKEM200, 6 op.Kurssille ja tentteihin ilmoittaudutaan
WebOodin kautta, tentteihin viimeistään viikkoa aikaisemmin. Kurssilla on sivusto
Moodlessa.
529311 Solubiologian harjoitustyöt, 3 op
Ajoitus ja kohderyhmä: Sopii kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijoille.
Edeltävät opinnot: (suoritusmerkintä WebOodissa):
- 529305 Proteiinien puhdistus ja karakterisointi
- 529306 Entsymologian työt
- 529382 Solubiologian luentokurssi 5 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- viljellä adherentteja nisäkässoluja
- valmistaa soluviljelmistä mikroskooppinäytteitä
- tulkita yksinkertaisia mikroskooppinäytteitä ja esitellä niiden tuloksia yleisölle
Sisältö: Luentoja ja laboratoriotyöskentelyä. Kurssilla viljellään adherentteja nisäkässoluja ja
valmistetaan niistä fluoresenssinäytteitä sekä kromosomipreparaatteja.
Mikroskooppinäytteet valokuvataan ja tulkitaan, ja valmistetaan kuvista seminaariesitys.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste ja Moodle-kurssialustalla jaettava materiaali.
Suoritustavat: Laboratoriotöiden suoritus, seminaariesitys ja tentti.
Arviointi: Asteikolla 0 - 5 perustuen seminaariesitykseen ja tenttiin.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: 529382 Solubiologian luentokurssi
Lisätiedot: 2015 alkaen korvataan kurssilla 529352 Nisäkässolujen viljelykurssi, 3 op

592352 Nisäkässolujen viljelykurssi, 3 op
Ajoitus ja kohderyhmä: Sopii kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijoille.
Edeltävät opinnot: (suoritusmerkintä WebOodissa):
- 529305 Proteiinien puhdistus ja karakterisointi
- 529306 Entsymologian työt
- 529382 Solubiologian luentokurssi 5 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- viljellä adherentteja nisäkässoluja
- ilmentää soluissa vierasta proteiinia transfektion avulla
- valmistaa soluviljelmistä mikroskooppinäytteitä ja solu-uutteita
- tulkita yksinkertaisia mikroskooppinäytteitä ja immunoblotteja
- esitellä saamiaan tuloksia yleisölle
Sisältö: Luentoja ja laboratoriotyöskentelyä. Kurssilla viljellään adherentteja nisäkässoluja ja
valmistetaan niistä fluoresenssinäytteitä, immunoblottinäytteitä sekä
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kromosomipreparaatteja. Soluissa ilmennetään vierasta proteiinia, jonka ilmentymistä
tutkitaan sekä mikroskooppisesti että immunoblottauksen avulla. Mikroskooppinäytteet
valokuvataan ja tulkitaan. Saaduista tuloksista valmistetaan seminaariesitys.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste ja Moodle-kurssialustalla jaettava materiaali.
Suoritustavat: Laboratoriotöiden suoritus, seminaariesitys ja tentti.
Arviointi: Asteikolla 0 - 5 perustuen seminaariesitykseen ja tenttiin.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: 529382 Solubiologian luentokurssi

529306 Entsymologian työt, 4 op
Kohderyhmä: Molekyylibiotieteiden opiskelijat
Ajoitus: Sopii toisen vuoden keväällä IV periodissä suoritettavaksi.
Edeltävät opinnot: 529305 Proteiinien puhdistus ja karakterisointi –työkurssi ja 529304
Proteiinit ja entsyymit -luennot oltava suoritettu.
Tavoite: Kurssin käytyään opiskelija osaa puhdistaa aktiivisen entsyymin biologisesta
materiaalista ja seurata sen puhdistumista aktiivisuus- ja proteiinipitoisuusmittauksin. Hän
ymmärtää NADH-kytketyn tai muun entsyymiaktiivisuusmittauksen periaatteen. Opiskelija
tietää miten MALDI-massaspektrometriaa voidaan käyttää proteiinin tunnistamiseen.
Opiskelija osaa määrittää entsyymin maksiminopeuden Vmax, Michaelis-vakion KM ja
inhibitiovakion Ki. Opiskelija osaa raportoida kokeellisen työn tulokset tieteellistä esitystapaa
käyttäen.
Sisältö: Opiskelijat puhdistavat aktiivisena ASAT-entsyymin ja varmistavat sen
oikeellisuuden massaspektrometrialla. Lisäksi määritetään entsyymien ominaisuksia kuten
pH –optimi ja aktivaatioenergia sekä entsyymikineettisiä vakioita.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste ja Moodle
Suoritustavat: Laboratoriotöiden itsenäinen suoritus, tentti ja työskentelyn dokumentointi.
Arviointi: Asteikolla 0 - 5 perustuen laboratoriotyöskentelyyn ja sen dokumentointiin sekä
tenttiin.
Lisätiedot: Max opiskelijoita: 30

51004 Biokemian ja biotekniikan pro gradu -ohjausseminaari, 1 op
Kohderyhmä: Biokemian ja biotekniikan pro gradu -vaiheen opiskelijat
Ajoitus: Syksy 1. ja 2. periodi tai kevät 3. ja 4. periodi pro gradu -tutkielman
kirjoitusvaiheesta riippuen.
Edeltävät opinnot: LuK-tutkinto tai muu alempi korkeakoulututkinto ja meneillään oleva pro
gradu -työ
Tavoite: Seminaarin aikana opiskelija omaksuu keinoja projektinhallintaan, ymmärtää pro
gradun eri osien merkityksen ja osaa soveltaa tätä tietoa sekä proseminaarissa hankittuja
äidinkielentaitoja omassa pro gradu projektissaan. Opiskelija osaa arvioida, antaa palautetta
tieteellisestä tekstistä ja esityksestä sekä osallistua tieteelliseen keskusteluun.
Sisältö: Seminaarissa pohditaan yleisesti tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä sekä
opiskelijoiden omaan pro gradu -tutkielman kirjoittamiseen liittyviä asioita. Lisäksi opiskelija
pitää englanninkielisen esitelmän pro gradu -tutkielman aiheestaan.
Oppimateriaali: Kurssilla jaettu materiaali
Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen keskusteluihin ja annettujen tehtävien
suorittaminen. Seminaariin osallistutaan kunnes tutkielma on jätetty tarkastettavaksi ja
kuitenkin vähintään neljä kertaa.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Suoritus rekisteröidään vasta kun tutkielma on jätetty
tarkastettavaksi.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: 50101 Pro gradu –tutkielma biokemiassa ja 529250 Pro
gradu –tutkielma biotekniikassa.
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51004 Master´s Thesis Writing Seminar (English), 1 cr
Target group: Master´s level students in Molecular Biosciences starting and / or writing their
Master's work (Pro-Gradu) in English.
Timing: The course starts at the beginning of each term. Classes will be held while the
students are writing their Theses.
Preceding studies: Relevant B.Sc. degree
Objectives (ILO): The student will be acquire the means to manage the project; to
understand what the different parts of the thesis are and be able to apply this knowledge to
writing the thesis in the English language. The student will understand what plagiarism is
and be able to apply that knowledge to their writing and citation so that plagiarism is avoided.
The student will be able to assess and provide feedback on scientific text and presentations.
They will be able to participate in scientific debate and discourse.
Contents: Seminar classes, independent work, presentation of one´s own Thesis project
and evaluation of the presentations by other students.
Study materials and literature: Course page in Moodle
Completion: Regular participation in seminars. Preparing their abstract or a results figure.
Seminar presentation.
Evaluation: Passed/Failed This is registered only after the thesis has been submitted for
review.
510015 Loppukuulustelu, 10 op (Yleinen biokemia)
Kohderyhmä: Biokemian pääaineopiskelijat (yleisen biokemian linja)
Ajoitus: Biokemian yleiset tenttipäivät
Edeltävät opinnot: LuK-tutkinto
Tavoite: Opiskelija hallitsee syvällisesti biokemian keskeisen oppisisällön ja metodiikan
teoreettisen perustan, kykenee analysoimaan biologisia prosesseja biokemian näkökulmasta
ja osaa käyttää kemiallista ja biokemiallista terminologiaa oikein.
Sisältö: Kansainvälisen kurssikirjan määrittelemä biokemian oppikokonaisuus
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Voet ja Voet – Biochemistry, Wiley, uusin painos
Suoritustavat: Kirjallinen tentti
Arviointi: 0-5

510019 Loppukuulustelu, 10 op (Terveyden biotieteet)
Kohderyhmä: Terveyden biotieteiden maisteriopiskelijat
Ajoitus: Biokemian yleiset tenttipäivät
Tavoite: Ihmisen biotieteiden ja sen kliinisten yhtymäkohtien syvällinen tiedonhallinta
Oppimateriaali ja kirjallisuus/ Study materials and literature:
1. Burtis, Ashwood & Bruns: TIETZ Fundamentals of Clinical Chemistry, Saunders,
uusin painos JA 2. Bruns, Ashwood & Burtis: Fundamentals of Molecular Diagnosis,
Saunders.
tai professorin kanssa erikseen sovittava yhdisteltävä materiaali esim.
Newsholme & Leech: Functional Biochemistry in Health and Disease, uusin painos
JA Pongracz & Keen: Medical Biotechnology JA Turnpenny & Ellard: Emery’s
Elements of Medical Genetics, uusin painos
JA Langley-Evans: Nutrition – a lifespan approach. Wiley-Blackwell, Chichester 2009,
tai uusin painos
Suoritustavat: Omatoiminen opiskelu
Arviointi: Kirjallinen tentti, joka arvostellaan asteikolla 0-5
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529348 Loppukuulustelu, 10 op (Biokemian tutkijalinja)
Kohderyhmä: Biokemian tutkijalinjan maisteriopiskelijat
Ajoitus: Biokemian yleiset tenttipäivät
Tavoite: Biokemian syvällinen tiedonhallinta
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Voet & Voet: Biochemistry, Wiley, uusin painos ja biokemian
erikoisalaa käsittelevää kirjallisuutta sopimuksen mukaan.
Suoritustavat: Omatoiminen opiskelu
Arviointi: Kirjallinen tentti, joka arvostellaan asteikolla 0-5

529338 Loppukuulustelu, 8 op (aineenopettaja, Biokemia)
Kohderyhmä: Biokemian aineenopettajan suuntautumislinjan maisteriopiskelijat
Ajoitus: Biokemian yleiset tenttipäivät
Tavoite: Biokemian syvällinen tiedonhallinta
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Biokemian erikoisalaa käsittelevää kirjallisuutta sopimuksen
mukaan.
Suoritustavat: Omatoiminen opiskelu
Arviointi: Kirjallinen tentti, joka arvostellaan asteikolla 0-5

510021 Cell fractionation and electron microscopy, 5 cr
Target group: Master’s level students in molecular biosciences, biochemistry and
biotechnology, as well as PhD students.
Timing: See below Preceding studies and Other information.
Preceding studies: BSc in molecular biosciences, biochemistry, biotechnology, cell biology
or equivalent subject.
Learning objectives: After this course, the students will
- know the basics of cell fractionation and biological electron microscopy
- be able to perform simple experiments and design basic experiments using these two
techniques
- know how these two techniques have been applied in biomedical and biological
research
- are able to interpret results gained using these two techniques
Contents: The basics of cell fractionation and biological electron microscopy will be
described in the lectures. The practical work will consist of preparation, microscopy and
interpretation of electron microscopy specimens and of cell fractionation experiments to
separate organelles, using cultured cells as starting material. The experiments will
concentrate on the endocytic and lysosomal organelles using a fluid-phase endocytic tracer
as a marker. In addition, the students will prepare oral presentations on the applications of
cell fractionation and electron microscopy in biomedical or biological research, and design
an experimental setup that includes these two techniques.
Study materials and literature: Lectures and additional material distributed via the course
website in Moodle.
Completion: Attendance at lectures, completion of the practical experiments, oral
presentation and experimental design, and the course exam.
Evaluation: The examination covers all lectures and practical work. The final mark is the
mean of the examination, oral presentation and the experimental design task. Grading scale
is 0–5.
Other information: A maximum of 12 students will be accepted to participate. The selection
is based on the motivation and need of the students to learn cell fractionation and electron
microscopy. The course language is English.
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510041 Advanced Immunobiology / (590346 Faculty of Pharmacy), 4 cr lectures + 3 cr
with lab course
Target group: MSc students in biosciences and pharmacy and PhD students
Objective: After the course, students can summarize key terms and concepts of basic
immunology, and present them. Building on this founding, students understand advanced
immunobiological concepts concerning the role of the immune system in diseases and how
this affects treatment and drug development. Students have deepened their immunological
understanding particularly regarding tumor immunology and the use of monoclonal
antibodies both for treatment and as tools in research. Students can discuss and analyse
new information as a specialist and work as a team.
After the lab work the students are able to isolate and recognize specific immune cell
populations, can use antibodies as tools, design control experiments and use cell models for
immunological analyses. Students can apply new ideas for experimental work based on the
previously learned advanced concepts.
Contents: Lecture course: Innate and adaptive immunity (B cells, T cells, Antigen
presentation, Immunosuppression), Tolerance and suppressive mechanisms in health and
disease, Suppressive mechanisms in tumor immunity, Using immune system to attack
tumors, Vaccines, Microvesicles in immunity, Th17 immune response, monoclonal
antibodies.
Practical work: PBMC and T cell isolation and sorting, flow cytometry, T cell response and
ELISPOT, use of monoclonal antibody for cancer therapy.
Completion: Lectures: group work, presentations, oral examination.
Lab course: full day lab work, learning diary and lab book.
Prerequisites: 52773 Immunobiology or equivalent studies
Additional information: (replaces the course 51118 Immunokemiallinen koetekniikka/
Practical Immunochemistry, 5 op/cr)
510042 Protein structure, function and folding, 5 cr
Target group: Master's level students who are participating in research projects in
laboratories
Preceding studies: Compulsory B. Sc. Level laboratory courses in Molecular Biosciences
or equivalent, such as 529305, as well as lecture courses 529304 and 51080.
Objectives: To provide advanced understanding of protein structure and function and
folding.
Contents: The course consists of lectures followed by practical sessions using various tools
for understanding protein structure, folding and function. These will either be used during
lecture time (e.g. plastic models for building) or links will be provided for access to publicallyavailable freeware/websites, such as PyMol, Pisa, and Foldit.
Study material and literature: Relevant literature will be indicated during the course.
Completion: Lectures, Report
Evaluation: Attendance at lecture and active contribution to discussion. Production of a
report on a specific protein, with figures, and incorporation of the report into a Proteopediea
page. Grade: 1-5
Other information: The number of students is limited to 40. Priority will be given to MBIOT,
HEBIOT and students of the Molecular Biosciences degree program, especially those
already working in a laboratory.
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510043 Advanced intensive course in Protein Characterization and Crystallization, 3
cr
Target group: Advanced undergraduate (final year) or Master's level students who are
participating in research projects in laboratories
Preceding studies: Compulsory B. Sc. Level laboratory courses in Molecular Biosciences
or equivalent, such as 529305, as well as lecture courses 529304 and 51080.
Objectives: To provide a theoretical basis and practical understanding of modern
techniques in protein characterization and crystallisation.
Contents: To provide theoretical understanding of modern techniques in high-throughput
protein characterization for biophysical studies, of the theoretical basis of protein
crystallization, as well as hands-on experience crystallising proteins, either provided or in
principle ones from a research project (to be discussed in advance with the professor). The
course will consist of lectures, demonstrations, and small-group practicals in working
laboratories in the Biochemistry section and in the Institute of Biotechnology robot
crystallization facility.
Study material and literature: Relevant literature will be indicated during the course.
Completion: Lectures, demonstrations and practicals. Report
Evaluation: Attendance at lectures, demonstrations and practicals. Active contribution to
discussion. Short lab report. Grade: Pass/Fail
Other information: The number of students will be limited to 20. Priority will be given to
MBIOT, HEBIOT and students of the Molecular Biosciences degree program, especially
those already working in a laboratory.
This course will focus on the tools and understanding necessary for successful structural
biology projects.
510051 Terveyden biotieteiden asiantuntija, 4 op
Kohderyhmä: Terveyden biotieteiden linjan maisterivaiheen opiskelijat ja jatko-opiskelijat
Edeltävät opinnot: Suositellaan 30473 Laboratoriolääketiede: kliininen kemia ja
hematologia, 3.1 op tai vastaavia opintoja
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa kurssin käytyään tunnistaa ja raportoida kurssilla
läpikäytyjen ajankohtaisten aiheiden ja analytiikkojen keskeiset biotieteelliset termit, sisällöt
ja periaatteet ja rakentaa niille yhteydet aiempaan biotieteellisen peruskoulutukseensa.
Opiskelija ymmärtää oman asiantuntijatehtävänsä kussakin analyyttisen tai
toimintaprosessin vaiheessa ja osaa käyttää tieteenalan terminologiaa työelämäyhteyksissä.
Opiskelija omaksuu analyyttisen päätöksentekoprosessin: mitä analysoidaan ja miten
tuloksia tulkitaan. Opiskelija osaa verrata aiemmin oppimiensa molekyylien toimintaa
esitellyssä analytiikassa/toiminnassa. Opiskelija osaa yhdistellä eri tieteenalojen tietoja ja
soveltaa niitä ottaen käyttöön oman asiantuntijuutensa erilaisissa työelämätilanteissa esim.
raportoida keskeiset faktat ja laatia esityksen vertaisryhmälle. Opiskelija osaa arvioida ja
tunnistaa oman osaamisensa vertailtaessa asiantuntijoihin.
Sisältö: Asiantuntijaluennot, vierailut, työelämäharjoitteet, ryhmätyö
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssilla jaettava materiaali Moodlessa
Suoritustavat: Oppimispäiväkirja, kirjalliset tehtävät, esitys, aktiivisuuskurssilla
Arviointi: 0-5
Vastuuhenkilö: Terveyden biokemian yolehtori Pia Siljander
Lisätiedot: Järjestetään ensimmäisen kerran 2016

510017 Fysiologinen biokemia /Physiological Biochemistry, 3 op/cr
Lisätiedot: Korvataan kurssilla 522059 Ihmisen fysiologia, 5 op
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51212 Kliininen biokemia /Clinical Biochemistry, 3 op/cr
Lisätiedot: Korvataan kurssilla 30473 Laboratoriolääketiede: kliininen kemia ja hematologia,
3,1 op
51046 Methods in Protein Research, 6 cr
Edeltävät opinnot: 51056 Biokemian perustyöt A, 51015 Biokemian loppukuulustelu
Tavoite: Kursilla perehdytään proteiinin rakenteen ja/tai toiminnan selvittämiseen
käytettäviin menetelmiin kuten 2D-PAGE, massaspektrometria, CD-spektroskopia,
proteiinivuorovaikutusten kineettiset mittaukset, proteiinin puhdistus yleisesti. Tavoitteena on
että opiskelija ymmärtää näiden menetelmien soveltuvuusalueet ja osaa niiden pohjalta
suunnitella tieteellisiä kokeita.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste sekä alaan liittyviä artikkeleita ym. materiaalia
jaetaan kurssin aikana.
Suoritustavat: Laboratorioharjoitustyöt, luennot, seminaarit
Arviointi: Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen, oppimispäiväkirjaan ja seminaariin
asteikolla 0-5.
Lisätiedot: ent. laajuus 5 op

51070 Advanced Molecular Biology Techniques, 2-4 cr
Target group: Students close to MSc or PhD students
Timing: Period III, every second year (uneven years). Recommended to advanced students,
BSc or MSc.
Preceding studies: BSc or corresponding in molecular biology or areas close to molecular
biology
Objective: Students are aware of the most advanced molecular biology methods, focus
being in high through put methods. Students will master the terminology and they will be
able to follow the development in the field. Students will be aware of technical knowledge
and equipment present in Viikki and Helsinki area. Students learn to know lecturers with
different expertise, whom they can contact and who can be considered as potential coworkers in future.
Contents: Contents will vary yearly and the aim is to introduce the newest technological
advances in molecular biology. In addition to high through put methods, areas like modern
imaging techniques, development in eukaryotic viral vectors, protein techniques etc. will be
discussed.
Study materials and literature: Students are writing the material in wiki as ’shared lecture
notes’. Power point presentations from the lecturers are available in moodle or in wiki.
Completion: Lectures, wiki notes and exam: 2 credits. Short seminars given by students
and attending to 75% of the seminars given by other students: 2 credits.
Evaluation: Exam 1-5, seminars accepted.

51083 Neurotransmitters and their receptors, 3 cr
Target group: Advanced undergraduate and graduate students of Biochemistry,
Biotechnology, Physiology and related biosciences.
Timing: Period 4
Preceding studies: Basic knowledge of biochemistry and cell and molecular biology is
assumed.
Objective: On completion of the course, the student has gained an understanding of the
molecular mechanisms of chemical neurotransmission and can explain how
neurotransmitters act on their receptors and induce downstream signals and is able to
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integrate this information into a physiological context. The student has also obtained practise
in critical reading and discussing literature and communicating scientific knowledge.
Contents: The topics include structure and function of ligand-gated ion channel and Gprotein coupled receptors for major neurotransmitters, and biosynthesis and metabolism of
major neurotransmitters.The focus is on the molecular level but relevant synaptic physiology
and pharmacology will be covered as well. The course consists of lectures, student
presentations, and discussions.
Study materials and literature: Reading list covering relevant material from major
textbooks (e.g., Brady ST et al., Eds. - Basic Neurochemistry, 8th Ed., Academic Press, 2011)
and review and research articles will be given in the beginning of and during the course
(Moodle).
Completion: Lectures, seminars (incl. own oral presentation and written summary), and an
exam.
Evaluation: Grade (scale 1-5) is based on attendance and activity in class (30%),
presentation (30%) and the exam (40%).
Relations to other study units: The course provides useful background for studies of
molecular neurobiology, pharmacology and cell and molecular biology.
51114 Membranes, lipids and carbohydrates, 3 cr, 6 cr with lab course
Target group: Students in Molecular Biosciences (3rd year) as well as Master’s level
students of biochemistry and biotechnology.
Timing: Spring term, periods III and IV.
Preceding studies: The courses 529305 Protein purification and characterisation and
529308 Metabolism are recommended.
Objective: Recent studies have considerably improved our understanding of how cell
membrane macromolecules cooperate to achieve optimal function. Cellular membranes,
lipids, proteins and carbohydrates are dealt with in most major textbooks of biochemistry and
cell biology and give a good basis for further studies. The lectures, seminars and lab course
also deal with the analysis of membrane components and methods in membrane biology in
general.
The objectives of the studies are:
- the student will get a deeper knowledge of membranes and their constituents
- the student will gain experience in the preparation and presentation of a
scientific seminars and the discussion of their contents
- after the lab course, the student has gained skills for the study of selected
problems and techniques related to the topics of the course
Contents: A deeper view on membranes, lipids, proteins and carbohydrates as presented
during the lectures and seminars. Advanced skills in laboratory techniques related to the
topic (lab course).
Study materials and literature: Lectures, seminars and possible additional material
distributed. The website of the course is in Moodle.
Completion: Lectures and seminars. Attendance at lectures and seminars is obligatory
(max. 2 absences allowed). The students choose a seminar topic and write a synopsis of 3–
5 pages. A maximum of 12 students are chosen for the practical course, attendance
obligatory.
Evaluation: The examination covers all lectures and seminars. The final mark is the mean
of the examination and the student's seminar and is graded 0–5. For those taking part in the
lab course the evaluation in addition includes the laboratory work in practice, the laboratory
note book and a written report.
Other information: The course is in English. Enrollment in WebOodi. A minimum number of
students for the practical course is 6.
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51013 Työpaikkaharjoittelu, 4-8 op
Tavoite: Opiskelijan perehtyminen alan työhön. Harjoittelun jälkeen opiskelija osaa soveltaa
opinnoissa oppimiaan asioita käytäntöön, tunnistaa omaa osaamistaan sekä on
verkostoitunut vähintään yhteen alan työpaikkaan.
Suoritustavat: Biokemian alan työ, ei opinnäytetyö. Työskentely harjoittelupaikalla
täysipäiväisesti vähintään kuukauden ajan ja siitä raportoiminen.
Sisältö: Opiskelijan tulee varmistaa oman pääaineen opintoneuvojaltaan, että työtehtävä
voidaan katsoa alaan kuuluvaksi ja luonteeltaan harjoitteluun soveltuvaksi. Työharjoitteluksi
kelpaa myös työskentely tutkimusryhmässä, Opintosuorituksena: 1 kk kokopäivätyö/4 op,
seuraavat kuukaudet 2 op/kk, yhteensä enintään 8 op. Työpaikkaharjoittelu suositellaan
jätettäväksi opintojen loppuvaiheeseen. Suoritus saadaan rekisteriin tuomalla työtodistuksen
kopio sekä itse kirjoitettu työselostus tehdystä työstä biokemian opintoneuvojalle.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty raportin ja/tai työtodistuksen perusteella

529212 Biokemian tai biotekniikan tutkimusprojekti, 10 op (+ 10 op)
Kohderyhmä: Biokemian ja biotekniikan maisteriopiskelijat
Ajoitus: Maisteriopintojen ensimmäinen vuosi
Edeltävät opinnot: Kandidaatin tutkinto soveltuvalta alalta
Tavoite: Suoritettuaan kurssin opiskelijalla on käsitys kokeellisesta työskentelystä
tieteellisessä laboratoriossa. Opiskelija pystyy lukemaan tieteellisiä tutkimuksia ja
soveltamaan niissä käytettyjä menetelmiä omassa työssään. Tavoitteena on kyky raportoida
selkeästi tehdyn tutkimustyön tulokset.
Sisältö: Kahdeksan viikon työskentely tutkimusryhmässä yliopistolla, tutkimuslaitoksessa tai
yrityksessä. Harjoittelusta sovitaan etukäteen (pääsääntöisesti edellisellä lukukaudella)
vastuuopettajan kanssa. Ennen kokeellisen työn aloittamista opiskelija laatii yksisivuisen
projektisuunnitelman, jonka tutkimusryhmän johtaja ja vastuuopettaja hyväksyvät.
Projektisuunnitelmasta tulee käydä ilmi tutkimuksen aihe ja ongelmanasettelu, menetelmät
ja ohjausjärjestelyt.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Työskentelyn vaatima tieteellinen kirjallisuus
Suoritustavat: Projektisuunnitelma ja työstä kirjoitettu artikkelimuotoinen raportti
Arviointi: Raportti arvioidaan asteikolla 0-5.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: 529350 Biokemian ja biotekniikan tutkimusseminaari
tulisi ottaa samoihin aikoihin kuin tutkimusprojektikurssi.
Lisätiedot: Kurssi 529350 ja 529212 korvaa aiempien tutkintovaatimusten kurssin 51031.
Halutessaan opiskelija voi suorittaa kaksi tutkimusprojektia, jolloin kurssin laajuus on 10 + 10
op.

529212 Research project in biochemistry or biotechnology, 10 cr (+ 10 cr)
Target group: Master’s level students of biochemistry and biotechnology
Timing: First year Master’s students
Preceding studies: Bachelor’s degree in a suitable field
Objective: After this course, the student should have an idea of how scientific research is
carried out in a research laboratory. The student should be able to comprehend scientific
literature related to his/her work. He/she should be able to write a clear report of the work
done.
Contents: Eight weeks of laboratory work in a research group at the University, a research
institute or a company. Prior to the practical work, the student should contact the responsible
teacher and agree upon the project with him/her. Then the student should compose a onepage project plan to be accepted by his/her supervisor and the responsible teacher. In the
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project plan, the topic and contents of the planned research as well as its methods and
instruction arrangements should be described.
Study materials and literature: Scientific literature related to the project
Completion: The project plan and a written report of the work carried out in a form of a
scientific article
Evaluation: The report is evaluated with a grade between 0-5.
Relations to other study units: The student should consider taking the course 529350
Research seminar in biochemistry and biotechnology simultaneously with research project.
Other information: It is possible to take two research projects, each yielding 10 credits.
Other name 529212/BIOT422, Advanced Training in a Research Group I and II (10+10 cr).
529312 Gene technology II, laboratory course, 4 cr
Target group: Students close to their BSc or MSc with molecular biology background.
Timing: Period IV
Preceding studies: Gene technology lectures 52736, Gene technology course 52729, PCR
and primer design exercises 529321
Objective: Students are able to independently design PCR oligonucleotides and perform
PCR for gene manipulations, handle RNA and read northern blots and work with reporter
fusions. Students will understand native and denaturing gel electrophoresis both for proteins
and nucleic acids.
Contents: Basis of person identification is discussed and students will determine their
gender from a mouth wipe sample. Bacterial RNA is isolated and studied with northern
blotting. LacZ and luciferase reporter fusions are used to study reporter half-life after
inhibiting de novo protein synthesis. A GFP fusion protein is made and native GFP is
visualized after non-denaturing gel electrophoresis.
Study materials and literature: Laboratory manual. Power point presentations from the
lecturers are available in Moodle or in wiki.
Completion: Laboratory work and exam.
Evaluation: 1-5.
Relation to other study units: PCR and primer design 529321 is recommended before
Gene technology 2 lab course.
529321 PCR and primer design, 1 cr
Target group: Students attending to laboratory course 529312 Gene technology II. Students
close to their BSc or MSc, students wanting to start practical work in PCR and primer design,
students wanting to deepen their theoretical knowledge in PCR
Timing: Period IV
Preceding studies: Gene technology lectures 52736
Objective: Students are able to independently design PCR oligonucleotides for gene
manipulations, design a PCR programs and choose between different PCR polymerases.
Students are aware of methods that can be used to solve problems complicated PCR
reactions. Different PCR applications are introduced and some are discussed in more detail,
students know about the business around PCR techniques. Students will know how to order
primers with various modifications. Threshold between PCR theory and practice is lowered.
Contents: Contents will somewhat vary yearly, but the lectures will always repeat the basic
theory of PCR that was learned in Gene technology lectures, with a more practical view.
Primer design and oligonucleotide synthesis including possible primer modifications is
introduced in detail. Different applications, such as qPCR, environmental population analysis,
forensics PCR etc. vary yearly
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Study materials and literature: Students are writing accumulating material in wiki
as ’shared lecture notes’. Power point presentations from the lecturers are available in
Moodle or in wiki.
Completion: Exercises given in Moodle.
Evaluation: Accepted.
Relation to other study units: Recommended before 529312 Gene technology II lab
course.

529350 Biokemian ja biotekniikan tutkimusseminaari, 2 op / Biochemistry and
biotechnology research seminar, 2 cr
Target group: Master’s level students of biochemistry and biotechnology
Timing: First year Master’s students
Preceding studies: Bachelor’s degree in a suitable field
Objective: In this course, the emphasis is on oral presentation of research plans and results.
The student should learn how to give short talks, how to write an abstract and how to ask
questions during scientific talks.
Contents: Each student will give two talks, one about his/her research plan and the other on
a research article published in a journal. In addition, each student will write an abstract of
his/her presentation and will act as an opponent during a fellow student’s talk.
Study materials and literature: Relevant scientific articles
Completion: Compulsory attendance requirement, two seminar talks, one writing
assignment and one acting as an opponent
Evaluation: Compulsory presence requirement, grading scale: pass/fail
Relations to other study units: Course 529212 Research project in biochemistry or
biotechnology could be taken simultaneously.
Other information: Registration during the previous semester

529349 Tutkijantaidot, 3-4 op
Kohderyhmä: Biokemian tutkijalinjan maisteriopiskelijat
Ajoitus: Maisterivaiheen opinnot
Tavoite: Perehtyminen tutkimuksen rahoituslähteisiin ja tutkimussuunnitelman tekoon,
tieteelliseen kirjoittamiseen ja biokemialliseen ja molekyylibiologiseen tutkimukseen liittyvään
lainsäädäntöön ja tutkimuseettisiin kysymyksiin. Opintojakso suoritetaan tutkimusryhmässä
ja se voidaan korvata osaksi suorittamalla soveltuvia tieteellisen kirjoittamisen ja bioetiikkaa
ja lainsäädäntöä käsitteleviä kursseja.
Suoritustavat: Omatoiminen opiskelu.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

510023 Origin of Biodiversity, 3 cr
Contents and goals: The objective is to acquire an overall understanding of evolution from
atoms to biosphere on the basis of probable flows of energy. The statistical description
unravels, what evolution is and how natural selection works to comprehend diverse
molecular and cellular phenomena as well as various ecological concepts and relationships.
The required concepts of probability, physical chemistry and mathematics of non-linear
dynamics will be taught.
Study materials and literature: Hand-outs from the lectures
Form of examination: Written exam and calculations
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529208 (882588 F. of A&F) Bioethics and legislation, 3 ECTS credits
Target group: Degree students, exchange and visiting students, minor subject students
Timing: Spring term, period IV
Preceding studies: Basic knowledge in life sciences or related disciplines
Objective: The aim is to familiarise students with ELSA (Ethical, Legal and Social Aspects)
of biological sciences.
Contents: The course is composed of lectures, documentary film sessions, a panel
discussion and students' presentations. The course will provide following themes:
Introduction to ethical principles in science, Good scientific practices, Misconduct of research
and plagiarism, Responsible science communication, ELSA in biomedical research and
applications, in food production and food security, in agricultural practices, in environmental
matters, in corporation responsibilities, in global governance, and in current global issues
(climate change, biodiversity, bio-energy and patenting issues)
Study material and literature: Material will be provided during the course
Completion: Lectures, films and a panel discussion; Group work (preparation and
presentation of the case studies); Independent study (learning diary)
Evaluation: Attendance 85%; Active contribution to the panel discussion and to the
preparation and presentation of the case study; Learning diary. Grading scale: Pass/fail
Responsible persons: MBIOT coordinators

529230 Final Examination for the Master's Degree, 8-10 ECTS credits
Target group: Master degree students in Biotechnology, HEBIOT and MBIOT
Timing: Recommended to be completed during the second year of the Master’s degree
studies. Completion according to an agreement with the responsible professor on a general
examination day for Biotechnology
Preceding studies: Bachelor's degree or equivalent in biotechnology or in a related field
and completion of most of the Master's degree studies
Objectives: To deepen the student's knowledge of molecular biology and biotechnology
Contents: Independent study, examination
Study material and literature: Scientific literature
Completion: Literature examination
Evaluation: Literature examination. Grading scale: 0-5
Other information: Some of the relevant literature for the final examination is listed on the
MBIOT home pages
529250 Master’s Thesis in Biotechnology, 40 ECTS credits
Target group: Master´s degree students in Biotechnology major and MBIOT students
Timing: Recommended to be completed during the second year of the Master’s degree
studies after advanced laboratory training and laboratory courses
Preceding studies: Bachelor's degree or equivalent in biotechnology or in a related field
and completion of most of the Master's degree studies
Objectives: The Master’s thesis must demonstrate the student’s ability to think scientifically,
mastery of the necessary research methods, familiarity with the research topic and
competence required for scientific communication in the field. The thesis work can be
completed independently or, alternatively, by participating in group work or in a wider
research project, provided that the student’s independent input can be verified and assessed.
Each student must write the thesis independently.
Contents: See the instructions of your faculty or major subject
Study material and literature: Scientific literature according to the chosen research topic
Completion: See the instructions of your faculty
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Evaluation: Verbal assessment on the Latin scale laudatur – approbatur (improbatur)
Other information: More information on the MBIOT home pages
529260 Practical Training (for the Master’s Degree), 4-8 ECTS credits
Target group: MBIOT students
Timing: Recommended to be completed during the first or second year, but before the
Master’s thesis. Completion according to an advance agreement with the responsible
professor
Preceding studies: Bachelor's degree or equivalent in biotechnology or in a related field
Objectives: To acquire practical experience in a company, research institute or government
agency operating in the field of biotechnology
Contents: As agreed
Study material and literature: Material related to the training
Completion: Placement in biotechnological research or applications in a company or
research institute. The practical training is to be agreed upon in advance with the
responsible professor.
Evaluation: Practical training report and a letter of reference. Grading scale: Pass/fail

529290 Supplementary lab course for MSc students, 1,5-2 cr
Target group: MSc students coming from abroad
Timing: 1-2 period
Preceding studies: BSc
Objective: Improving lab skills. Hands on skills on following techniques: Casting agarose gel,
loading an agarose gel, pipetting PCR reaction, seeing/programming the PCR machine,
PCR purification column, cutting DNA fragment from a gel, plasmid isolation, bacterial
culture, making a protein sample for PAGE, loading a protein sample on the PAGE,
assembling/seeing the assembly of a immunoblot, antibody treatments, detection reaction
for western, calculating the ligation reaction, making competent E. coli, transformation,
plating the transformants, making a pure culture, restriction mapping, Southern
blotting:capillary transfer, prehybridization and hybridization, detection, film developing
Contents: May vary yearly.
Study materials and literature: Manual, Moodle, lectures
Completion: Laboratory work and exercises
Evaluation: Accepted
Relations to other study units: All molecular biosciences at the campus are involved.
Basic biochemistry and microbiology lab skills needed
85069 BKEM201 Metaboliamuokkauksen harjoitustyöt (MMT), 5 op
Kohderyhmä: Biotekniikan pääaineopiskelijat; mikrobiologian ja biokemian opiskelijat jotka
ovat kiinnostuneet metabolian ja biotekniikan tietojen ja taitojen syventämisestä
Ajoitus III periodi.
Edeltävät opinnot: Metabolian luentokurssi
Tavoite Kurssin tavoite on syventää opiskelijan ymmärtämystä metabolisista reiteistä.
Laboratoriotyöskentelyn kautta perehdytään keskeiseen metaboliaan ja metabolian
muokkaukseen.
Osaamistavoitteet:
•opiskelija ymmärtää ja osaa myös käytännössä hiivoilla (ja metabolialtaan muokatuilla
hiivakannoilla) työskentelyn perusteet, ymmärtää eri hiilenlähteiden merkityksen
hiivametabolialle ja ymmärtää metabolisten selektiomarkkereiden käytön perusteet
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•opiskelija osaa kertoa metabolisten reittien muokkauksen perusteista sekä pystyy
perustasolla ymmärtämään tieteellisessä kirjallisuudessa esitettyä metabolian muokkausta
•opiskelija osaa kertoa esimerkkejä metaboliittien analysoimisesta ja pystyy arvioimaan,
minkä keskeisten metaboliittien tutkiminen olisi relevanttia erilaisissa tilanteissa
•opiskelija osaa suorittaa monosakkaridien analyysin kaasukromatografialla, ja ymmärtää
tälle analyysitavalle vaihtoehtoisia menetelmiä
Sisältö: Työskentely hiivakannoilla, joiden metaboliaa on muokattu. Päämetaboliareittien
kertaus ja syventäminen mm. metabolisten selektiomarkkereiden käytön avulla.
Kasvuolosuhteiden vaikutus metaboliaan, joitakin metaboliittienmittausmenetelmiä ja
metaboliareittien analyysiä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssilla erikseen osoitettava tieteellinen kirjallisuus.
Suoritustavat: Laboratoriotyöt ja niiden kirjallinen raportointi.
Arviointi: Kirjallisten raporttien perusteella, asteikko 0-5.
Lisätiedot:Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Kurssilla on sivusto Moodlessa.

85059 (BIOT300) Biotechnology – From Inventions to Commercialization, 3 cr
Target group: Biotechnology degree students, exchange and visiting students, minor
subject students
Timing: Autumn term, period I
Preceding studies: Basic knowledge in life sciences or related disciplines
Objective: After completing the study unit the student has learned different aspects of
commercialization of biotechnology inventions
Contents: Topics related to innovations, patenting, licensing, technology transfer from
laboratories to companies, patent databases, legislation and the founding of start-up
companies
Study material and literature: Material will be provided during the course
Completion: Lectures, workshops and visiting lecturers such as entrepreneurs, exercises
done within a time frame, excursions
Evaluation: Attendance, exercises. Grading scale: Pass/fail
Responsible persons: Docent Christina Lyra

Ekologian ja evoluutiobiologian osaston järjestämä opetus
52052 Johdatus eläintieteeseen - rakenne, toiminta ja evoluutio, 3 op (luennot ja
kurssityöt)
Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu biologian opintojen alkuvaiheeseen, pääasiassa 1.-2.
vuoden opiskelijoille
Ajoitus: Kurssi alkaa syyskuun alussa ja jatkuu keskeytyksettä kuusi viikkoa kahtena
päivänä viikossa iltapäivisin.
Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija
 hallitsee biologiset perustiedot eläinkunnan rakenteesta ja evoluutiosta sekä käsiteltävistä
eläinryhmistä,
 on omaksunut keskeisen eläintieteen käsitteistön,
 ymmärtää miten eläinten elimistön rakenne ja toiminta ovat sopeutuneet niiden
elinympäristöön,
 ymmärtää eläinten luokittelun perusteet.
Sisältö: Kurssilla perehdytään eläinkunnan monimuotoisuuteen, kehityshistoriaan sekä
eläinryhmien luokittelun perusteisiin. Assistenttien ohjauksella tarkastellaan systemaattisessa
135

järjestyksessä eläinnäytteiden rakennetta, tehdään anatomisia töitä kuolleiden eläinten
parissa sekä suoritetaan muita kurssin aihepiiriin liittyviä tehtäviä. Kurssin luennot sitovat
eläinten rakenteiden tarkastelun laajempaan evolutiiviseen viitekehykseen.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pakollinen: Kurssimoniste Johdatus eläintieteeseen –
rakenne, toiminta ja evoluutio, jonka voi ostaa laitoksen kansliasta omakustannushintaan.
Vapaaehtoinen oheislukemisto: Reece, J. B., Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A.,
Minorsky, P. V. & Jackson, R. B. 2011: Campbell Biology, 9. p. – 1309 s.,
Benjamin/Cummings Publishing Co. ja Hickman, C.P., Roberts, L.S., Keen, S. L., Larson, A.
& Eisenhower, D. J. 2012: Animal diversity. 6. p. – 479 s., McGraw-Hill.
Suoritustavat: Kurssilla on osallistumispakko, koska kurssi perustuu omaan työskentelyyn
eläinnäytteiden parissa. Suullinen luutentti ja kirjallinen lopputentti, joka perustuu monisteen
sisältöön, luentoihin ja demonstraatioihin.
Arviointi (arvioinnin perusteet): Osallistuminen kurssikerroille (enintään kaksi
poissaolokertaa jotka on korvattava rästitehtävillä), suullinen luutentti (hyväksytty/hylätty) ja
kirjallinen lopputentti (0-5).
Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodissa elokuussa.

52045 Käyttäytymisekologian perusteet, 2 op (luennot)
Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu biologian opintojen alkuvaiheeseen, pääasiassa 1.-2.
vuoden opiskelijoille
Ajoitus: Luentosarja pidetään maaliskuussa, luentoja joka päivä vajaan kolmen viikon ajan.
Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee käyttäytymisekologisen tutkimuksen
lähtökohdat, ajattelu- ja työskentelytavat sekä keskeisimmät saavutukset ja
soveltamismahdollisuudet.
Sisältö: Aktivoivilla luennoilla paneudutaan erityisesti käyttäytymisekologiassa tyypillisiin
kysymyksenasetteluihin ja niiden kautta tarkastellaan eläinten erilaisten
käyttäytymispiirteiden ekologista merkitystä ja evolutiivista taustaa: miten eläimet
käyttäytyvät ja miksi ne käyttäytyvät niin kuin ne käyttäytyvät? Miten eläinten käyttäytyminen
vaikuttaa niiden kykyyn sopeutua elinympäristöönsä? Minkälaisia seurauksia
käyttäytymisratkaisuilla on eläimelle itselleen, sen kelpoisuuteen ja sen ympäristöön? Lisäksi
käsitellään käyttäytymisekologian keskeisiä teorioita ja saavutuksia ja niiden sovelluksia,
joita havainnollistetaan lukuisten esimerkkien avulla. Luentoihin sisältyy vuorovaikutteisia
keskusteluja ja tehtäviä. Luennot on tarkoitettu suoritettavaksi ennen muita
käyttäytymisekologian opintoja.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Vapaaehtoinen oheislukemisto: Davies, N. B., Krebs J. R. &
West S. A. 2012: An Introduction to Behavioural Ecology, 506 s. Wiley-Blackwell ja Hanski
ym. 2003: Ekologia, 2. painos, 580 s., WSOY, luku 2: Ekologia ja evoluutio.
Suoritustavat: Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti luentoihin, niillä käytäviin keskusteluihin ja
luennoilla annettujen tehtävien ratkaisemiseen.
Arviointi (arvioinnin perusteet): Kirjallinen päättökuulustelu (arvostelu 0–5)
Lisätiedot: Ilmoittautuminen alkaa WebOodissa helmikuussa.

52118 Ekologinen tutkimusharjoittelu, 8–14 op
Kohderyhmä: Tutkimusharjoittelu on ensisijaisesti tarkoitettu vähintään kaksi vuotta
opiskelleille ekologian ja evoluutiobiologian pää- ja sivuaineopiskelijoille, koska siinä
vaiheessa harjoittelusta saa eniten irti.
Ajoitus: Tutkimusharjoittelu suoritetaan tutkimusryhmissä ja työn teon ajoituksesta sovitaan
ohjaajan kanssa. Useimmat ryhmät ottavat harjoittelijoita kenttäkauden ajaksi, mutta
erityisesti laboratoriotöitä voi tehdä kenttäkauden ulkopuolellakin. Harjoittelujaksoa edeltää
tentti ja syksyllä kirjoitetaan itsenäisesti harjoittelun loppuraportti. Marraskuussa järjestetään
kaikille harjoittelijoille yhteinen loppuseminaari (2-3 kertaa).
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Edeltävät opinnot: Vaaditut edeltävät opinnot:
 Ensimmäisen vuoden ekologian ja evoluutiobiologian opinnot, mukaan lukien
kenttäkurssin tutkimusjakso (59905)
Suositellut edeltävät opinnot:
 Evoluutiobiologian perusteet (59931)
 Yksilöistä ekosysteemeihin (59932)
Tavoite: Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija
 tutustuu ekologisen tutkimuksen tekemisen arjen rutiineihin
 tutustuu ekologian ja evoluutiobiologian osaston tutkimusryhmiin ja tutkijoihin
 oppii tutkimustyön vaatimaa oma-aloitteisuutta ja ottamaan vastuuta tutkimustyön
rutiineista niiden vaatimalla tarkkuudella
 ymmärtää pitkäjänteinen tutkimustyön vaatimukset työn laadun ja ajankäytön
suhteen
 oppii tutkimusprojektin kirjallista ja suullista raportointia
Sisältö: Harjoittelu alkaa tentillä tutkimusryhmän osoittamasta materiaalista jossa
perehdytään tutkimuskysymykseen. Harjoittelutöitä tehdään 3-11 viikkoa erikseen
sovittavana aikana, lopuksi kirjoitetaan raportti omasta harjoitteluprojektista ja pidetään siitä
kaikille harjoittelijoille yhteinen loppuseminaari.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Tutkimusryhmän osoittama materiaali.
Suoritustavat: Kirjallinen tentti, työharjoittelu, raportti, seminaariesitelmä
Arviointi (arvioinnin perusteet): Kirjallinen tentti, työharjoittelu, raportti ja
seminaariesitelmä arvioidaan arvosteluasteikolla 1-5, loppuarvosana näiden keskiarvona.
Arviointiperusteet ovat teoreettisen taustan ja tieteellisen merkityksen ymmärtäminen ja
esittäminen (tentti, raportti, seminaariesitelmä), aktiivisuus, oma-aloitteisuus ja vastuunotto
(harjoittelu), kirjallisen ja suullisen esityksen loogisuus, tasapainoisuus ja kieli (raportti,
seminaariesitelmä).
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Sopii hyvin ekologian ja evoluutiobiologian
perusopintojen ja gradunteon väliin
Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodissa

52132 Aineiston tilastollinen analyysi, 2 op
Ajoitus: Kurssi pidetään 3. periodilla. Sopii parhaiten 2. tai 3. vuoden opintoihin.
Edeltävät opinnot: 52039 Biostatistiikka I, tai vastaava tilastotieteen johdantokurssi.
Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet käyttää taulukkolaskenta- ja tilasto-ohjelmia
biologisten aineistojen analysoinnissa.
Sisältö: Kurssi on käytännönläheinen jatko biostatistiikan johdantokurssille. Pääpaino on
SPSS tilasto-ohjelmaan tutustumisessa. Tilastollisten analyysien yhteydessä kerrataan
yleisimmin tarvittavien menetelmien periaatteet. Kurssi koostuu tietokoneharjoituksista sekä
harjoitustyöstä, joka sisältää todellisen ekologisen aineiston käsittelyn ja tulosten kirjallisen
raportoinnin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Oheislukemistona Dytham, C. 2003: Choosing and Using
Statistics. A Biologist's Guide, 2. p. Blackwell Publishing.
Suoritustavat: Kurssilla on läsnäolopakko. Kurssin suorittaminen edellyttää hyväksyttävän
harjoitustyön tekemisen.
Arviointi: Kurssi on joko hylätty tai hyväksytty.
Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodissa.

52315 Eläintuntemus, 3 op (demonstraatiot)
Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu biologian opintojen alkuvaiheeseen, pääasiassa 1.-2.
vuoden opiskelijoille
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Ajoitus: Kurssi alkaa maaliskuussa ja päättyy toukokuussa, kaksi kurssikertaa viikossa
iltapäivisin.
Edeltävät opinnot: Suositellaan Johdatus eläintieteeseen –kurssin (52052) suorittamista.
Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija
 tunnistaa Suomen eläimistön selkärankaisten ja selkärangattomien peruslajiston,
 tuntee Suomen eläimistön peruslajiston elintapojen pääpiirteet,
 hallitsee lajinmäärityksen perusmetodit eri eläinryhmissä.
Sisältö: Demonstraatioissa opiskelija saa yleiskuvan Suomen eläimistöstä, oppii käytännön
lajinmääritystä ja eläinten elintapoja. Selkärankaisten kohdalla pyritään lajitason
määritykseen, selkärangattomissa tyydytään yleensä heimo- tai lahkotason tunnistamiseen.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pakollinen: Kurssimoniste Eläintuntemus: Kurssimoniste,
jonka voi ostaa n. viikkoa ennen kurssin alkua laitoksen kansliasta.
Vapaaehtoinen oheislukemisto: Eri eläinryhmien (esim. hyönteiset, linnut, kalat) kaupalliset
tunnistusoppaat.
Suoritustavat: Opiskelijat osallistuvat lajintuntemusdemonstraatioihin. Osallistuminen ei ole
pakollista, mutta tutkitusti parantaa oppimista. Lajintuntemuksen loppukuulustelu perustuu
lajien tunnistamiseen eläinnäytteistä ja valokuvista. Elintapojen kirjallinen loppukuulustelu,
joka perustuu monisteen sisältöön ja demonstraatioihin.
Arviointi (arvioinnin perusteet): Päättökuulustelu lajintuntemuksesta ja elintavoista
(arvostelu 0-5).
Lisätiedot: Ilmoittautuminen alkaa WebOodissa helmikuussa

52350 Subarktinen ekologia, 4 op (luennot ja maastotyöt)
Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti ekologisia aineita opiskeleville biologeille.
Ajoitus: Kurssi järjestetään vuosittain ja se alkaa juhannuksen jälkeisenä tiistaina.
Edeltävät opinnot: On suositeltavaa, että ekologian kenttäkurssin tutkimusjakso ja
tilastotieteen perusteet on suoritettu.
Tavoite: Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat pohjoisen luonnon ekologisiin
erityispiirteisiin ja havainnollistaa niitä mm. lintu-, nisäkäs-, kala- ja kasvitutkimuksista
saaduin esimerkein. Kurssilla tutustutaan Tunturi-Lapin ja Pohjois-Norjan pääbiotooppeihin
ja niiden eliömaailmaan.
Sisältö: Kurssin rungon muodostavat luennot, maastotyöt ja kurssilaisten n. 30 minuutin
pituiset esitelmät ennalta sovituista aiheista.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pakollista kirjallisuutta tai oppimateriaalia ei ole.
Kurssiesitelmään tarvittavasta kirjallisuudesta saa ohjausta opettajalta.
Suoritustavat: Osallistuminen Kilpisjärvellä opetukseen ja ryhmätöihin (maastotyöt ja
kurssimonisteen laatiminen) sekä oman kurssiesitelmän pitäminen (noin 30 min).
Arviointi: Kurssista annetaan arvosana (1-5), johon vaikuttaa pidetty esitelmä ja aktiivisuus
kurssilla (mm. kurssityöt ja kurssista tehtävä moniste).
Lisätiedot: Opiskelijoille aiheutuvista kustannuksista, varusteista jne. annetaan tietoa
kurssia edeltävänä keväänä. Ilmoittautuminen WebOodissa, max 16 opiskelijaa;
valintaperusteina pääasiassa opintojen aloitusvuosi, mutta esim. kurssin aihepiiristä
erikoistöitään tekevät ekologisten aineiden opiskelijat ovat etusijalla.

58510 Pro gradu -kurssi, 3 op (luennot + demonstraatiot)
Kohderyhmä: Kurssi sopii parhaiten opiskelijoille, jotka ovat jo keränneet pro gradu -työnsä
aineiston.
Ajoitus: Kurssi järjestetään vuosittain syyslukukaudelta kevätlukukaudelle ulottuen.
Tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan vuosittain ekologian ja evoluutiobiologian
opetusohjelmassa.
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Edeltävät opinnot: Ei edeltäviä opintoja, mutta opiskelija edistyy gradunsa työstämisessä
parhaiten, jos tilastotieteen opinnot on suoritettu.
Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa kurssin aikana kirjoitettua pro gradu –
työnsä.
Sisältö: Kurssi koostuu pro gradu –työn kirjoitusprosessiin liittyvistä luennoista ja
esimerkeistä. Kurssin pääsisältönä on kuitenkin opiskelijoiden oma kirjoitusprosessi ja sen
tukeminen. Kurssilla jokainen opiskelija etenee omaan tahtiinsa omaa työtään analysoiden ja
kirjoittaen. Kurssin keskeistä antia on opettajan antama palaute kurssilaisten teksteistä.
Suoritustavat: Kurssilaiset osallistuvat tapaamisiin ja edistävät omaa työtään.
Arviointi (arvioinnin perusteet): Kurssi on joko hylätty tai hyväksytty.
Lisätiedot: Kurssilaisten toivotaan ilmoittautuvan WeOodissa viimeistään kurssin
alkamisviikolla. Myöhemminkin voi toki liittyä mukaan!

58524 International Field Course Experimental Ecology, 6 ECTS (in English)
Target group: Ecology and Evolutionary Biology major students.
Time: In June at the Tvärminne Zoological station, an online seminar before the course and
a report to be written after the course; not organised every year.
Prerequisites: Prior knowledge in basics of ecology is essential (e.g. 59900 Evoluutio ja
systematiikka, 52073 Ekologian perusteet, 52045 Käyttäytymisekologian perusteet). Prior
training in biostatistics is beneficial and encouraged.
Aims: The student is able to plan and carry out a small research project that tests a
hypothesis in behavioural or evolutionary ecology, and present the results in both oral and
written forms. The emphasis is on the logic of testing hypotheses with experimental data.
Content: Together with students from the University of Tuebingen, Germany, you will work
in small teams on your own project. You will find your research question, formulate
hypotheses, plan an experiment, present and revise your research plan, collect data,
analyse your results, prepare a presentation to be held during the last days of the course,
and write a report formatted like a scientific paper after the course. The project work will be
complemented by a few interactive lectures, a seminar, excursions, boat trip, and
discussions. For the choice of study systems, we will take full advantage of ongoing
research at Tvärminne Zoological Station and the variety of organisms (e.g. fish, marine
invertebrates, terrestrial or aquatic insects or birds) and habitats in the area.
In the course you will learn how to formulate hypotheses, how to design the appropriate
experiments, how to deal with failures during pilots, how to analyse and present your
collected data and how to interpret and relate your findings to theory. During the course we
will touch upon a variety of concepts in ecology, recap and apply a selection of statistical
tests, and think and discuss issues in experimental design.
Study material and literature: Obligatory and voluntary reading material to be read before
the course will be announced later.
Completion: Participation in online seminars before the course, active participation in
project work and discussions during the course, a seminar presentation at the end of the
course, and a written research report after the course.
Grading: Formative feedback during the course. Evaluation and grading: active participation,
group and individual performance (research plan, presentation and report). In the
presentation and report, the logic from a hypothesis to experimental design and analysis and
interpretation of the data is stressed. The course performance will be graded 1-5.
Other information: The students will have to cover their accommodation and meals in
Tvärminne, and travels to and from the field station; contact person Heikki Helanterä,
heikki.helantera|at|helsinki.fi.
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58550 Pöllöjen ekologia, 5 op (laboratoriojakso ja maastoretket)
Kohderyhmä: Kolmannen tai neljännen vuoden opiskelijat.
Ajoitus: Kurssi järjestetään vuosittain kevätlukukaudella. Tarkemmat päivämäärät
ilmoitetaan ekologian ja evoluutiobiologian opetusohjelmassa.
Edeltävät opinnot: Proseminaari on oltava suoritettuna. Ekologian kirjatentin suorittaminen
tukee kurssin suorittamista.
Tavoite: Pöllöjen ekologia -kurssilla opiskelija
 tutustuu autenttiseen pöllöekologiseen tutkimuskirjallisuuteen
 oppii saalisjätteiden perusteella tapahtuvan ravintoekologisen tutkimuksen perusteet
 vahvistaa esiintymis- ja kirjoittamistaitojaan
 näkee maastossa pöllöjen käsittelyä ja tutustuu lähietäisyydeltä pöllöjen olemukseen
 oivaltaa kurssin aikana tutkimusprosessin eri vaiheet
Sisältö: Kurssin aikana opiskelijat kirjoittavat 5 liuskan esseen 4 tutkimusartikkelin
perusteella ja valmistavat samasta materiaalista 20 minuutin esitelmän. Kurssiviikolla
opiskelijat lajittelevat saalisjätteitä, kuuntelevat kollegoidensa esityksiä ja esittävät oman
työnsä. Kahdella retkellä tutustutaan haudontavaiheen ja poikasvaiheen tapahtumiin
viirupöllön pöntöillä. Kurssin aikana opiskelijat kirjaavat ajatuksiaan oppimispäiväkirjaan,
joka palautetaan kurssin päätteeksi.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Opiskelijoiden seminaarityöt ja alan kansainvälisissä
sarjoissa julkaistut artikkelit.
Suoritustavat: Kurssilaiset ovat läsnä laboratorioviikolla, pitävät oman esitelmänsä ja
kirjoittavat esseen, osallistuvat maastoretkiin ja toimittavat kurssin päätteeksi ohjaajalle
oppimispäiväkirjan. Mahdollisista poissaoloista on sovittava erikseen.
Arviointi (arvioinnin perusteet): Esseet ja esitykset arvioidaan asteikolla 1–5. Visuaalinen
näyttävyys ei ole esitysten arviointiperuste vaan esityksen tasapainoisuus ja tieteellinen
sisältö. Esseiden arvosteluperusteita ovat rakenne, sisältö ja kieli. Erinomainen
oppimispäiväkirja voi nostaa kokonaisarvosanaa.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi tukee tieteellisen ajattelun kehittymistä, joten siitä
voi oilla hyötyä valmistauduttaessa pro gradu –työn tekemiseen.
Lisätiedot: Kurssilaisten toivotaan ilmoittautuvan WebOodissa viimeistään edeltävän
vuoden joulukuun puolivälissä. Tarkemmat päivämäärät käyvät ilmi ekologian ja
evoluutiobiologian vuosittaisesta opetusohjelmasta.
58551 Spring symposium, 2 op
Kohderyhmä: Gradulaiset ja jatko-opiskelijat
Ajoitus: Maaliskuun ensimmäinen viikko
Tavoite: Tieteellisen esitelmän (jatko-opiskelijat) tai posterin (gradulaiset) valmistaminen ja
esittäminen. Palautteen antaminen muiden esityksistä.
Sisältö: Seminaari koostuu jatko-opiskelijoiden pitämistä esitelmistä sekä gradulaisten
postereista. Kolme ulkopuolista asiantuntijaa arvioi esitykset joista parhaat palkitaan. Lisäksi
ulkopuoliset asiantuntijat pitävät esitelmät omasta tutkimuksestaan.
Suoritustavat: Jatko-opiskelijat pitävät esitelmän, muut tekevät posterin tai pitävät
opintopäiväkirjaa 20 esitelmästä; kaikilta toivotaan kirjallista palautetta muiden esityksistä.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

59905 Ekologian kenttäkurssin tutkimusjakso, 8 op
Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu biologian opintojen alkuvaiheeseen, pääasiassa 1.-2.
vuoden opiskelijoille
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Ajoitus: Kurssi alkaa Lammin biologisella asemalla juhannuksen jälkeen ja jatkuu kolme
viikkoa keskeytyksettä viikonloppuja lukuun ottamatta.
Edeltävät opinnot: Ekologian perusteet, Eläintuntemus, Kasvituntemus I, Biotoopit-luennot,
Biostatistiikka I harjoituksineen ja Ekologian kenttäkurssin Biotooppijakso. Kurssiin sisältyvät
tilastotieteen harjoitukset pidetään Viikissä toukokuun alussa.
Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija
 tuntee ekologisen tutkimuksen lähtökohdat,
 omaa valmiudet tieteellisen kysymyksenasettelun muodostamiseen,
 kykenee ekologisen tutkimuksen suunnitteluun, tutkimusmenetelmien käyttöön,
tutkimusaineiston keräämiseen ja aineiston käsittelyyn,
 hallitsee tutkimustulosten ja johtopäätösten kirjallisen ja suullisen raportoinnin
perusteet.
Sisältö: Opiskelijat perehtyvät monipuolisesti ja käytännönläheisesti ekologiseen
tutkimukseen pienryhmissä suunniteltavien ja toteutettavien pienoistutkimusten avulla.
Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti kaikkiin työvaiheisiin. Tästä kurssista on paljon hyötyä siitä
riippumatta, jatkaako myöhemmin ekologian opintoja.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste ja Hanski I. ym. 2003: Ekologia, 2. p. – 569
s., WSOY.
Suoritustavat: Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti kurssitöiden eri vaiheiden suunnitteluun ja
toteuttamiseen. Lisäksi luentoja, viikkoraportointi ja kirjallinen loppuraportti sekä
loppuseminaari.
Arviointi (arvioinnin perusteet): Kurssiaktiivisuus (arvostelu 0-5), kirjallinen
tutkimusraportti ja loppuseminaari (0-5) sekä kirjallinen päättökuulustelu (0–5).
Ilmoittautuminen: WebOodissa helmi-maaliskuussa.

59931 Evoluutiobiologian perusteet, 6 op
Kohderyhmä: Ekologian ja evoluutiobiologian toisen vuoden pää- ja sivuaineopiskelijat
Ajoitus: Lukuvuoden kolmas periodi
Edeltävät opinnot: Vaaditut edeltävät opinnot:
 Evoluutio ja systematiikka (59900)
 Ekologian perusteet (52073)
Suositeltavat edeltävät opinnot:
 Käyttäytymisekologian perusteet (52045)
 Geneettinen analyysi (52746)
Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 ymmärtää evolutiivista ajattelua
 oppii evoluutiobiologian keskeisimmät konseptit
 ymmärtää miten luonnonvalinta ja stokastiset tekijät toimivat geenitasolta lajitasolle
 hahmottaa miten sopeutuminen ympäristöön luonnonvalinnan kautta tapahtuu
 hallitsee evoluutiobiologiseen tutkimukseen liittyviä tilastollisia analyysimenetelmiä
 osaa poimia luennosta/tekstistä oleellisia asioita ja avata niitä oppimispäiväkirjassa
Sisältö: Luennot, harjoitustyöt, oppimispäiväkirjojen kirjoittaminen, muu itsenäinen
työskentely
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssi pohjautuu kirjaan: Herron J. C. & Freeman S. 2013:
Evolutionary Analysis (5. painos) Pearson Education International.
Suoritustavat: Luentokurssi, harjoitustyö, oppimispäiväkirja, kirjallinen (koti)tentti, luennot
vapaaehtoisia, muut osiot pakollisia.
Arviointi (arvioinnin perusteet): Kaksi välitenttiä sekä oppimispäiväkirjat arvioidaan.
Loppuarvosanat lasketaan siten, että osatentti I muodostaa kokonaisarvosanasta 30 %,
osatentti II 40 % ja oppimispäiväkirjat 30 %. Hyväksytty suoritus vaatii kummastakin
osatentistä puolet maksimipisteistä. Tentit arvioidaan tiedollisen sisällön perusteella,
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oppimispäiväkirjat arvioidaan opetuksen sisällön ymmärtämisen ja sen pohdinnan
perusteella.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodissa.

59933 Ekologian ja evoluutiobiologian proseminaari ja äidinkielen opinnot, 3 op
Kohderyhmä: Toisen tai kolmannen vuoden opiskelijat.
Ajoitus: Kurssi järjestetään vuosittain syyslukukaudella. Tarkemmat päivämäärät
ilmoitetaan vuosittain ekologian ja evoluutiobiologian opetusohjelmassa.
Edeltävät opinnot: On suositeltavaa, että proseminaariin osallistuttaessa ekologian
kenttäkurssin tutkimusjakso on suoritettu.
Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 osaa etsiä erilaista tietoa
 oppii lukemaan tieteellisiä artikkeleita
 hahmottaa suullisen ja kirjallisen esittämisen perusteet
 pystyy kirjoittamaan hyvää äidinkielistä tieteellistä asiatekstiä
 oppii antamaan ja vastaanottamaan palautetta
 löytää itselleen mieluisan kandidaatintutkielman aiheen.
Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on sellaiset tiedonhankinnan ja kirjallisen esittämisen
taidot, että hän pystyy vaivatta kirjoittamaan kandidaatintutkielmansa. Tutustuminen
tieteelliseen kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen auttaa opiskelijaa kohtaamaan yllättävän pian
vastaan tulevan pro gradu -työn vaatimukset.
Sisältö: Kurssin pääsisältönä on kurssilaisten omatoiminen tieteelliseen kirjallisuuteen
tutustuminen ja kahteen tutkimusartikkeliin perustuvan 5 liuskan esseen ja 15 minuutin
esitelmän valmistaminen. Kurssilaiset kuuntelevat toistensa esitykset ja osallistuvat
keskusteluun.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Referoiduissa eli vertaisarvioiduissa kansainvälisissä
sarjoissa julkaistut tutkimukset.
Suoritustavat: Vaikka luennot ovat vapaaehtoisia, niille osallistumisesta on hyötyä.
Seminaaritapaamisissa täytyy olla paikalla. Osan poissaoloista voi korvata kuuntelemalla
tutkijaseminaareja. Jos seminaarikertoja on esimerkiksi kahdeksan, kolme poissaoloa johtaa
kurssin hylkäämiseen.
Arviointi (arvioinnin perusteet): Sekä esitelmä että essee arvioidaan asteikolla 1–5.
Arviointiperusteena esitelmissä on artikkelien nivominen kokonaisuudeksi ja töiden ideoiden
ja merkityksen oivaltaminen. Visuaalinen näyttävyys ei ole arviointiperuste, mutta esityksen
rakenteen tasapainoisuus ja loogisuus ovat. Esseissä arvioidaan esityksen rakennetta ja
kielenkäyttöä. Hyvä essee tuo esiin tutkimusten ideat ja teoreettisen taustan lisäksi niiden
tieteellisen merkityksen.
Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodissa viimeistään viikkoa ennen luentojen alkamista.
Kurssiaikataulu käy ilmi ekologian ja evoluutiobiologian vuotuisesta opetusohjelmasta.
59937 Syventävien opintojen seminaari, 5 op (opiskelijoiden esitykset)
Kohderyhmä: Maisterivaiheen opiskelijat, jotka tekevät pro gradu –työtään. Gradu voi olla
suunnitteluvaiheessa, puolivalmis tai viimeistelyä vaille luovutettavissa.
Ajoitus: Kurssi järjestetään vuosittain kevätlukukaudella. Tarkemmat päivämäärät
ilmoitetaan ekologian ja evoluutiobiologian opetusohjelmassa.
Tavoite: Syventävien opintojen seminaarissa opiskelijalla on työn vaiheesta riippuen
mahdollisuus
 tarkentaa itselleen ja ohjaajilleen työn teoreettista taustaa ja koesuunnittelua (työ
suunnitteluvaiheessa)
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 saada opiskelutovereilta ja ohjaajilta kommentteja keskeneräisen työn edistämiseksi
 nauttia valmistuneen työnsä esittämisestä opiskelutovereilleen ja ohjaajilleen.
Sisältö: Seminaarin aikana opiskelijat kuuntelevat kollegoidensa esityksiä (eli ovat läsnä
seminaareissa), pitävät oman esitelmän (30 min), kirjoittavat esseen (10 liuskaa), opponoivat
kollegan esityksen ja kirjoittavat opponentin raportin (1 liuska), joka perustuu esseeseen.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Opiskelijoiden seminaarityöt.
Suoritustavat: Kurssilaiset ovat läsnä vähintään ¾ seminaarikerroista, pitävät oman
esitelmänsä ja kirjoittavat esseen, opponoivat ja kirjoittavat opponentin raportin.
Arviointi (arvioinnin perusteet): Esseet ja esitykset arvioidaan asteikolla 1–5. Visuaalinen
näyttävyys ei ole esitysten arviointiperuste vaan esityksen tasapainoisuus ja tieteellinen
sisältö. Esseiden arvosteluperusteita ovat rakenne, sisältö ja kieli. Erinomainen opponointi
voi nostaa kokonaisarvosanaa.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi tukee pro gradun kirjoittamista.
Lisätiedot: Kurssilaisten toivotaan ilmoittautuvan WebOodissa viimeistään tammikuun
puolivälissä. Tarkemmat päivämäärät käyvät ilmi ekologian ja evoluutiobiologian
vuosittaisesta opetusohjelmasta.

523075 Eläintieteen perusteet, 2 op (opiskelijoiden alustukset)
Kohderyhmä: Toisen tai kolmannen vuoden opiskelijat.
Ajoitus: Kurssi järjestetään vuosittain syyslukukaudella. Tarkemmat päivämäärät
ilmoitetaan vuosittain ekologian ja evoluutiobiologian opetusohjelmassa.
Edeltävät opinnot: Johdatus eläintieteeseen kurssin suorittaminen auttaa ymmärtämään
kirjassa esiintyvien keskeisten käsitteiden merkitykset.
Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija voi kurssin käytyään tenttiä perus- ja
aineopintojen morfologian tenttikirjan. Kurssi tukee opiskelijan omatoimista opiskelua.
Sisältö: Kurssin aikana kukin opiskelija pitää kaksi tai kolme alustusta tenttikirjan Hickman
ym. Animal Diversity kappaleiden sisällöstä. Kurssisuoritukseen kuuluu lisäksi yhden
kolmisivuisen esseen kirjoittaminen. Essee perustuu yhteen artikkeliin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Hickman ym. Animal Diversity. Esseiden pohjana ovat
kansainvälisissä vertaisarvioiduissa sarjoissa julkaistut artikkelit.
Suoritustavat: Kurssilaiset alustavat omalla vuorollaan ja kirjoittavat esseen.
Arviointi (arvioinnin perusteet): Kurssi on joko hylätty tai hyväksytty.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi tukee morfologian kirjatentin (52319)
suorittamista.
Lisätiedot: Kurssilaisten toivotaan ilmoittautuvan WebOodissa viimeistään viikkoa ennen
kurssin alkamista. Tarkemmat päivämäärät käyvät ilmi ekologian ja evoluutiobiologian
vuosittaisesta opetusohjelmasta. Kurssin opintopisteet kirjataan kun kirjatentti on suoritettu.
523034 Populaatiobiologian perusteet, 4 op (opiskelijoiden alustukset)
Kohderyhmä: Toisen tai kolmannen vuoden opiskelijat.
Ajoitus: Kurssi järjestetään vuosittain kevätlukukaudella. Tarkemmat päivämäärät
ilmoitetaan ekologian ja evoluutiobiologian opetusohjelmassa.
Edeltävät opinnot: Yksilöistä ekosysteemeihin –kurssin suorittaminen helpottaa keskeisten
käsitteiden omaksumista.
Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija voi kurssin käytyään tenttiä perus- ja
aineopintojen ekologian tenttikirjan. Kurssi tukee opiskelijan omatoimista opiskelua.
Ekologian tenttikirja on kaikkien myöhempien ekologian opintojen perusta, joten kirjan
tenttiminen mahdollisimman varhain tukee ekologian ja evoluutiobiologian (ja muidenkin
biologian koulutusohjelman pääaineiden) maisteriopintoja.
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Sisältö: Kurssin aikana kukin opiskelija pitää kaksi tai kolme alustusta tenttikirjan Begon ym.
Ecology. From Individuals to Ecosystems kappaleiden sisällöstä. Kurssisuoritukseen kuuluu
lisäksi kahden kolmisivuisen esseen kirjoittaminen. Essee perustuu yhteen artikkeliin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Begon ym. Ecology (4. painos) From Individuals to
Ecosystems. Esseiden pohjana ovat kansainvälisissä vertaisarvioiduissa sarjoissa julkaistut
artikkelit.
Suoritustavat: Kurssilaiset alustavat omalla vuorollaan ja kirjoittavat esseet.
Arviointi (arvioinnin perusteet): Kurssi on joko hylätty tai hyväksytty.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi tukee ekologian kirjatentin (59921) suorittamista.
Lisätiedot: Kurssilaisten toivotaan ilmoittautuvan WebOodissa viimeistään viikkoa ennen
kurssin alkamista. Tarkemmat päivämäärät käyvät ilmi ekologian ja evoluutiobiologian
vuosittaisesta opetusohjelmasta. Kurssin opintopisteet kirjataan kun kirjatentti on suoritettu.

523088 Laboratory Methods in Molecular Ecology, 4 ects
Target group: MSc and PhD students
Time: Period I
Aims: The aim of the course is that students
 understand and appreciate the importance of lab safety and sterile work when
working in a DNA lab
 learn basic lab methods in molecular Ecology, such as,
DNA extraction, Electrophoresis, Polymerase chain reaction (PCR), DNA
sequencing, DNA microsatellites and qPCR
 learn basic data analysis
 learn and understand the importance of writing a lab journal
 train to prepare and give presentations
Content: The course consists of performing lab projects and theoretical supporting
theoretical lectures on the techniques used. Students write a lab journal and a final report on
their project.
Study material and literature: Material given in the course
Completion: Lectures, lab projects, lab journal, final report
Grading: Written exam and activity during the lab projects, grading 1-5
Other information: Enrolment in WebOodi in August-September
Perttu Seppä, e-mail perttu.seppa|at|helsinki.fi
523108 Conservation Genetics, 3 ects
Target group: MSc and PhD students
Time: Period II every other year
Prerequisites: Basic knowledge in population genetics and statistics (e.g., 59931).
Aims: The aim of the course is that students
 understand the basic theory of population genetic analysis in finite and particularly
small-sized populations
 understand how genetic methods can be used for helping to conserve endangered
species
 train to prepare and present a literature-based project
Content: The course consists on lectures on population genetics of small populations and
group work and presentations of projects on recent conservation genetics topics.
Study material and literature: Optional book exam on a recent book in Conservation
Genetics
Completion: Written exam on lectures, activity in group work, preparation and presentation
of project, optional book exam
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Grading: 1-5
Other information: Enrolment in WebOodi in September
Perttu Seppä, e-mail perttu.seppa|at|helsinki.fi
523138 Concepts and Principles of Spatial Conservation Planning, 3 ects
Target group: Best suited for advanced undergraduate or postgraduate students in ecology,
environmental or forest sciences.
Time: Period III, January to middle of February.
Prerequisites: Basic knowledge of ecology and population biology is preferable.
Aims: To familiarize the student with biodiversity conservation strategies and the main
concepts, principles and methods of (spatial) conservation prioritization and planning.
Content: Lectures 17 x 2 h. The emphasis is on explaining (verbally) all important concepts
of spatial conservation prioritization and systematic conservation planning in an accessible
manner. Material covers a broad range of topics at a relatively general level. This course
also introduces terminology needed when reading literature from this field of science.
Study material and literature: Printed lecture notes (ca. 80 pages) will be distributed to
students during lectures. Lectures will concentrate on discussing and expanding upon the
most important points.
Completion: Participation on lectures and written exam.
Grading: Written exam, grading 1-5.
Connection to other courses: 523143 Methods and Software of Spatial Conservation
Planning, 3 ects
Other information: Enrolment in WebOodi in November-December.
Atte Moilanen, e-mail atte.moilanen|at|helsinki.fi
523144 Projektikurssi, 4-10 op
Kohderyhmä: Bio- ja ympäristötieteiden maisterivaiheen opiskelijat
Ajoitus: Kurssi kestää koko kevätlukukauden.
Edeltävät opinnot: Opiskelija on edennyt opinnoissaan maisterivaiheeseen (mieluiten LuKtutkinto jo tehty).
Tavoite: Oppia suunnittelemaan ja hallitsemaan projekteja pienryhmässä sekä soveltamaan
oman alan teoreettista tietoa käytäntöön. Saada aitoja työelämäkontakteja. Oivaltaa omaa
osaamista ja rohkaistua siitä.
Sisältö: Opiskelijat perehtyvät projektisuunnittelun ja -hallinnan teoriaan ja tekevät
pienryhmissä todellisia projekteja alan työnantajille. Opiskelijaryhmät esittelevät omat
projektinsa muille loppuseminaarissa. Kurssista saatava opintopistemäärä (4-10) riippuu
projektin laajuudesta.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssin wiki-alueella
(https://wiki.helsinki.fi/display/bioprojekti/) jaettava materiaali.
Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen ja loppuseminaariin sekä projektin tekeminen
ryhmissä.
Arviointi: Kukin opiskelijaryhmä saa toteuttamastaan projektista arvosanan 1-5. Lisäksi
yksittäisen opiskelijan oma aktiivisuus voi vaikuttaa hänen lopulliseen kurssiarvosanaansa.
Ei tenttiä.
Ilmoittautuminen: Alustava ilmoittautuminen weboodissa. Lopullinen ilmoittautuminen
edellyttää motivaatiokirjeen, ansioluettelon ja ryhmätoiveesn lähettämistä. Tarkempi
ohjeistus annetaan biotieteiden laitoksen verkkosivuilla ja opiskelijajärjestöjen
sähköpostilistoilla.

145

523143 Methods and Software of Spatial Conservation Planning, 3 ects
Target group: Best suited for advanced undergraduate students or PhD students interested
in conservation biology, theoretical ecology or biogeography.
Time: Period IV, middle of March to April every other year (even years), conditional on a
minimum of six participants enrolling.
Prerequisites: Course 523138, work experience or prior studies covering similar material.
Aims: To give student basic methodological understanding about conservation prioritization.
At the end of the course, students will better understand the basic rationale and
methodology behind spatial conservation planning methods. Having worked on numerical
examples, students have an insight into how these methods really operate on data.
Contents: Lectures 8 x 2 h, computer demonstrations 2 x 100 min. Hands-on topics include
scoring, minimum set and maximum utility planning, irreplaceability, threats and dynamic
landscapes, optimization, multi-action planning, etc. Students will be able to set up and run
basic analyses with the Zonation spatial prioritization software. Students also will acquire
some familiarity with the RobOff software for prioritization of conservation action.
Material: Written material and analytical tasks distributed during lectures.
Completion: Compulsory participation in the lectures, return of analytical homework and
successful completion of computer exercise.
Grading: Homework and computer exercise (50%), final exam (50%), grading 1-5.
Connection to other courses: 523138 Concepts and Principles of Spatial Conservation
Planning, 3 ects
Other information: Enrolment in WebOodi in February-March.
Atte Moilanen, e-mail atte.moilanen|at|helsinki.fi

523148 Biodiversity in Dead Wood, 7 ects
Target group: Second to fifth year students
Time: Period II (not organized every year)
Prerequisites: Basic knowledge of ecology.
Aims: To familiarize the student various aspects of the habitat, organism groups and
ecological processes in dead wood. Guest experts on dead wood will provide a deeper
coverage of their research fields, and will give examples of case studies by giving the
presentation and possibly taking part in the afternoon discussion sessions.
Content: Lectures (ca. 15 h), journal club, book exam
Completion: Written exam, final report, learning diary (name all types used)
Grading: 1-5
Connections to other courses: Is there another course that could substitute your course
Other information: Enrolment in WebOodi starting one month prior the course.
Dmitry Schigel, e-mail dmitry.shchigel|at|helsinki.fi

523150 Research in Practice: Develop Yourself as a Researcher, 7 ects
Target group: This course is suitable for advanced undergraduate students and masters
students, with a basic knowledge of statistics and the planning and carrying out of research.
This course is designed to give students an opportunity to grow and develop in their
independence as researchers. It is appropriate for students who wish to challenge
themselves, and therefore essential, that students are well motivated and willing to
independently seek out help from experts and support staff while developing and
implementing their projects.
Time: Period IV and the periods I-II next fall. An orientation session will take place in
Helsinki in March 2014 (date to be agreed upon with students). Students plan their own field
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research and implement it according to their schedule. A final seminar will be held during the
autumn semester 2014 (dates to be agreed upon with students).
Prerequisites: Completion of Ekologian kenttäkurssin tutkimusjakso (59905) or similar
course. Completion of basic statistical analysis course.
Aims: The aim of this course is to allow students an opportunity to develop their skills as
researchers and support their development processes toward independent researchers.
From the perspective of the students' professional development, the goal is to allow students
the opportunity to practice and develop many of the skills that will be needed in a
researcher's career.
Content: Students independently form small research groups (2-4 students) and together
plan field research to be undertaken at Lammi Biological Station. Students are responsible
for finding a supervisor to help them plan the work. The course will be comprised of 4
phases. 1. Research planning/funding application, 2. Field research implementation, 3. Data
analysis and reporting, and 4. Presentation of own research and evaluation of colleagues'
research.
Students will construct a research plan (maximally two A4 pages), which includes theoretical
background, field methods, implementation, proposed method of statistical analysis and a
budget. In their research plans students can apply for a small amount of funding to support
the costs of the research (e.g., petrol, research supplies). Research should involve fieldwork
that can be performed during an approximately 1-2 week period. Research topics are
decided by the students themselves and can be developed upon (but not repeat) projects
performed during Ekologian kenttäkurssin tutkimusjakso (59905). Projects may also take the
form of pilot research for a future Master's project. Upon completion of the fieldwork students
analyze their data and report on their results in a 4-5 page summary. To practice the review
process of scientific work, students will submit their work to be critiqued by other groups.
Research groups then have the opportunity to modify their report according to the feedback
and/or respond to criticisms before a final seminar where students present their projects to
each other.
Study material: Students are responsible for gathering literature (peer reviewed research
published in scientific journals or textbooks) as background information for their own
research topic.
Completion: Group project work (application, fieldwork, data analysis and reporting,
presentation of results)
Grading: A pass or fail grade will be given based on the satisfactory completion of the 4
course phases listed above.
Additional information: Enrolment in WebOodi January-middle of February and by e-mail
to john.loehr|at|helsinki.fi.
Teaching language in English/Finnish. Quota of students 12. Students will cover the cost of
travel between Lammi Biological Station and Helsinki, as well as accommodation and food
while in Lammi.
523151 Introduction to Evolutionary Ecological Genomics, 4 ects
Target group: MSc and PhD students
Time: Period II every other year
Prerequisites: Basic knowledge in population genetics (e.g., 59931) and statistics.
Aims: The aim of the course is that students
 Understand various Next Generation Sequencing techniques
 Understand how these techniques can be used for studying ecological and
evolutionary questions in non-model organisms
 Learn about various ongoing NGS projects at the Department of Biosciences
Content: The course provides a brief introduction to the different molecules and techniques
used in NGS. After the introduction, guest lecturers showcase the diversity and use of these
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techniques for their own study questions. Students participate in group work and present
projects on recent topics in NGS.
Study material and literature: Optional book exam
Completion: Lectures, group work, optional book exam.
Grading: Attendance during lectures, activity during group work, grading 1-5
Other information: Enrolment in WebOodi in September
Perttu Seppä, e-mail perttu.seppa|at|helsinki.fi

523160 Koesuunnittelu, 2 op
Ajoitus: Kurssi järjestetään 3. periodin aikana.
Edeltävät opinnot: 52039 Biostatistiikka I tai vastaava tilastotieteen johdantokurssi.
Tavoite: Tavoitteena ymmärtää biologisen tutkimuksen periaatteita. Opiskelija osaa
itsenäisesti suunnitella ja analysoida keskeisiä koejärjestelyjä.
Sisältö: Kurssilla perehdytään kokeiden suunnitteluun ja aineiston keräämiseen. Luennoilla
ja harjoituksissa käsitellään mm. seuraavia aiheita: hypoteesien muodostaminen, yleisesti
käytetyt koejärjestelyt ja niiden periaatteet, otoksen poimiminen, mittaaminen, tutkimuksen
etiikka. Kurssi sopii hyvin yhteen Biostatistiikka II -kurssin kanssa, jossa käsitellään
tarkemmin kokeiden tilastollista analysointia.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ruxton, G. D. and Colegrave, N. 2006: Experimental Design
for the Life Sciences. 2. p.
Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista.
Arviointi: Kurssi on joko hylätty tai hyväksytty.
Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodissa.

523113 Tilastotiede II: tilastollisten menetelmien perusteet, 3 op
Kohderyhmä: LuK-tutkinnon suorittaneet maisterivaiheen opiskelijat. Kurssi on pakollinen
bio- ja ympäristötieteellisen sekä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoille,
valinnainen farmasian ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Vastaava kurssi
(Y130B) järjestetään syksyisin maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa.
Ajoitus: III periodi
Tavoite: Kurssin suoritettuaan
 opiskelija osaa kuvailla yleisimpien todennäköisyysjakaumien pääominaisuudet
 opiskelija osaa suorittaa parametrien estimoinnit ja yleisimmät tilastolliset
hypoteesien testaamiset yleisimpien todennäköisyysjakaumien tilanteissa
 opiskelija hallitsee tilastollisen päättelyn perusteet erityisesti lineaaristen mallien
tilanteessa
Sisältö: Luentoja ja tietokoneharjoituksia; aiheina todennäköisyysjakaumat, parametrien
estimoiminen, hypoteesien testaus, lineaarisen regressioanalyysin ja varianssianalyysin
perusteet, estimoiminen ja testaus sopivan tilasto-ohjelman avulla.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali ja tietokoneharjoitusmateriaali
Suoritustavat: Tentti
Arviointi: 0-5 tentin perusteella
Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodissa

59907 Introduction to Boreal Ecology and Biogeography in Fennoscandia, 2 credits
Target group: Second to fourth year students in biology, both Finnish and foreign
Time: I period, early to mid September
Prerequisites: Basic knowledge of ecology, botany and zoology
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Aims: To familiarize student with the taiga biome, both from botanical and zoological
perspective. The following topics will be covered
 a general overview of the physiography and bioclimatic regions in northern Europe
 invasion of plants and animals to Fennoscandia in the postglacial period
 major terrestrial ecosystems and their vegetation ecology, especially forests and mires
 regional features in biogeography, floral and faunal elements
 human impact and recent changes
 nature conservation area networks and sustainable nature management practicies in
Finland
Content: Lectures 24 h
Study material and literature: Lecture material
Completion: Written exam jointly with the taiga Excursion material (58570)
Grading: 0-5
Connections to other courses: 58570 Taiga Excursion
Other information: Enrolment in WebOodi

58570 Taiga Excursion, 2 credits
Target group: Second to fourth year students in biology (basic level), both Finnish and
foreign
Time: I period, third or fourth week of September
Prerequisites: Course 59907 Introduction to Boreal Ecology and Biogeography is required
Aims: To familiarize students to forests and bogs of several national parks and one strict
nature reserve, and other protected areas, representative of rare taiga habitats in southern
Finland. Also natural springs, eskers and sites of bog restoration and prescribed burning of
natural fire areas will be visited.
Content: Field excursion, five full days Monday to Friday
Study material and literature: Information given in lectures (59907) and during the
excursion
Completion: Written exam jointly with the lectures (59907)
Grading: 0-5
Connections to other courses: 59907 Introduction to Boreal Ecology and Biogeography in
Fennoscandia
Other information: Costs per student ca. 50 €; enrolment in WebOodi

58549 Introduction to Ecological Modelling, 6 credits
Target group: This course is mainly targeted at third-year students, with basic knowledge of
ecology, who want to learn more about ecological theory, interpretation and application of
ecological models, and learn some elementary programming.
Time: I-II periods
Prerequisites: Attending this course does not require any prior knowledge of R or
programming in general. What is needed, however, is knowledge of basic ecology (what is
logistic growth, what is a population, what are species interactions, etc.), mathematics (like,
what is a function) and elementary statistics (such as, what is a distribution and what is
correlation).
Aims: After this course the student is able to write simple programs in R. The aim is to learn
how to implement simplified models of ecological systems/processes in an executable form,
which can be used to systematically study the properties and behavior of the model. This will
help in understanding theoretically oriented ecological literature, as well as help to build up a
more analytical perspective on ecological problems.
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Content: The course contains lectures and computer exercises, as well as a small,
independent project.
Study material and literature: Obligatory reading: R-guide to programming techniques
(available on the course’s Moodle page). Voluntary reading: Primer of Ecology with R (Use
R!). H. Stevens (2010), Springer.
Completion: To pass this course, students need to return four training exercises and a
written report of a small modeling project.
Grading: 0-5
Other information: Enrolment in WebOodi

523052 Population Biology in Fragmented Landscapes, 7-10 credits
Target group: Second to fifth year students (intermediate level)
Time: I-II periods
Prerequisites: Basic knowledge of ecology
Aims: The course will give information on the spatial structure and dynamics of fragmented
populations. The topics deal with habitat loss and fragmentation, metapopulation concepts
and modelling, the causes and patterns of extinctions, dispersal, population genetics and
species interactions in fragmented landscapes, impacts of climate change and concepts of
spatial conservation planning with focus on fragmented populations.
Content: Lectures, computer practicals, discussion sessions, weekend seminar, lecture
exam, optional book exam.
Study material and literature: Will be given during the course; Hanski, Ilkka (2005) "The
shrinking world: ecological consequences of habitat loss".
Completion: Seminar work, written exam
Grading: 0-5
Other information: Enrolment in WebOodi

52134 Licentiate Seminar (lisensiaattiseminaari), 4 credits
Target group: Doctoral students in ecology and evolutionary biology
Time: Periods I-IV, every other Monday 14-16; students may start the seminar any time
Prerequisites: MSc degree (or equivalent)
Aims: The students are expected to give talks about their own research, or on a well-defined
study problem related to their own research. Topics of common interest are also accepted.
After passing the seminar the students are able to communicate their research to
international audiences and discuss about their research methods and results with other
scientists. The seminar also serves as an efficient channel to communicate the students’
research activities to the whole department.
Content: Oral presentations by the students
Completion: To pass the seminar, two own presentations and listening of 13 presentations
of other students are required; presentations are 15-20 min.
Grading: Pass/fail
Other information: Enrolment in Weboodi
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Fysiologian ja neurotieteen osaston järjestämä opetus
52089 Biologian historia, 2 + 1 op
Ajoitus: Periodi 4 joka toinen vuosi (2014, 2016, …) tiistaisin ja perjantaisin klo 10-12.
Tavoite: Tavoitteena on antaa perustiedot elävää luontoa koskevan tiedon ja tieteen
kehityksestä antiikista nykyaikaan. Missä mielessä tiede "kehittyy"? Olivatko tutkijat ennen
paljon tyhmempiä kuin me? Miten eläin-, kasvi- ja mikrobitiedosta tuli biologiaa, elämän
tiedettä? Miksi puhutaan nykyään usein biotieteistä eikä biologiasta? Opintojakson jälkeen
opiskelija osaa kriittisesti tarkastella biologista tietoa ja tutkimusta rajoittavia tekijöitä sekä
yhteiskunnallista rooliaan biotieteilijänä.
Sisältö: Antiikki ennen Aristotelesta; Aristoteles; Antiikin biologia Aristoteleen jälkeen;
Bysanttilainen, arabialainen ja katolinen keskiaika; Renessanssi (1400-1500-l.); Modernin
luonnontieteen synty (1600-l.); Maailmoista parhain: 1600- ja 1700-lukujen systemaattinen
biologia; Pysyväinen ja muuttuvainen; Kehitys ilman ohjaavaa kättä: Charles Darwin;
Elintoimintojen dynamiikka (1500 - n. 1830); Soluteoria ja sytologia. Perinnöllisyyden
substraatti ja genetiikan synty; 1900-luvun päälinjoja; "Suomen biologia" 1640--.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luennoilla jaettava materiaali sekä luennoilla ilmoitettava
oheislukemisto
Suoritustavat: Luennot ja omatoiminen työskentely sekä kirjallinen loppukuulustelu
Arviointi: Kirjallinen loppukuulustelu, (arvostelu asteikolla 0-5)
Lisätiedot: Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä hyväksytty loppukuulustelu antavat 2
op. Esseestä tai esitelmästä (aihe sovittava professorin kanssa) voi saada 1 op lisää.
522018 Eläinfysiologian seminaari, 9 op
Ajoitus: Koko lukuvuosi perjantaisin klo 9-12.
Edeltävät opinnot: Biotieteiden perusteet ja 522059 Ihmisen fysiologia, 5 op, Silverthorn:
Human Physiology.
Tavoite: Seminaarin tarkoituksena on syventää eläinfysiologian tuntemusta sekä avustaa
oppikirjan tenttimistä. Opiskelijalle muodostuu kokonaiskäsitys elintoiminnoista, niiden
säätelystä ja fysiologisista adaptaatiomekanismeista, ml. vertaileva ja evolutiivinen
perspektiivi.
Sisältö: Seminaari kattaa laajasti fysiologian eri osa-alueet.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Hill RW, GA Wyse & M Anderson: Animal Physiology, 3rd
edition. Sinauer, 2012. Myös saman kirjan 2. painos (2008) käy.
Suoritustavat: Suoritus sisältää osallistumisen seminaariin, ryhmätyöskentelyn ja
omatoimisen opiskelun. Jokaisen seminaarikerran alussa suoritetaan alkukuulustelu
käsiteltävästä kirjaluvusta, jonka opiskelija lukee etukäteen. Seminaariohjelman yhteydessä
tentitään kirja (Hill et al.) kuudessa osassa. Vuoden aikana järjestetään 3
uusintamahdollisuutta.
Arviointi: Alkukuulustelut ja kuusi välikuulustelua (arvostelu asteikolla 0-5).

522040 Toiminnallisen anatomian luennot, 3 op
Ajoitus: Periodi 3. Opintojakso luennoidaan noin joka toinen vuosi. Jakso suositellaan
suoritettavaksi aikaisintaan ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen.
Edeltävät opinnot: 52052 Johdatus eläintieteeseen (pakollinen), 522004 Nisäkkään
anatomian kurssi (suositeltava)
Paikka: Biokeskus 3, kerros 6, Sali 6602
Opettaja: Henry Pihlström
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Tavoite: Tavoitteena on antaa yleiskuva selkärankaisten anatomiasta pääpiirteissään, ja sitä
kautta auttaa opiskelijaa ymmärtämään erilaisten biologisten rakenteiden toimintaa ja
syntyhistoriaa, sekä näihin kysymyksiin liittyvää problematiikkaa.
Sisältö: Opintojaksossa käydään läpi selkärankaisten rakennetta ja erilaisia toiminnallisia
ratkaisuja eri eläinryhmillä ja eri ympäristöissä. Huomiota kiinnitetään myös rakenteiden
evolutiiviseen historiaan, monin esimerkein. Esitellään erilaisten homologisten ja analogisten
rakenteiden osuutta eläinten evoluutiossa organismitason näkökulmasta käsin.
Opiskelija valitsee kaksi toiminnalliseen anatomiaan liittyvää aihetta, joihin hän syventyy
yksityiskohtaisesti lähdekirjallisuutena toimivien tieteellisten artikkelien avulla. Toisesta
aiheesta opiskelija pitää luennoilla n. 20 minuutin pituisen PowerPoint-esitelmän, ja toisesta
hän kirjoittaa 4-5 sivun pituisen esseen, joka palautetaan opintojakson jälkeen.
Kirjallisuus: Luennoilla jaettava materiaali sekä erikseen ilmoitettava kirjallisuus
Arviointi: Opiskelijoiden kirjoitukset ja esitelmät, arvostelu asteikolla 0-5. Loppukuulustelu,
(arvostelu asteikolla 0-5)

522052 Biosynteesi, 2 op
Ajoitus: Joka toinen vuosi (2015, 2017, …), yleensä toukokuun 2. torstai ja perjantai (kaksi
kokonaista päivää).
Tavoite: Monitieteisen symposion tavoitteena on laajentaa ja syventää tietoa ilmiöistä ja
ongelmakentistä, joiden käsittely vaatii biologian ja muiden luonnontieteiden ohella mm.
ihmistieteiden ja filosofian eri lähestymistapoja.
Sisältö: Aikaisempien Biosynteesi-symposioiden aiheina on ollut: Fitness; Biologia ja kieli;
Luonto, tieto ja evoluutio; Tietoisuus; Muodon evoluutio; Aika ja elämä; Elämän reunaehdot;
Biologia historiatieteenä; Tutkimuksen harharetket; Emootiot; Kieli ja kommunikaatio
eläimillä ja ihmisellä; ja viimeksi (2013) Seksi ja kuolema.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luennoilla jaettava materiaali sekä luennoilla ilmoitettava
oheislukemisto
Suoritustavat: Läsnäolo sekä hyväksyttävien luentoraporttien jättäminen vähintään
80 %:sta kaikista luennoista
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

52264 Biotieteiden fysiikka, 3 op
Ajoitus: Opintojakso järjestetään 3. periodilla vuosittain opintojakson 52211 jälkeen.
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuonna.
Edeltävät opinnot: Ei esitietovaatimuksia.
Tavoite: Opetuksen tavoitteena on biotieteiden alalla riittävä fysiikan perusperiaatteiden
tunteminen sekä fysikaalisten ilmiöiden ymmärtäminen myöhempiä opintoja varten.
Sisältö: Opetuksessa käydään läpi biologisten ilmiöiden ja biotieteellisten menetelmien
kannalta tärkeitä klassisen ja modernin fysiikan osa-alueita. Pääpaino on fysiikan
käsitteiden, ilmiöiden ja lainalaisuuksien tuntemisessa ja ymmärtämisessä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomoniste sekä laskuharjoituksia malliratkaisuineen.
Suoritustavat: Tentti.
Arviointi: Arvostelu asteikolla 0-5

52211 Biotieteiden matemaattiset harjoitukset, 3 op
Kohderyhmä: Erityisesti Biotieteiden laitoksen koulutusohjelmien pääaineopiskelijat, mutta
myös Viikin kampuksen muiden koulutusohjelmien opiskelijat.
Ajoitus: Opintojakso järjestetään 3. periodin alussa joka vuosi. Opintojakso suositellaan
suoritettavaksi toisena opiskeluvuonna.
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Edeltävät opinnot: Ei esitietovaatimuksia.
Tavoite: Tavoitteena on kunkin opiskelijan käytännön laskutaidon vahvistaminen
biotieteiden alalla yleisissä laskutyypeissä ja kyky lukea matemaattista käsittelyä
hyödyntävää kirjallisuutta.
Sisältö: Opetuksessa käsitellään tavallisimmin vastaan tulevia laskuja ja niiden sovelluksia
biotieteissä, kuten esim. yhtälön ratkaiseminen, eksponentti- ja logaritmifunktiot, derivaatta ja
integraali, differentiaaliyhtälöt. Tilastollisia menetelmiä ei käsitellä. Osa sisällöstä kertaa
lukiomatematiikkaa soveltaen sitä biotieteissä tavallisiin laskutyyppeihin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomoniste sekä laskuharjoituksia malliratkaisuineen.
Suoritustavat: Tentti. Muu suoritustapa: Kurssin tenttimisen osoittautuessa ylivoimaiseksi
henkilökohtaisesti määritellyn oppimistavoitteen mukaiset harjoitukset ja niillä saavutetun
laskutaidon osoittaminen riittävät suoritukseen arvosanalla 1.
Arviointi: Arvostelu asteikolla 0-5

52245 Fysiologian ja histologian harjoitustyöt, 3 op
Kohderyhmä: 1. vuoden opinnot
Ajoitus: Periodi 3
Edeltävät opinnot: Biologian ja molekyylibiotieteiden koulutusohjelmien
pääaineopiskelijoilta vaaditaan seuraavat opintojaksot: 55395 Kemian perusteet, 52025
Biokemian harjoitustyöt / 52025 Molekyylibiotieteiden harjoitustyöt I ja 52078 Solubiologia ja
sytogenetiikka (tai vastaavat tiedot).
Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija on saanut laajan kuvan siitä, miten erilaisia fysiologisia
muuttujia voidaan mitata eläimistä ja miten yksinkertainen koe-järjestely suunnitellaan ja
rakennetaan. Opiskelija tuntee myös tavallisimmat histologiset värjäystekniikat ja tietää eri
elinten rakenteen.
Sisältö: Fysiologian osuus: Kurssilla perehdytään veren rakenteeseen ja toimintaan,
eläinten metaboliaan ja sen säätelyyn sekä eläinten sähköisen aktiivisuuden mittaamiseen.
Histologian osuus: Nisäkkäiden elinten solutason rakenne. Tavoitteena ymmärtää rakenteen
ja toiminnan välinen yhteys sekä huomata yleiset, eri elimissä toistuvat rakenteelliset
ratkaisut.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimonisteet
Suoritustavat: Fysiologian osuus: harjoitustyöt 35 h
Histologian osuus: luennot 15 h, mikroskopointi 4 h
Arviointi: Loppukuulustelu (arvostelu asteikolla 0 – 5)

522019 Eläinfysiologian jatkokurssi, 6 op
Kohderyhmä: Maisterivaihe
Ajoitus: Periodi 4
Edeltävät opinnot: Biotieteen perusopinnot, Molekyylistä toimivaan organismiin luentokurssi, eläinfysiologian seminaarin ja Hill kirjan suorittaneilla etusija kurssille.
Tavoite: Kurssin tarkoituksena on perehtyä klassisiin ja moderneihin fysiologisiin
menetelmiin, kokeiden suunnitteluun ja suorittamiseen. Kurssitöiden yhteydessä tutustutaan
myös monipuolisesti erilaisiin koe-eläintekniikoihin. Kurssin jälkeen opiskelijoilla on laaja
kuva fysiologisista tutkimusmalleista ja niiden suunnittelusta ja toteutuksesta.
Sisältö: Kurssitöiden aiheina ovat mm. aistinfysiologia, ekofysiologia, lihasfysiologia,
hermofysiologia, kehitysfysiologia, käyttäytymisfysiologia
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste ja artikkelit
Suoritustavat: Kurssityöt (100 h), omatoiminen työskentely (60 h)
Arviointi: Työselostukset, (arvostelu asteikolla 0-5)
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52090 Sensory Biology, 2 + 1 credits
Time: Period 4 (March-May) every second year (2015, 2017, …) Tuesdays and Fridays 1012.
Prerequisites: For Finnish students 529001 and 529002 Biotieteiden perusteet I-II,
preferably also 522018 Eläinfysiologian seminaari. For international students no special
requirements.
Aims: To understand the physical and biological boundary conditions of sensory information,
the principles and mechanisms of information processing in sensory organs and nervous
systems, the adaptation of sensory systems to different environments and life styles, and
animal communication.
Contents: All known sensory modalities, the major systems as well as “minority senses”.
Literature: Lecture handouts and literature that will be presented during the lectures.
Exams: Four smaller exams during the course, plus a final exam.
Grading: Grading scale 0-5
Additional information: Active participation and passing the exams gives 2 credits. 1 extra
credit may be earned by writing an essay on a subject approved by the Professor.
52231 Fysiologian ja neurotieteen maisteriseminaari, 9 op
(Magisterseminarium i Fysiologi och Neurovetenskap, Master’s Seminar in Physiology and
Neuroscience)
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat.
Ajoitus: Tapaamiset noin kolme kertaa kuukaudessa kahden lukukauden ajan. Seminaari
suoritetaan opintojen loppuvaiheessa kun Pro gradun tekeminen alkaa olla ajankohtaista.
Vastuuhenkilö: Prof. Kai Kaila, FT Eva Ruusuvuori
Opettaja: FT Eva Ruusuvuori
Ennakkovaatimukset: LuK:n loppukuulustelukirjat tulee olla suoritettuina.
Tavoite: Seminaarin aihepiiri vaihtuu vuosittain. Tavoitteena on, että opiskelija saa
yleiskuvan seminaarin aiheesta erilaisten kirjoitus- ja esiintymisharjoitusten sekä vierailevien
luennoitsijoiden kautta. Projektiluonteiset harjoitustyöt ohjaavat tiedon hankinnassa, tiedon
muokkaamisessa esitettävään muotoon sekä palautteen antamisessa.
Sisältö: Seminaari on monimuoto-opetusta, joka koostuu ryhmätöistä, keskusteluista,
kirjallisista harjoituksista ja esitelmistä. Seminaarissa käydään läpi myös pro graduun liittyviä
kysymyksiä gradupaikan hankkimisesta aina lopputyön kirjoittamiseen ja arvosteluun.
Oppimimateriaali ja kirjallisuus: Erikseen sovittua kirjallisuutta käsiteltävän aihepiirin
mukaan.
Suoritustavat: Seminaarin suorittaminen edellyttää kaikkien osatöiden hyväksyttyä
suorittamista, aktiivista osallistumista ja läsnäoloa tapaamisissa. Poissaoloista on sovittava
erikseen.
Arviointi: 0-5
Lisätietoja: Seminaaria seurataan kaksi lukukautta. On suositeltavaa, että seminaari
aloitetaan syksyllä. Ensimmäisessä kokoontumistilaisuudessa sovitaan tarkemmin mm.
seminaarin ajoista ja ohjelmasta, joten kaikkien seminaariin osallistuvien tulee tällöin olla
paikalla. Opintojakso korvaa aikaisemman Fysiologian ja neurotieteen laudatur-seminaarin.

522073 Fysiologian ja neurotieteen kandidaattiseminaari ja äidinkielenopinnot, 3 op
(Proseminar i Fysiologi och Neurovetenskap, Bachelor´s Seminar in Physiology and
Neuroscience)
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat.
Ajoitus: Joka vuosi, viikottain koko kevätlukukauden ajan.
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Edeltävät opinnot: 529001 Biotieteiden perusteet I (6 op); 529002 Biotieteiden perusteet II
(4 op) ja 522043 Ihmisen fysiologian luennot (3 op)
Tavoite: Seminaarissa perehdytään tieteellisen tekstin ja esitelmän laatimisen perusteisiin ja
harjoitellaan sekä suullista esitelmänpitoa että kirjallista tekstin tuottamista. Seminaarin
puitteissa perehdytään myös kirjastopalvelujen ajanmukaiseen käyttöön.
Sisältö: Luentoja, harjoituksia, seminaarityöskentelyä sekä omatoimista kirjoittamista ja
suullisen esittämisen harjoittelua. Opiskelijat pitävät 20-30 min pituisen suullisen esitelmän
sekä laativat 15-20 sivun kirjallisen katsauksen sovitusta aiheesta (kandidaatintutkielman
ensimmäinen versio) sekä toimivat opponenttina.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Tieteellisiä alkuperäisjulkaisuja (15-20 kpl)
kandidaatintutkielman aiheesta.
Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen ja seminaarityöskentelyyn (70 %
läsnäolovelvoite), kirjallisten tehtävien ja suullisten esitysten suorittaminen.
Arviointi: 0-5
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakson yhteydessä laaditaan 522062
Kandidaatintutkielma, fysiologia ja neurotiede, 6 op.
Lisätiedot: Opintojakso korvaa aikaisemman fysiologian ja neurotieteen proseminaarin ja
äidinkielen opinnot.
52277 Brain slice electrophysiology, 5 cr
Timing: 2nd period annually, 2 first weeks of December
Prerequisites: Electrophysiological techniques. A strong background in neurophysiology, for
example lectures in neurobiology, molecular neurobiology, Purves etc.
Goals: The goal is to learn widely used methods in electrophysiology (field recordings and
patch clamp) and learn how to set up an electrophysiological experiment. After the course
the students are aware of the mostly used electrophysiological techniques and are able to
apply them in science.
Contents: During the course, several techniques are discussed and applied in practice
(extra- and intracellular recordings; field potentials, patch-clamp, current-clamp. The
techniques are applied to answer different physiological questions in different brain
preparations. After the course the students also know how to make acute tissue preparations
for electrophysiological recordings.
Literature: Articles are given at the course.
Realisation and working methods: Laboratory course (80h) and individual work (40h).
Evaluation: Course laboratory work, written report.
Grading: Scale 0-5.

522001 Yksilönkehityksen anatomia, 2 op
Kohderyhmä: Jakso suositellaan suoritettavaksi aikaisintaan ensimmäisen vuoden
opintojen jälkeen.
Ajoitus: Opintojakso pidetään joka toinen vuosi (periodi 3)
Vastuuopettaja: Henry Pihlström
Edeltävät opinnot: Suositeltavat esitiedot: 529002 Biotieteiden perusteet II
Tavoite: Opiskelija perehtyy sikiönkehityksen perustapahtumiin, varsinkin eri
elinjärjestelmien muodostumiseen. Opiskelija tutustuu tavallisimpiin sikiönkehityksen
häiriöihin. Opintojaksolla painottuu sikiönkehityksen anatominen puoli.
Sisältö: Varhaisalkiokehitys, alkiokalvot, gastrulaatio, verenkiertojärjestelmän kehitys,
hermoston ja aistimien kehitys, tuki- ja liikuntaelimistön kehitys, pään ja kaulan alueen
kehitys, ruumiinonteloiden, ruuansulatuskanavan ja urogenitaalien kehitys. Opintojakson
pääpaino on ihmisen kehityksessä.
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Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomuistiinpanot ja Larsen’s Human Embryology tai
Sadler; Langmans Medical Embryology.
Suoritustavat: Kirjallinen tentti
Arviointi: 0-5

52217 Histologisen tekniikan perusteet, 3 op
(Grunder i Histologisk Teknik, Principles of Histological Techniques)
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat, JOO-opiskelijat
Ajoitus: Joka vuosi, periodi I.
Edeltävät opinnot: 52245 Eläinfysiologian ja histologian harjoitustyöt tai vastaavat tiedot.
Tavoite: Kurssi perehdyttää histologisen tekniikan perusmenetelmien, käytännön
suorittamiseen sekä niiden teoriaan.
Sisältö: Kurssilla syvennytään histologisen tekniikan perusteisiin (parafiini- ja
jääleiketekniikka sekä histokemia, immuno- ja entsyymihistokemia), histologisten
preparaattien mikroskopointiin ja mikroskooppiseen valokuvaukseen sekä täydennetään ja
kerrataan nisäkäshistologian tuntemusta.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste sekä muu kurssilla käytetty kirjallisuus.
Suoritustavat: Laboratoriotyöskentely 50 h, omatoiminen työskentely 30 h.
Arviointi: Loppukuulustelu; (arvostelu 0-5)

522043 Ihmisen fysiologia, 3 op + 522059 Silverthorn: Ihmisen fysiologia, 5 op
Kohderyhmä: Erityisesti Biotieteiden laitoksen koulutusohjelmien pääaineopiskelijat, mutta
myös Viikin kampuksen muiden koulutusohjelmien opiskelijat.
Ajoitus: Periodi 1, opetusjakso suositellaan suoritettavan toisena opiskeluvuotena.
Edeltävät opinnot: Biotieteiden perusteet (suositeltava)
Tavoite: Luentojen tavoitteena on antaa laaja yleiskuva ihmisen fysiologiasta. Asioihin
perehdytään perusteista ja syvennetään tietoja sen jälkeen. Luentojen päätavoite on
herättää oma mielenkiinto ja motivoida kirjan opiskelua!
Sisältö: Luennoilla käydään läpi ihmisen elimistön rakenne ja toiminta.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Dee Unglaub Silverthorn, Human Physiology, Pearson
education, 5th edition tai uudempi
Suoritustavat: Luennoista pidetään oppimis-/luentopäiväkirjaa, joka palautetaan viikoittain.
Hyväksytyistä oppimispäiväkirjoista saa merkinnän 522043, ihmisen fysiologia luennot, 3op.
Luentojen aikana järjestetään kaksi välikuulustelua, joiden hyväksytystä suorittamisesta saa
lisäksi merkinnän 522059 Fysiologian ja neurotieteen loppukuulustelu 1 (Silverthorn, Human
physiology), 5 op. Välikuulustelut on laadittu kirjan perusteella, eli kattavat laajemman ja
yksityiskohtaisemman alueen kuin luennot.
Arviointi: Oppimispäiväkirjat arvioidaan hyväksytty/hylätty. Välikuulustelut arvioidaan
skaalalla 0-5.
52265 / 920009 Introduction to neurobiology, 5 cr
(Neurobiologian luennot, luennoidaan englanniksi)
Target group: Students from different disciplines, including biology, psychology, medicine,
physics and biomedical engineering.
Timing: During period 2 or 3 annually. Recommended to be completed during early stages
of major studies in neurobiology.
Teacher: Prof. Kai Kaila
Objective: The aim of the course is to give a thorough overview of neurobiology and its
relations to other sciences.
156

Contents: Neurobiology and its relationships to other fields of science, research methods,
history of ideas and ideologies, biophysics of neuronal membranes, electrical and chemical
signaling, ion channels and transporters, action and resting potentials, synaptic function and
plasticity, information processing, genes and brains, learning and memory, motor system,
neuroethology, sensations and perception, neurobiology or consciousness
Literature: Lecture handouts and notes
Grading: Grading scale: 0-5
Realisation: Lectures and written exam

52246 Kalafysiologian luennot, 3 op
Ajoitus: Periodi 4 (parittomina vuosina)
Edeltävät opinnot: Suositellaan biotieteiden perusteiden ja Ihmisen fysiologian luentojen
suorittamista.
Tavoite: Tavoitteena on antaa perustiedot kalojen fysiologiasta ja sen eroista muihin
selkärankaisiin.
Sisältö: Luennoilla käsitellään lähinnä lohikalojen fysiologiaa: kasvua ja ravitsemusta aistimia - lisääntymistä - alkionkehitystä - vaelluspoikaseksi kehittymistä - hengitystä ja
verenkiertoa - ionisäätelyä - endokrinologiaa - kalojen stressivasteita - viljellyn kalan
fysiologiaa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomoniste, haluttaessa lisäksi esim. Evans & Claiborne:
The physiology of fishes, third edition, CRC, Taylor & Francis
Suoritustavat: Luentokurssi (26 h), jossa on 70 %:n läsnäolopakko, omatoiminen
työskentely ja kirjallinen tentti.
Arviointi: Loppukuulustelu (arvostelu asteikolla 0-5)
Lisätiedot: Kurssi avataan Moodlessa ja sille ilmoittaudutaan WebOodissa.

52226 Kehitysbiologian perusteet, 3 op
(Utvecklingsbiologins grunder, Principles of Developmental Biology)
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat, JOO-opiskelijat.
Ajoitus: Joka vuosi, periodi II.
Edeltävät opinnot: 529001 Biotieteiden perusteet I (6 op) ja 529002 Biotieteiden perusteet
II (4 op)
Tavoite: Opiskelijoille hahmottuu kokonaiskuva nisäkkäiden gametogeenesistä,
selkärankaisten alkionkehityksen eri vaiheista aina hedelmöityksestä organogeneesiin sekä
niistä keskeisistä induktiivisista vuoropuheluista ja kaavoitustapahtumista jotka ohjaavat
yksilönkehitystä.
Sisältö: Luennoilla käsitellään regulatiivisen alkionkehityksen keskeisiä tapahtumia e.g.
hedelmöitys ja yksilönkehityksen käynnistyminen, varhaisimmat kaavoitustapahtumat ja
niiden, mekanismit, induktiivinen viestintä, kompetenssi, spesifikaatio ja determinaatio, eri
alkiokerrosten erilaistuminen organogeneesin yhteydessä sekä sukupuolinen erilaistuminen.
Luennot keskittyvät ensisijaisesti selkärankaisalkion varhaiskehitykseen.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Power point- handoutit sekä osasta luentoja on täystekstit
saatavilla Moodlessa. Oheislukemistona Wolpert L 2002: Principles of Development (2 p.tai
uudempi) 542 s. Oxford University Press ja Sariola et al.: Solusta yksilöksi. Kehitysbiologia;
Duodecim 2003; Gilbert, S 2013: Developmental Biology (10 p.), Sinauer Associates.
Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen (luennoilla 70 % läsnäolovelvoite) ja kirjalliset
kuulustelut.
Arviointi: Kolme osakuulustelua; (arvostelu 0-5)
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522055 Koe-eläintieteen harjoitustyöt, 1 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat, jatko-opiskelijat
Ajoitus: Vuosittan, periodi 2
Edeltävät opinnot: 522049 Lectures in Laboratory Animal Science tai vastaavat tiedot
Tavoite: Opintojakso soveltuu osaksi koe-eläintieteen opintoja jotka ovat EU-tason yhteisten
koulutustavoitteiden mukaiset. Harjoitustöissä käydään läpi sekä eläinten käsittelyyn ja että
eläimillä tehtäviin toimenpiteisiin liittyvää teoriaa sekä käytännön töitä.
Sisältö: Kurssilla opetellaan käsittelemään tavallisimpia laboratorionisäkkäitä (hiiri ja rotta),
antamaan injektioita, ottamaan verinäytteitä sekä lopettamaan koe-eläin asianmukaisesti.
Lisäksi perehdytään pienten kirurgisten toimenpiteiden suorittamiseen anestesiassa,
tutustutaan koe-eläintalliin sekä keskustellaan koe-eläinten/kotieläinten käyttöön liittyvistä
eettisistä seikoista.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste 57 s
Suoritustavat: Käytännön laboratoriotyökurssi 25 h
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Yhdessä opintojaksojen 522049 ja 522085 (tai
vastaavat) harjoitustyöt antavat toimenpiteiden ja hankkeiden suunnitteluun sekä
toimenpiteiden suorittamiseen vaadittavat perustiedot.
Lisätiedot: Kurssille osallistumisen peruutus on ehdottomasti ilmoitettava ajoissa kurssin
vastuuhenkilölle.
522085 Koe-eläintieteen kirjalliset pienryhmätyöt, 1 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat, jatko-opiskelijat
Ajoitus: Opetus järjestetään vuosittain syyslukukaudella.
Ennakkovaatimukset: 522049 Lectures in Laboratory Animal Science tai vastaavat tiedot.
Tavoite: Opintojakso syventää teoriakoulutusta joka vaaditaan toimenpiteitä ja hankkeita
suunnittelevilta henkilöiltä.
Sisältö: Jakso antaa kokonaiskuvan hankehakemuksen laatimisesta ja käsittelystä sekä
syventää toimenpiteiden suunnittelussa, 3:n R:n soveltamisessa ja eläinmäärien valinnassa
vaadittuja tietoja. Lisäksi paneudutaan koe-eläinten käyttöä ja hyvinvointia säätelevään
lainsäädäntöön sekä koe-eläinten käyttöön liittyviin eettisiin kysymyksiin. Harjoitustöissä
keskeisessä osassa ovat hyvien tieteellisten käytänteiden ymmärtäminen ja soveltaminen.
Oppimimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali ja erikseen sovittu kirjallisuus.
Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen ja ryhmätehtävien hyväksytty suorittaminen.
Arviointi: Hyväksytty – Hylätty
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakso 522085 soveltuu osaksi koe-eläintieteen
opintoja. Yhdessä opintojaksojen 522049 ja 522055 (tai vastaavat) opinnot antavat
toimenpiteiden ja hankkeiden suunnitteluun vaadittavat perustiedot jotka ovat EU-tason
yhteisten koulutustavoitteiden mukaiset. Lainsäädännöstä koe-eläinopetukseen aiheutuvat
muutokset mahdollisia; opiskelijaa kehotetaan seuraamaan pääaineen tiedotusta aiheesta.
Lisätietoja: Opetuskieli suomi tai englanti.

522049 Lectures in Laboratory Animal Science, 2 cr
Time: Annually, I. period
Objective: To give in accordance with Finnish and European legislation theoretical training
in laboratory animal science, which is obligatory for personnel performing any of the
Functions A-D of Article 23 (2010/63/EU); A = persons carrying out procedures on animals;
B = persons designing procedures and projects; C = persons taking care of animals; D =
persons killing animals.
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Content: The course content complies with requirements in Finnish legislation on the use of
animals for teaching and research and the directive of the European parliament and council,
including e.g. biology and husbandry of laboratory animals; microbiology and disease;
genetics; health hazards and safe practices; design and conduct of animal experiments;
anaesthesia, analgesia and experimental procedures; humane endpoints; assessment of
pain, distress and suffering; alternatives to animal use; ethical aspects and legislation;
analysis of scientific literature.
Study material and literature: Power-point hand-outs of the lectures as well as accessory
learning material will be made available in Moodle. Supplementary material: Handbook of
Laboratory Animal Science (2nd edition), Vol 1, Essential Principles and Practices. Jann Hau
and Gerald L. Van Hoosier, Jr. (eds). CRC Press, 2003; or other literature.
Realisation and working methods: Lectures and an exam. 80% lecture attendance
required.
Evaluation: Grading scale 0-5 (exam).
Association to other studies: These lectures together with courses 522085 and 522055
(or courses of similar content) give necessary basic theoretical knowledge needed for
carrying out procedures on animals and designing procedures and projects. Changes in
legislation are possible and will be reflected in course contents (information will be given on
the website of the Division Physiology and Neuroscience).
Additional information: The lectures will be given in English. According to Finnish
legislation on the use of animals for teaching and research (497/2013,8§) and the directive
(2010/63/EU) of the European parliament and council, in addition to the required training in
laboratory animal science, a person designing procedures and projects must have an
appropriate higher university degree.

52295 Lisääntymisbiologian luentokurssi, 3 op
(Seminar i Reproduktions Biologi, Lecture course in Reproductive Physiology)
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat, JOO-opiskelijat
Ajoitus: Parillisina vuosina, periodi III.
Edeltävät opinnot: 529001 Biotieteiden perusteet I (6 op); 529002 Biotieteiden perusteet II
(4 op) ja 52226 Kehitysbiologian perusteet (3 op)
Tavoite: Opiskelija tutustuu valitun teeman aihepiiriä käsitteleviin julkaisuihin ja laatii
itsenäisesti näiden pohjalta englanninkielisiä sekä suullisia ja kirjallisia esityksiä. Seminaari
pyrkii antamaan ajankohtaista tietoa kehitys- ja lisääntymisbiologian eri alueilta sekä
kehittämään opiskelijan suullista ja kirjallista ilmaisukykyä sekä englanninkielisen
ammattiterminologian hallintaa.
Sisältö: Seminaari käsittelee ajankohtaisia lisääntymisbiologian aiheita. Seminaari koostuu
johdantoluennoista sekä opiskelijoiden ryhmätyönä valmistamista suullisista ja kirjallisista
esityksistä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomuistiinpanot, PP- handoutit sekä muu
oheislukemisto.
Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen (70 % läsnäolovelvoite), kirjallisten ja suullisten
esitysten suorittaminen, kuulustelut.
Arviointi: Suoritus arvioidaan suullisten ja kirjallisten esitysten, kuulustelujen sekä
seminaariaktiivisuuden perusteella; (arvostelu 0-5).
52079 Lisääntymis- ja kehitysbiologian seminaari, 3 op
(Seminar i Reproduktions och Utvecklingsbiologi, Seminar in Reproductive and
Developmental Biology)
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat, JOO-opiskelijat.
Ajoitus: Parittomina vuosina, periodi III.
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Edeltävät opinnot: 529001 Biotieteiden perusteet I (6 op); 529002 Biotieteiden perusteet II
(4 op) ja 52226 Kehitys biologian perusteet (3 op)
Tavoite: Opiskelija tutustuu valitun teeman aihepiiriä käsitteleviin julkaisuihin ja laatii
itsenäisesti näiden pohjalta englanninkielisiä sekä suullisia ja kirjallisia esityksiä. Seminaari
pyrkii antamaan ajankohtaista tietoa kehitys- ja lisääntymisbiologian eri alueilta sekä
kehittämään opiskelijan suullista ja kirjallista ilmaisukykyä sekä englanninkielisen
ammattiterminologian hallintaa.
Sisältö: Seminaari käsittelee ajankohtaisia lisääntymis- ja kehitysbiologian aiheita.
Seminaari koostuu johdantoluennoista sekä opiskelijoiden ryhmätyönä valmistamista
suullisista ja kirjallisista esityksistä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomuistiinpanot, PP- handoutit sekä muu
oheislukemisto.
Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen (70 % läsnäolovelvoite), kirjallisten ja suullisten
esitysten suorittaminen, kuulustelut.
Arviointi: Suoritus arvioidaan suullisten ja kirjallisten esitysten, kuulustelujen sekä
seminaariaktiivisuuden perusteella; (arvostelu 0-5).

522022 Molekyyleistä toimivaan organismiin, 2 + 1 op
Ajoitus: Periodi 2 tiistaisin ja torstaisin klo 14-16.
Edeltävät opinnot: 529001 ja 529002 Biotieteiden perusteet I-II
Tavoite: Tavoitteena on aidon fysiologisen (integratiivisen) ajattelutavan kehittäminen.
Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää miten useiden eri organisaatiotasojen prosessit,
molekyyli- ja solubiologisten mekanismien kautta, määräävät yksilön kehitystä, elintoimintoja
ja vuorovaikutusta ympäristön kanssa. Luentokurssi ei muodosta aukotonta yleiskatsausta
eläinfysiologiaan, mutta käsiteltävät tapaukset haetaan useimmilta keskeisiltä osa-alueilta.
Sisältö: Jokainen luento tuo ”case studyn” siitä, miten eliön funktiot voidaan selittää ja
ymmärtää vain useiden organisaatiotasojen tarkastelun kautta. Kurssi on moduliluentosarja,
missä kukin luennoitsija käsittelee läheisesti hänen omaan tutkimukseensa liittyvää aihetta,
luennoitsijoina mm. eläinfysiologian professorit muista Suomen yliopistoista.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luennoilla jaettava materiaali sekä luennoilla ilmoitettava
oheislukemisto
Suoritustavat: Luennot sekä niiden yhteydessä pidettävät kirjalliset minitentit.
Arviointi: Hyväksytysti suoritetut minitentit vähintään 70 %:sta kaikista luentokerroista. Koko
kurssin arvostelu hyväksytty-hylätty. Hyväksytty suoritus antaa 2 op. Esseestä tai
esitelmästä (aihe sovittava professorin kanssa) voi saada 1 op lisää.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Luentokurssin suorittaminen on edellytys pääsylle
Eläinfysiologian jatkokurssille (522019)

522020 Neurobiophysics 1, 5-8 cr
Ajoitus / Timing: Every second year, periods 1-3, once every or every second week.
Edeltävät opinnot / preceding studies: Previous knowledge in neurobiology is required for
good learning results.
Tavoite / Objective: The aim of the course is to give a good knowledge and an
understanding of ion channel biophysics from physical chemistry and early models such as
the Hodgkin-Huxley model, to recent findings from structure-function studies.
Sisältö / Contents: Basic concepts and physics of ion channel function; the Hodgkin-Huxley
model and voltage gated channels; physicochemical principles and mechanisms of function;
structure-function relationships of ion channels including mechanisms of selective
permeability, gating and block etc.; overviews on main types of ion channels; ion channels
and cell physiology.
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Oppimateriaali ja kirjallisuus / Study materials and literature: Hille B, Ion Channels of
Excitable Membranes, 3rd edition, 2001, Sinauer. Review articles.
Suoritustavat / Completion: The course consists of lectures and examinations weekly or
fortnightly on typically one or two book chapters at a time, respectively. Optional homework
problems for extra credits (the standard number of credits is 6).
Arviointi / Evaluation: Grading scale 0-5.
Lisätiedot / Additional information: The two courses Neurobiophysics 1 and 2 may be
studied in either order.
522021 Neurobiophysics 2, 5-8 cr
Ajoitus / Timing: Every second year, periods 1-3, once every or every second week.
Edeltävät opinnot / preceding studies: Previous knowledge in neurobiology and basic
calculus is required for good learning results.
Tavoite / Objective: The aim of the course is to give a good knowledge and an
understanding of cellular neurophysiology, with emphasis on electrical signaling at the
cellular level, on the methods of analyzing experimental data, and on examples of modelling.
Sisältö / Contents: Basic electricity; ion movements across membranes; linear and
nonlinear properties of membranes; properties and modelling of dendrites; ion channels and
statistical analysis of experimental data; synaptic transmission; origin and analysis of field
signals; cellular neurophysiology; homework problems.
Oppimateriaali ja kirjallisuus / Study materials and literature: Johnston D. & Wu S.M.-S.:
Foundations of Cellular Neurophysiology, The MIT Press, 1995 (or a corresponding more
recently published book). Review articles.
Suoritustavat / Completion: The course consists of lectures and examinations on typically
two book chapters at a time and arranged weekly or fortnightly. A refresh exam
(recommended). Homework problems. Alternatively: one final exam.
Arviointi / Evaluation: Grading scale 0-5.
Lisätiedot / Additional information: The two courses Neurobiophysics 1 and 2 may be
studied in either order.

52276 Neurobiologian seminaari, 5 op
Ajoitus: Seminaari järjestetään vuosittain syyslukukaudella.
Edeltävät opinnot: On suositeltavaa, että neurobiologian luennot on suoritettu ennen
seminaaria.
Tavoite: Seminaarin aihepiiri vaihtuu vuosittain. Tavoitteena on, että opiskelija saa
yleiskuvan seminaarin aihepiiristä erilaisten luentojen sekä kirjoitus-ja esiintymisharjoitusten
kautta. Projektiluonteiset harjoitustyöt ohjaavat tiedon hankinnassa, sen muokkaamisessa
esitettävään muotoon sekä palautteen antamisessa. Aihepiiriä sivuten tutustutaan myös
mahdollisuuksien mukaan erityyppisiin neurotieteen tutkimusyksiköihin.
Sisältö: Seminaarin ohjelma suunnitellaan palvelemaan siihen osallistuvien eri
pääaineopiskelijoiden tarpeita. Seminaari on monimuoto-opetusta, joka koostuu luennoista,
ryhmätöistä, keskusteluista, kirjallisista harjoituksista ja laboratoriodemonstraatioista.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Aihepiirin mukaan luennoitsijoiden tarjoama materiaali,
luentomuistiinpanot sekä valikoidut tieteelliset artikkelit.
Suoritustavat: Seminaariin osallistuminen ja osatöiden hyväksytty suorittaminen.
Arviointi: 0-5
Lisätiedot: Seminaaria seurataan yksi kokonainen lukukausi. Ensimmäisessä
kokoontumistilaisuudessa sovitaan tarkemmin mm. seminaarin ajasta ja ohjelmasta, joten
kaikkien seminaariin osallistuvien tulee tällöin olla paikalla. Seminaari voidaan järjestää
englanninkielisenä.
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522004 Nisäkkään anatomian kurssi, 3 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat
Ajoitus: Periodit 2 ja 4
Edeltävät opinnot: Johdatus eläintieteeseen 52052, fysiologian ja histologian harjoitustyöt
52245
Tavoite: Tavoite on syventää aiempien opintojen luomaa pohjatietoa ja yhdistää mikro- ja
makroskooppinen rakenne toimintaan
Sisältö: Kurssilla tutustutaan perusteellisesti nisäkkään anatomiaan: luusto, lihakset, vatsaja rintaontelo elimineen, sydän ja verisuonisto, pään rakenteet sekä aivot ja
keskushermosto. Kurssilla perehdytään mm. kanin, rotan ja hiiren yleisanatomiaan sekä
lampaan sydämen ja pään rakenteisiin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimonisteet ja suositeltavana oheislukemistona Tortora
ja Derrickson: Principles of Anatomy and Physiology 1-2. Wiley & Sons 12th ed.
Suoritustavat: Laboratoriotyöskentely (50 h)
Arviointi: Loppukuulustelu, asteikko 0-5
Lisätiedot: Opettajat: FM Sinikka Tähkä, FT Mikael Segerstråle ja vastuuopettajana FT
Henry Pihlström. Kurssille osallistumisen peruutus on ehdottomasti ilmoitettava ajoissa
vastuuhenkilölle.
52098 Phenotypic analysis of transgenic animals, 3 op
(Muuntogeenisten eläinten fenotyyppinen karakterisointi, luennoidaan englanniksi)
Ajoitus: 4. periodin lopussa
Tavoite: Opiskelija tutustuu erilaisiin transgeenisiin eläinmalleihin ja näiden analyysissä
käytettäviin teorioihin ja työmenetelmiin neurobiologian tutkimuksessa ja hermoston
sairauksissa.
Sisältö: Kurssi koostuu eri eläinmallien ja analyysitekniikoiden asiantuntijoiden luennoista 23 päivän aikana, sekä valikoiduista alan opiskelijoiden tapausraporteista.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luennoitsijoiden tarjoama materiaali, luentomuistiinpanot
sekä valikoidut tieteelliset artikkelit
Suoritustavat: Luentokurssi ja kirjallinen kuulustelu
Arviointi: Luennoille osallistuminen ja kuulustelu (arvostelu asteikolla 1-5)
Lisätiedot: Kurssi luennoidaan englanniksi

52097 Solufysiologia, 3 op
Ajoitus: Opintojakso suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuonna.
Edeltävät opinnot: Suositeltavat esitiedot: 52264 Biotieteiden fysiikka tai perustiedot
termodynamiikasta/bioenergetiikasta
Tavoite: Etenkin solukalvon kalvoproteiinien välittämien solufysiologisten ilmiöiden
toimintaperiaatteiden tunteminen ja ymmärtäminen.
Sisältö: Molekyylien ja ionien diffuusio ja aktiivinen kuljetus biologisten kalvojen läpi, näiden
ilmiöiden energetiikka, molekulaariset mekanismit, sekä merkitys solujen ja koko eliön
fysiologisissa toiminnoissa. Esimerkkien avulla havainnollistetaan, miten monet
solufysiologiset toiminnot perustuvat toiminnallisten molekyylien tarkoituksenmukaisiin
yhdistelmiin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Opetusmoniste ja monistetta tukevat ja täydentävät
luentomateriaalit.
Suoritustavat: Tentti.
Arviointi: Arvostelu asteikolla 0-5.
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52290 Soluviljelytekniikan kurssi, 3 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat
Ajoitus: Periodit 1, 3 ja 4
Edeltävät opinnot: Koe-eläintekniikan peruskurssi
Tavoite: Soluviljeltytyöskentelyn perusteiden omaksuminen
Sisältö: Kurssilla käydään perusteellisesti läpi aseptinen työskentely, primaariviljelmien
perustaminen eri kohdekudoksista, primaariviljelmien ja jatkuvien solulinjojen ylläpito ja
hoito, solulasku, solujen kloonaus, sulatus ja pakastus sekä mm. proliferaatiomittaukset.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste, joka sisältää sekä teoriaosuuden että
työohjeet.
Suoritustavat: Käytännön laboratoriotyökurssi (50 h)
Arviointi: Loppukuulustelu, asteikko 0-5
Lisätiedot: Kurssille osallistumisen peruutus on ehdottomasti ilmoitettava ajoissa kurssin
vastuuhenkilölle. Opettajina FT Eva Ruusuvuori sekä FM Nalle Pentinmikko sekä
vastuuopettajana FM Sinikka Tähkä
52271 Sähköfysiologisen mittaustekniikan kurssi, 5 op
52271 Electrophysiological techniques, 5 cr
Ajoitus:1. tai 2. periodi vuosittain.
1st or 2nd period, annually.
Edeltävät opinnot: Hyvät oppimistulokset edellyttävät perustietoja fysiikassa (esim. 52264
Biotieteiden fysiikka vähintään kuunneltuna, tai vastaavat tiedot) sekä aiempia
neurobiologian opintoja.
Previous knowledge in basic neurobiology and elementary physics is required for good
learning results.
Tavoite: Kurssin tavoitteena on sähköfysiologisen mittaustekniikan peruskäsitteiden ja menetelmien tunteminen ja ymmärtäminen, kyky käyttää näitä menetelmiä tuntien niiden
virhelähteet, sekä yleisemminkin kyky tarkastella fysiologisia mittauksia kriittisesti. Kurssin
jälkeen opiskelija tietää miten virta- ja jännitelukituskokeita tehdään erilaisilla yhden ja
kahden mikroelektrodin mittaustavoilla.
Basic knowledge and understanding of electrophysiological techniques and their sources of
error from microelectrodes to devices and from recording modes to data analysis. Students
will learn how to perform current and voltage clamp experiments using one or two
microelectrodes in continuous/bridge/discontinuous/whole cell/perforated patch recording
modes.
Sisältö: 1) Teoriaosa: Sähköopin peruskäsitteet ja –periaatteet, preparaattien, elektrodien ja
mittausvahvistimien tärkeimmät ominaisuudet; sijaiskytkennät; virhelähteet ja mittausten
luotettavuus; yhden ja kahden mikroelektrodin virtalukitus- ja jännitelukitustekniikat; muita
mikroelektroditekniikoita; häiriöiden kytkeytymistavat ja eliminoiminen; sähköturvallisuus. 2)
Laboratorioharjoituksissa edetään yksinkertaisilla kytkennöillä ja perusmittalaitteilla
tehtävistä harjoituksista töihin, joissa tehdään tutkimuslaitteilla kokeita aktiivisolumallista.
1) Theory: Electricity, concepts and principles; properties of preparations, microelectrodes
and amplifiers; equivalent circuit representation; accuracy and sources of error in
microelectrode measurements; single and two microelectrode current and voltage clamp
techniques; other microelectrode techniques; mechanisms of noise coupling and means for
noise reduction; safety in an electrophysiology laboratory. 2) Hands-on exercises start with
simple equivalent circuits and basic recording devices, and continue on active model cells
with research instruments.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Opetusmoniste ja/tai luentoyhteenvedot sekä kirjalliset
harjoitustyöohjeet.
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Course compendium and/or lecture handouts, and written instructions for laboratory
exercises.
Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen laboratoriotyöskentelyyn, johon sisältyy
luentotyyppisiä jaksoja ja omatoimista opiskelua, ja kirjallinen tentti, joka perustuu
oppimateriaaleihin sekä harjoitustöihin.
Active participation in laboratory exercises and teaching, homework, and a written exam
based on the course compendium, lecture handouts and the laboratory exercises.
Arviointi: Arvostelu asteikolla 0-5
Grading scale 0-5.
Lisätiedot: Kurssille voidaan ottaa yhdeksän opiskelijaa.
A maximum of nine students can be accepted to the course.
522038 Synaptic signaling and plasticity, 3 op
Edeltävät opinnot: Biotieteiden opintoihin liittyvät neurobiologian tiedot (hermosolujen
rakenne ja sähköiset ominaisuudet); suositeltavia mm. molekulaarisen neurobiologian sekä
neurobiologian luennot, neurobiologian kirjatentit (esim. Purves et al. Neuroscience, 4. p,
Sinauer)
Tavoite: Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat niihin mekanismeihin ja
periaatteisiin, joilla hermosolujen sähköinen aktiivisuus ja molekyylitason mekanismit liittyvät
toisiinsa.
Sisältö: Luennoilla käydään osittain kertauksenomaisesti läpi hermosolukommunikaation
perusasiat uuden sisällön pääpainon ollessa synaptisen muovautuvuuden mekanismien ja
ilmiön seurauksien käsittelyssä solu- ja hermoverkkotasolla.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luennoilla jaettava materiaali.
Suoritustavat: Luennot (30 h), omatoiminen työskentely (50h)
Arviointi: Tentti (arvostelu asteikolla 0-5)
Lisätiedot: HUOM! Opintojakso on englanninkielinen

522047 Eläinten ekofysiologia, 6 op
(Djurens ekofysiologi, Animal Ecophysiology)
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat, JOO-opiskelijat
Ajoitus: Vuosittain, periodi III
Edeltävät opinnot: 529001 Biotieteiden perusteet I (6 op) ja 529002 Biotieteiden perusteet
II (4 op)
Tavoite: Opiskelija ymmärtää keskeisimmät morfologiset, fysiologiset ja biokemialliset
sopeutumat, joiden avulla maa- ja vesieläimet ovat evoluution myötä sopeutuneet
elinympäristöihinsä. Opiskelija ymmärtää lisäksi sopeutumismekanismit, joiden avulla
olosuhteiltaan muuttuvissa ympäristöissä elävät lajit selviävät hengissä.
Sisältö: Aiheisiin kuuluvat tasa- ja vaihtolämpöisten sopeutumisratkaisut lämpötilan
muuttuessa, vähähappisen ympäristön ja sukeltamisen haasteet sekä keinot selviytyä
kuivuudesta ja osmoottisesta stressistä. Lisäksi tarkastellaan mekanismeja, joilla eläimet
jaksottavat elintoimintonsa ympäristön toistuvien päivittäisten tai vuodenaikaisten
olosuhdemuutosten mukaan.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luennot ja tenttialueeseen sisällytettävät luennoilla
ilmoitettava lisälukemisto (koostuen opiskelijoiden ehdottamista ja verkossa vapaasti
luettavissa olevista luentojen aiheisiin syventäen perehdyttävistä tieteellisistä reviewartikkeleista) ja ryhmäesitysten materiaali.
Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen (luennoilla 70 % läsnäolovelvoite), referaatin
kirjoittaminen, esitelmä ryhmätehtävänä ja loppukuulustelu.
Arviointi: Loppukuulustelu (arvostelu 0-5). Loppukuulusteluun osallistumisen edellytyksenä
on hyväksytty suoriutuminen referaatti- ja esitelmätehtävistä.
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522057 Fysiologinen ekotoksikologia, 3 op
(Fysiologisk ekotoksikologi, Physiological Ecotoxicology)
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat, JOO-opiskelijat
Ajoitus: Parillisina vuosina, periodi II
Edeltävät opinnot: 529001 Biotieteiden perusteet I (6 op) ja 529002 Biotieteiden perusteet
II (4 op)
Tavoite: Opiskelija tuntee ihmisen ympäristöön päästämien haitallisimpien aineiden
fysiologiset vaikutukset solu-, kudos- ja yksilötasoilla. Opiskelija tietää millä menetelmillä
eläinten altistumisesta johtuvia fysiologisia häiriöitä voi tutkia.
Sisältö: Eläinten fysiologiset reaktiot ihmisen aiheuttamiin elinympäristön kemiallisiin tai
fysikaalisiin muutoksiin. Luennot selvittävät eläinten vierasaineiden aineenvaihduntaa ja eri
yhdisteiden keräytyvyyteen ja eritettävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Pysyvien orgaanisten
ympäristömyrkkyjen ja raskasmetallien vaikutusten ohessa perehdytään säteilyvaurioiden
syntyyn. Lisäksi tutustutaan vierasaineiden aiheuttamien biokemiallisten ja fysiologisten
muutosten havainnointimenetelmiin ja näiden käyttöön osana biomonitorointia.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luennot ja tenttialueeseen sisällytettävä luennoilla
ilmoitettava lisälukemisto.
Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen (luennoilla 60 % läsnäolovelvoite) ja kirjallinen
kuulustelu.
Arviointi: Loppukuulustelu (arvostelu 0-5)

522058 Fördjupningskurs i djurens ekofysiologi, 8 op
(Eläinten ekofysiologian jatkokurssi, Advanced Course in Animal Ecophysiology)
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat, JOO-opiskelijat
Ajoitus: Kenttäjakso Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla vuosittain elo-syyskuussa.
Laboratoriojakso Viikissä parittomina vuosina, periodit I ja II.
Edeltävät opinnot: 529001 Biotieteiden perusteet I (6 op), 529002 Biotieteiden perusteet II
(4 op), 52245 Eläinfysiologian ja histologian harjoitustyöt (3 op) ja 522047 Eläinten
ekofysiologia (6 op)
Tavoite: Opiskelija ymmärtää syvällisesti eläinten ympäristöön sopeutumisen mekanismeja
ja ihmisen aiheuttamien ympäristömuutosten fysiologisia seuraamuksia. Opiskelija tuntee
ekofysiologisen tutkimuksen tekniset vaatimukset sekä kenttä- että laboratoriotyössä.
Opiskelija osaa soveltaa metabolomiikkaa ja monimuuttuja-analyysejä fysiologisen
tutkimuksessa. Opiskelija kykenee ottamaan vastuun työskentelynsä aikataulusta,
virheettömyydestä ja tuloksellisuudesta. Opiskelija rohkaistuu ja tottuu käyttämään myös
ruotsin kieltä.
Sisältö: Kurssilla tutkitaan kenttä- ja laboratoriokokein eri vesi- ja maaeläinryhmien
fysiologista sopeutumista eri ympäristöolosuhteisiin ja niiden muutoksiin. Kurssitöiden
yhteydessä pidetään menetelmädemonstraatioita sekä luentoja. Pääpaino on akvaattisessa
ekofysiologiassa ja Tvärminnessä keskeisinä koe-eläiminä ovat äyriäiset. Kurssilla tutkitaan
miten äyriäisten näkökyky on sopeutunut niiden elinympäristössä vallitsevaan
spektrijakaumaan. Yksi kurssipäivä vietetään merellä mitaten valon spektraalista
jakautumista eri syvyyksillä ja vesipatsaan muita ekologisia parametrejä. Selvitämme valon
merkitystä eläinten käyttäytymiselle, vuorokausirytmeille ja näköfysiologialle. Tutkimme
lisäksi miten äyriäiset reagoivat hapen puutteeseen ja mitä seurauksia niiden aktiivisuuden
muutoksilla on koko ekosysteemin toiminnan kannalta. Viikin laboratoriokokeissa puolestaan
tutkitaan veden happamuuden ja suolaisuuden vaikutuksia kaloissa sekä selvitetään miten
ympäristön lämpötila ja ravinnon saatavuus vaikuttavat nisäkkäiden tai hyönteisten kehon
rasva-aineiden aineenvaihduntaan. Laboratoriotöissä käytetään ajanmukaisia biokemiallisia
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(kuten kromatografisia ja massaspektrometrisiä) analyysimenetelmiä ja tutustutaan
bioinformatiikkaan.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssilla jaettava lisälukemisto.
Suoritustavat: Osallistuminen kurssitöihin (pakollinen läsnäolo kaikilla työkerroilla),
työpäiväkirjan ja tutkimusraporttien hyväksytty laadinta.
Arviointi: Tutkimusraportit, työpäiväkirja ja loppukuulustelu (sekä kenttä että
laboratoriojaksolla kukin näistä arvostellaan asteikolla 0-5, ja kurssiarvosana määräytyy
kahden arvosanan keskiarvona).
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Tvärminnen kenttäjakso on mahdollista suorittaa
erillisenä kurssina: 58500 Kurs i akvatisk ekofysiologi (4 op).
Lisätiedot: Kurssin opetus ja raportointi tapahtuvat Tvärminnen kenttäjaksolla ruotsiksi
(kielikylpy, englantia tai suomea käytetään tarvittaessa opetuksen tukena). Viikin
laboratoriojaksolla opetuskielinä eri työkerroilla toimivat ruotsi tai englanti.
522075 Kantasolubiologian perusteet, 3 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, Sivuaineopiskelijat, Muut opiskelijat
Ajoitus: Periodi 4
Tavoite: Luentosarjan tavoitteena on antaa pohjatiedot eri tyyppisten kantasolujen
perusbiologiasta.
Sisältö: Luennoilla käsitellään eriasteisten kantasolujen muodostumista, ylläpitoa ja
erilaistumista. Sisältö painottuu pluripotenttien kantasolujen biologian ympärille, mutta myös
kudosspesifien kantasolujen pääpiirteet käydään läpi. Biologisten mekanismien lisäksi
luennoilla ja tenttikirjan avulla paneudutaan myös kantasolujen eettisiin, lainsäädännöllisiin
ja lääketieteellisiin uhkiin, rajoitteisiin ja mahdollisuuksiin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomuistiinpanot + kirja: Stem Cells: Scientific facts and
fiction. (Edit. Mummery et al.) 1st Edition, 2011 sekä noin 10 review-artikkelia, jotka
ilmoitetaan luentojen yhteydessä.
Suoritustavat: Luentokurssi ja kirjallinen tentti
Arviointi: Loppukuulustelu (arvostelu asteikolla 1-5)

522080 Regeneraatiobiologia, 3 op
Ajoitus: Periodi IV
Paikka: Bio 3
Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Mikael Segerstråle
Opettaja: Dos. Ulla Pirvola
Edeltävät opinnot: Kehitysbiologian perusteet 52226. Suositellaan myös solu- ja
neurobiologian perusteiden hallitsemista.
Tavoite ja sisältö: Luennoilla perehdytään kudosten ja solujen uusiutumisen eli
regeneraation solu- ja kehitysbiologisiin mekanismeihin selkärangattomilla eläimillä ja eri
selkärankaisryhmillä. Perehdytään myös siihen miten tätä perustutkimusta voidaan käyttää
hyväksi biologisten interventioiden kehittämisessä korvaamaan tuhoutuneita soluja.
Tavoitteena on oppia regeneraatiobiologian perusteet ja sen samankaltaisuudet
yksilönkehityksen tapahtumien kanssa.
Kirjallisuus: Luennoilla jaettava materiaali sekä ilmoitettava oheislukemisto.
Suoritustavat: Luennot, oma esitys ja opponointi (23 h, 80% läsnäolovelvoite). Kirjallinen
loppukuulustelu.
Arviointi: Loppukuulustelu, arvostelu asteikolla 0-5.
Lisätiedot: Luentosarjan kieli on englanti.
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522080 Regeneration biology, 3 cr
Time: Period IV
Place: Biocenter 3
Responsible person: Mikael Segerstråle
Teacher: Dos. Ulla Pirvola
Prerequisites: Previous knowledge on developmental biology, cell biology and neurobiology
is needed for good learning results.
Contents and goals: The course will take a comparative approach to study cell- and
developmental biology mechanisms of regeneration in different animal phyla. The goal is to
obtain understanding of the basic principles of regeneration and how this knowledge could
be used to the development of cell replacement interventions.
Literature: Lecture handouts plus additional literature provided at lectures.
Realisation and working methods: Lectures, seminars and oral presentations (23 h,
minimum 80% attendance). Written exam.
Grading: Grading scale 0-5.
Other information: Language of the lecture course is English.

522081 Functional Lipidomics Seminar, 2-6 cr
(Lipidit elintoiminnoissa seminaari, Seminar i funktionell lipidomik)
Target group: Postgraduate and master's level students of physiology or related subjects.
Time: Every year, all periods, every second week according to separate schedule
http://www.helsinki.fi/biosciences/physiology/courses2013-2014.htm#522081
Preceding studies: BSc degree in applicable study programme.
Objective: Students understand the importance of lipids in animal and human physiology
and get familiar with the use of lipids and their structural parts as biomarkers in
ecophysiological and biomedical research. Students know the theoretical fundamentals of
modern lipid analysis.
Content: Seminars cover lipids and fatty acids as energy storage, structural components
and signaling molecules of living organisms. The role of lipids in the pathogenesis of human
and animal diseases and in the mechanisms of biochemical adaptation to environmental or
physiological stimuli is addressed. Seminars introduce students to the use of cellular and
tissue profiles of different fat-soluble substances as markers, which indicate the health of
individuals, populations and ecosystems, or give dietary information. Methodological
knowledge is gained in various chromatographic and mass spectrometric methods and
bioinformatics.
Study materials and literature: Literature delivered by the speakers.
Completion: Participation in the seminar series during one or several years, at least one
seminar presentation per year and approved written assignments. One academic year (two
terms) = 2 cr, max 6 cr.
Evaluation: 0-5
Kohderyhmä: Jatko-opiskelijat ja pääaineopiskelijat
Ajoitus: Vuosittain, koko lukuvuoden ajan noin joka toinen viikko erillisen ilmoituksen
mukaan http://www.helsinki.fi/biosciences/physiology/courses2013-2014.htm#522081
Edeltävät opinnot: LuK-tutkinto soveltuvasta koulutusohjelmasta.
Tavoite: Opiskelija ymmärtää lipidien merkityksen eläinten elintoiminnoissa sekä tuntee
lipidien ja niiden rakenneosien käyttömahdollisuudet merkkiaineina ekologisessa tai
biolääketieteellisessä tutkimuksessa. Opiskelija omaksuu lipidianalytiikan teoreettiset
perusteet.
Sisältö: Seminaareissa käsitellään lipidien ja rasvahappojen merkitystä elävän organismin
energiavarantoina, rakenteina ja viestinviejinä. Lisäksi tarkastellaan lipidien osuutta ihmisen
ja eläinten eri sairauksien patogeneesissä sekä eläinten biokemiallisissa
sopeutumismekanismeissa. Seminaarit perehdyttävät myös rasvahappojen ja muiden
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rasvaliukoisten aineiden käyttöön merkkiaineina, jotka kertovat yksilöiden, populaatioiden tai
eliöyhteisöjen terveydentilasta ja ravitsemusekologisista keskinäisistä kytkennöistä.
Menetelmätietoutta karttuu erilaisista kromatografisista ja massaspektrometrisistä
tekniikoista sekä bioinformatiikasta.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Esitelmöitsijöiden jakama kirjallisuus
Suoritustavat: Osallistuminen seminaarisarjaan yhtenä tai useampana lukuvuotena,
vähintään yksi oma esitelmä lukuvuodessa ja kirjallisten tehtävien palauttaminen
hyväksytysti. Yksi lukuvuosi = 2 op, enintään 6 op.
Arviointi: 0-5
Opetuskieli: Englanti

Kasvibiologian osaston järjestämä opetus
52063 Sienituntemus, 2 op
Kohderyhmä: LuK- tai FM-tutkintoa suorittavat, sivuaineopiskelijat.
Ajoitus: Vuosittain elokuussa.
Tavoite: Yleisempien sienisukujen ja -lajien tunnistaminen
Sisältö: Kurssilla syvennytään suursienten suku- ja lajitason tuntemukseen, tavoitteena on n.
120 sienitaksonin tunnistaminen. Pääpaino on tateissa, rouskuissa, haperoissa,
helttasienissä ja kääväkkäissä. Myös myrkkysieniä ja kauppasieniä käsitellään. Kurssi
sisältää luentoja, maastoretkiä sekä omatoimista opiskelua tuoreista sieninäyttelyn sienistä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – Lajintuntemuksen oppimisympäristö, muu
kirjallisuus (tarkemmat tiedot kurssin Moodle-sivulla).
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/1vuosi/sienituntemus52063/index.htm
Suoritustavat: Viikon mittainen intensiivikurssi. Sienten tunnistustentti tuoreista näytteistä.
Kurssimoniste saa olla mukana tunnistustentissä. Teoriaosan tentti. Teoriaosaan on
opiskeltava sienisukujen tieteellisiä nimiä.
Arviointi: 0–5.
Lisätiedot: Osallistumiseen vaaditaan biologian pääaine- tai sivuaineopinto-oikeus.
Tiedustelut johannes.enroth@helsinki.fi tai jouko.rikkinen@helsinki.fi.
52064 Kasvituntemus I, 3 op
Ajoitus: Periodi IV
Edeltävät opinnot: 526000 Johdatus kasvitieteeseen.
Tavoite: Perehdytään kasvien tunnistamiseen oppaiden ja määrityskaavojen avulla.
Kurssilla oppii tunnistamaan 250 putkilokasvia ja 50 itiökasvia (leviä, sammalia ja jäkäliä).
Kurssi antaa valmiuksia osallistumiseen syventäville lajintuntemuskursseille.
Sisältö: Opetus tapahtuu demonstraatioina ja / tai omatoimisena opiskeluna.
Demonstraatioissa katsellaan tuntomerkkejä herbaarionäytteistä ja kuvista.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – Lajintuntemuksen oppimisympäristö. Muu
kirjallisuus (tarkemmat tiedot kurssin Moodle-sivulla). Moodlessa on harjoitusalusta, jolla voi
testata taitojaan (https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=4365).
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/1vuosi/kasvituntemusI52064/index.htm
Suoritustavat: Verkkotentti, jossa tunnistetaan 30 lajia (tarkemmat tiedot kurssin Moodlesivuilla).
Arviointi: Asteikolla 0–5.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Edellytys ekologian kenttäkurssille osallistumiseen.
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Lisätiedot: Osallistumiseen vaaditaan biologian pääaine- tai sivuaineopinto-oikeus.
Tiedustelut johannes.enroth@helsinki.fi.

52065 Hyötykasvit, 3 op
Kohderyhmä: LuK- ja FM-opiskelijat.
Ajoitus: Sopimuksen mukaan.
Tavoite: Tutustuminen yleisimpiin hyötykasveihin.
Sisältö: Luennoilla perehdytään ravinto-, hedelmä-, nautintoaine- ja maustekasveihin sekä
teknisesti hyödyksi käytettäviin kasveihin. Kasveista esitellään tuntomerkit, rakenne,
alkuperä, viljelyalue, viljelyn historia ja tuotanto. Tärkeimmät kasvit esitellään myös
kasvihuonedemonstraatioissa Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa.
Oppimateriaali: Van Wyk, B.- E. 2005. Food plants of the world. An illustrated guide. 480 s.
Timber Press.
Suoritustavat: Tentti luennoista ja kirjallisuudesta. Kasvihuonedemonstraatio pakollinen.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Lisätiedot: Tiedustelut leo.junikka@helsinki.fi.
525002 Kasvianatomian ja –fysiologian harjoitustyöt, 3 op
Kohderyhmä: Lähinnä 1. vuoden biologian opiskelijat sekä sivuaineopiskelijat.
Ajoitus: Kaikki kurssit ma-pe klo 13-18. Harjoitustyöt tehdään 3. periodin aikana
Edeltävät opinnot: Suositeltavat: Kemian perusteet, Kemian ja biokemian harjoitustyöt,
Johdatus kasvitieteeseen, Solubiologia ja sytogenetiikka.
Tavoite: Anatomian osuus: Töiden tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat eri kasvinosien
mikroskooppiseen tutkimiseen ja antaa perustietoa siemenkasvien pääryhmien
anatomisesta rakenteesta. Kurssilla perehdytään yksi- ja kaksisirkkaiskasvien sekä
havupuiden juuren, varren, lehden, kukan ja hedelmien anatomiseen rakenteeseen
leikkeiden avulla. Fysiologian osuus: Harjoitustöiden avulla perehdytään kasvien
ravinnevaatimuksiin, kasvien hiilihydraatteihin, rasvaliukoisiin pigmentteihin, kloroplastien
toimintaan, siementen itämisessä toimiviin entsyymeihin, kasvihormonien toimintaan sekä
valon kehitysbiologisiin vaikutuksiin.
Sisältö: Anatomia: Yksi-, kaksisirkkaisten sekä paljassiemenisten siemenkasvien
primaarinen ja sekundaarinen perusrakenne, kasvisolukoiden tunnistaminen
mikroskooppipreparaattien perusteella, valomikroskoopin käyttö, mikroskooppipreparaattien
valmistus. Fysiologia: Ravinnetalous, kasvu ja erilaistuminen, kasvien aineenvaihdunta,
vähintään yhdet esimerkit edellä mainituista, laboratoriotyöskentelyn perusteet (liuoslaskut
sekä pipettien, vaakojen, mittalasien, sentrifugien, spektrofotometrien, kromatografien
käyttö), kasvien aineenvaihdunnan ymmärtäminen, turvallinen työskentely laboratoriossa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimonisteet.
Suoritustavat: Luennot, laboratorio-opetus, harjoitustehtävät.
Arviointi:Tentti kurssiosuuksien viimeisenä päivänä, arvostelu 0–5/5.
Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Tiedustelut mika.kotilainen@helsinki.fi.

525004 Kasvien kehitysbiologian luentosarja, 3 op
Kohderyhmä: Lähinnä 2.-4. vuoden biologian opiskelijat sekä sivuaineopiskelijat.
Ajoitus: Opintojakso luennoidaan 3. periodilla. Jaksoa suositellaan suoritettavaksi 2.-4.
opintovuoden aikana.
Edeltävät opinnot: Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan Biotieteiden perusteet I ja II sekä
525007 Kasvifysiologian luennot.
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Tavoite: Luentosarjan jälkeen opiskelija osaa kuvata yleisellä tasolla niitä molekulaarisia
prosesseja ja säätelymekanismeja jotka ohjaavat kasvien yksilönkehitystä ja kasvinosien
erilaistumista. Hän osaa selittää keskeiset periaatteet niistä geenisäätelyverkostoista ja
signaalinvälitysreiteistä näissä kehitysbiologisissa prosesseissa. Lisäksi hän kykenee
alustavasti vertailemaan yksilönkehityksen molekulaarisen säätelyn eroavaisuuksia ja
samankaltaisuuksia eri eliöryhmien välillä.
Sisältö: Luennoilla perehdytään niihin prosesseihin ja säätelymekanismeihin jotka ohjaavat
kasvien yksilönkehitystä ja kasvinosien erilaistumista. Kurssi kattaa mm. siemenaiheen,
kärkikasvu- ja juurimeristeemin syntyä ja toimintaa sekä lehden, kukan ja juuren kehityksen
säätelyä ja miten mm. kasvihormonit, transkriptiofaktorit, pienet RNAt osallistuvat näiden
prosessien ohjaukseen. Lisäksi tutustutaan mitä tiedetään, nykytutkimuksen valossa,
ympäristöolosuhteiden vaikutuksesta kasvinkehityksen molekulaariseen säätelyyn.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali, joka perustuu viimeaikaisiin julkaisuihin,
on saatavilla kurssin Moodle sivuilta. Lisäksi ajankohtaisia alkuperäis- ja review-artikkeleita.
Suoritustavat: Luentomateriaaliin perustuva kirjallinen tentti luentokurssin lopuksi.
Arviointi: Hyväksyminen edellyttää vähintään 50% tentin maksimipisteistä,
arvosteluasteikko 1–5.
Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Tiedustelut mika.kotilainen@helsinki.fi.

525007 Kasvifysiologian luennot, 3 op
Kohderyhmä: Lähinnä 2. ja 3. vuoden biologian opiskelijat sekä sivuaineopiskelijat.
Ajoitus: Opintojakso luennoidaan syksyllä 1. periodilla. Jaksoa suositellaan suoritettavaksi 2.
tai 3. opintovuoden aikana.
Edeltävät opinnot: Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan Biotieteiden perusteet I ja II sekä
525002 Kasvianatomian ja –fysiologian harjoitustyöt.
Tavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija on perehtynyt kasviyksilöiden ja kasvisolun
fysiologiaan ja näiden toimintojen säätelyyn. Hän ymmärtää keskeisten fysiologisten
toimintojen merkityksen kasveille yleisellä tasolla. Lisäksi hän pystyy näkemään näiden
toimintojen välisiä vuorovaikutussuhteita ja pystyy yhdistämään niissä tapahtuvia muutoksia
kasvien sopeutumiseen muuttuvassa ympäristössä.
Sisältö: Luentosarjan keskeistä sisältöä ovat mm. kasvien vesitalous, ravinteiden otto,
kuljetus ja assimilaatio, fotosynteesi, soluhengitys, rasva-, aminohappo- ja
sekudaariaineenvaihdunta, soluseinän rakenne ja merkitys kasvun säätelyssä,
hormonaaliset säätelymekanismit ja signalointi ympäristön aistimisessa ja vasteissa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali on kurssin Moodle sivuilla. Lisäksi tukena:
L. Taiz & E. Zeiger, Plant Physiology uusin painos soveltuvin osin.
Suoritustavat: Luentomateriaaliin perustuva kirjallinen tentti luentokurssin lopuksi.
Arviointi: Hyväksyminen edellyttää vähintään 50% tentin maksimipisteistä,
arvosteluasteikko 1–5.
Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Tiedustelut mika.kotilainen@helsinki.fi.

525019 (59933) Kasvibiologian proseminaari, 3 op
Kohderyhmä: Kasvibiologian LuK-opiskelijat, sivuaineopiskelijat.
Ajoitus: Joka lukuvuosi syyslukukaudella.
Edeltävät opinnot: Ei vaadita, mutta edellyttää pääaineopiskelijaksi ilmoittautumista (paitsi
sivuaineopiskelijat).
Tavoite: Tiedonhaku, esiintymistaito ja äidinkielen käyttö tieteellisessä tekstissä.
Sisältö: Esitelmä, sen tiivistelmä ja essee LuK-työn tai muusta sovitusta aiheesta,
opponointi, opponentin raportti, esitelmien seuraaminen, seminaarikeskusteluun
osallistuminen ja palautteen vastaanottaminen. Kokoontuminen ja aiheiden jako lukukauden
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alussa. Seminaarit pidetään (tarpeen mukaan) noin joka toinen perjantai iltapäivisin. Jaksolla
on Moodlealue (https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=14216).
Suoritustavat: Opintojakso pidetään yhdessä ekologian ja evoluutiobiologian proseminaarin
kanssa. Proseminaarissa pidetään esitelmä (n. 15-20 min), kirjoitetaan aiheesta
tiivistelmä(max 1 sivu) ja essee (noin 5 sivua kirjallisuusluetteloineen) ja opponoidaan toisen
seminaarilaisen esitelmää. Tiivistelmä toimitetaan opponentille viimeistään viikkoa ennen
esitelmää ja jaetaan muille seminaarin yhteydessä.
Arviointi: Suoritus arvioidaan asteikolla 0–5 ja arvosanaan vaikuttavat esiintyminen ja
esitelmänselkeys, esseessä aiheenhallinta ja kieliasu, opponoinnin taso sekä yleinen
aktiivisuus seminaareissa.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: On suositeltavaa, että LuK-tutkielma kirjoitetaan
proseminaarin aihepiiriä laajentamalla.
Lisätiedot: Tiedustelut johannes.enroth@helsinki.fi.

52512 Advanced course on plant physiology and molecular biology, 7 cr
Target group: Master students and beginning PhD-students in plant biology or equivalent
from the Faculty of agriculture.
Timing: Typically early September to middle of October (period 1)
Previous studies: Basic courses in Plant physiology and Plant stress biology.
Purpose: Do you want to learn the latest techniques in plant molecular biology? In this
course you will get experience in gene expression analysis (using various databases and
real time PCR), Arabidopsis mutant genotyping, QTL and association mapping. Furthermore,
you will learn about various microscopy techniques. You will also learn how to present your
data in various ways commonly used in scientific conferences.
Content: Lab course + lectures to introduce key concepts in various experimental
techniques. The course also has group discussion sessions where the pros and cons of
experimental techniques are discussed.
Study material: The course has a Moodle site which contains articles, lab manuals,
instructions for how to write reports, copies of presentations and other materials.
Passing the course: The students need to prepare three reports: oral (PowerPoint), a
written report and a poster. The poster and PowerPoint presentations are presented at a
common session and the students need to be able to explain what they have done and why.
The grade is an average from the three presentations.
Grading: 0–5.
Connections to other courses: This course is not required for any other course.
Additional information: Registration in Weboodi. Inquiries to Mikael Brosché
(mikael.brosche@helsinki.fi).

81028 Laboratory course in plant biotechnology (KBIOT301)
Target group: Master’s degree students in plant biology, biotechnology, plant breeding,
plant pathology, horticulture and related disciplines.
Timing: Spring term, period III-IV
Preceding studies: Plant biotechnology and molecular biology -lectures (52728/KBIOT300)
Objective: The student will become acquainted with the basic techniques in plant cell
culture and gene transfer.
Contents: The laboratory practicals include relevant techniques in plant cell culture (callus
and suspension cultures, haploid cultures, protoplast isolation and micropropagation) as well
as techniques related to plant gene transfer methods (agrobacterium-mediated, particle
bombardment, electroporation) and assays for gene expression (reporter genes encoding
GUS, LUC, GFP)
Study materials and literature: Course manual and scientific articles
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Completion: Laboratory course
Evaluation: Laboratory report, grading scale 1-5
Responsible person: Prof. Teemu Teeri (Dept. of Agricultural Sciences) and University
lecturer Mika Kotilainen(Dept. of Biosciences)
Other information: The course is given jointly by the the Department of Agricultural
Sciences and the Department of Biosciences. Registration code for all students is 81028.
Maximum 14 students can be accepted for the course. Please note that one of the selection
criteria for this practical course is that you have attended the ‘Vectors for plant
transformation’ and the ‘Gene transfer to plants’ lectures in the Plant biotechnology and
molecular biology -lecture serie (52728/KBIOT300).
52562 Kasvibiologian laudaturseminaari ja TVT-opinnot, 5 op
Kohderyhmä: Kasvibiologian FM-opiskelijat, kasvibiologian syventäviä opintoja suorittavat.
Ajoitus: Joka lukuvuosi kevätlukukaudella.
Edeltävät opinnot: LuK-tutkinnon opinnot.
Tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii tieteellistä kirjoittamista,
tiedonhakua, tieteellistä ajattelua ja oman tieteenalansa tutkimuksen kriittistä tarkastelua.
Opintojakson jälkeen opiskelijan tulisi osata keskustella ja pitää esitelmä tieteellisessä
seminaarissa. Jakso pidetään yhdessä ekologian ja evoluutiobiologian seminaarin kanssa.
Sisältö: Esitelmä, tieteellisten esitelmien kuunteleminen (10 kappaletta), palautteen
antaminen eli opponointi, aktiivinen osallistuminen.
Suoritustavat: Opiskelija pitää pro gradunsa aiheesta esitelmän (n. 30 min) sekä osallistuu
seminaarikertoihin aktiivisena keskustelijana. Opiskelija saa ja antaa palautetta
esiintymisestä ja tieteellisestä tekstistä. TVT (tieto- ja viestintätekniikka)-opinnoiksi käyvät
mm. tieteellisen tiedonhaun ja kirjoittamisen kurssit, posterikurssit, tietojenkäsittelykurssit ja
tilastotieteelliset kurssit.
Arviointi: Asteikolla 1–5.
Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodissa. Tiedustelut johannes.enroth@helsinki.fi.

52586 Licentiate Seminar in Plant Biology, 4 cr
Target group: Plant biology postgraduate students.
Timing: Every year from September to May (when necessary), exact dates announced in
WebOodi.
Purpose: Giving a scientific talk to peer audience.
Content: The student gives preferably in English an oral presentation (c. 30–40 minutes) of
her/his PhD-project, writes a summary of the same, acts as an opponent to someone else’s
presentation, and listens to 9 presentations excluding her/his own.
Evaluation: Pass/fail.
Additional information: Inquiries johannes.enroth@helsinki.fi.

526000 Johdatus kasvitieteeseen, 3 op
Kohderyhmä: LuK-tutkintoa suorittavat, sivuaineopiskelijat.
Ajoitus: Periodi I.
Tavoite: Antaa pohjatiedot tuleville kasvitieteen opinnoille esittelemällä kasvien
systematiikkaa, rakennetta ja lisääntymistä.
Sisältö: Kurssilla käydään harjoitustöiden ja demonstraatioiden avulla läpi eri kasviryhmien
rakennetta ja lisääntymistä opiskelijoiden itsensä keräämän materiaalin avulla. Pääpaino on
siemenkasveissa, mutta myös sanikkaisia ja sammalia tarkastellaan. Kurssin aikana
vieraillaan Kasvimuseossa. Osa kurssitehtävistä suoritetaan kasvitieteellisissä puutarhoissa
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(Kaisaniemessä ja Kumpulassa) sekä metsäretkillä. Opintojaksoon kuuluu myös itsenäisiä
verkkotehtäviä, oppimispäiväkirjan laatiminen ja osallistuminen loppuseminaariin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – Lajintuntemuksen oppimisympäristö. Kurssityöt,
joissa käytettävä kasvimateriaali kerätään kurssin alussa olevilla maastoretkillä.
Oheislukemistona: Campbell, N.A. & Reece, J.B. ym. 2010: Biology, 9. p. tai 10 p. (2015).
Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen (75% läsnäolopakko), suoritetut verkko- ym.
tehtävät, loppuseminaari.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Lisätiedot: Osa kurssimateriaalista Moodlessa. Osallistumiseen vaaditaan biologian
pääaine- tai sivuaineopinto-oikeus. Tiedustelut johannes.enroth@helsinki.fi.
526001 Tropiikin kasvisto ja kasvillisuus, 3 op
Tavoite: Opintojakso antaa yleiskuvan maapallon trooppisten alueiden kasviston ja
kasvillisuuden alueellisesta vaihtelusta. Luennoilla tutustutaan mm. Afrikan, Kaakkois-Aasian,
ja Australian kasvistoon ja kasvillisuuteen.
Sisältö: Luennot ja opintojakson aihepiiriin liittyvä harjoitustyö.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – Lajintuntemuksen verkko-oppimisympäristö,
Google Earth, harjoitustyön pohjana oleva muu kirjallisuus (tarkemmat tiedot kurssilla).
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/maapallon526001/index.htm
Suoritustavat: Luentokurssi ja harjoitustyö tai valinnaisesti kirjatentti (sovittava
vastuuopettajan kanssa erikseen).
Arviointi: Harjoitustyö hyväksytään asteikolla 1–5.
Lisätiedot: Opintojakso pyritään järjestämään joka toinen vuosi. Ilmoittautuminen
WebOodin kautta. Tiedustelut jouko.rikkinen@helsinki.fi.
526005 Koppisiemeniset, 3-4 op
Kohderyhmä: Opintojaksoa voi suositella kaikille kasvien monimuotoisuudesta
kiinnostuneille.
Ajoitus: Joka toinen vuosi elokuussa, tarkat ajat ilmoitetaan kevätlukukauden aikana
WebOodin ilmoittautumissivulla.
Edeltävät opinnot: Osallistumisen edellytyksenä 59900 Evoluutio ja systematiikka sekä
526000 Johdatus kasvitieteeseen -opintojaksojen suorittaminen tai vastaavat tiedot. Myös
526182 Kasvikunta-opintojakson suorittamista suositellaan.
Tavoite: Luennot ja niihin liittyvät demonstraatiot antavat yleiskäsityksen koppisiemenisten
monimuotoisuudesta. Tarkemmin käsitellään n. 80 kasviheimoa.
Sisältö: Luennoilla ja demonstraatioissa perehdytään koppisiemenisten pääryhmiin.
Oppimateriaali: Bremer, K. ym. 2003. Introduction to phylogeny and systematics of
flowering plants. Symb. Bot. Upsal. 33:2. Tämän lisäksi oheislukemistoksi suositellaan: Judd,
W.S. ym. 2007. Plant Systematics. A phylogenetic approach. Sinauer Associates.
Suoritustavat: Luennoilla ei läsnäolopakkoa mutta niiden kuunteleminen suositeltavaa.
Kolmen opintopisteen suoritus edellyttää loppukuulustelun hyväksyttyä suorittamista.
Demonstraatioihin osallistuminen (läsnäolopakko) ja niihin liittyvän heimotunnistustentin
suorittaminen antaa yhden lisäopintopisteen, tällöin opintojaksosta saa yhteensä neljä
opintopistettä.
Arviointi: Loppukuulustelut arvostellaan asteikolla 0–5.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Katso edeltävät opinnot.
Lisätiedot: Opintojakso suoritetaan elokuussa siksi, että tällöin on saatavilla runsaimmin
erilaista elävää kasvimateriaalia demonstraatioita varten. Opintojaksolle voi kerralla
osallistua n. 20 opiskelijaa. Jos osallistujia joudutaan karsimaan se suoritetaan pääaineen ja
arvosanojen perusteella. Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Tiedustelut
jaakko.hyvonen@helsinki.fi tai johannes.enroth@helsinki.fi.
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526006 Sienisystematiikka, 3 op
Tavoite: Opintojakso antaa yleiskuvan sienten monimuotoisuudesta ja luokittelusta.
Sisältö: Johdantoluennot, sienten mikroskooppista rakennetta esittelevät harjoitustyöt ja
opintojakson aihepiiriin liittyvä tutkimusreferaatti.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Rikkinen, J. 2014. Sienisystematiikka (opiskelijoiden
tulostettavissa oleva pdf-moniste), tutkimusreferaattien pohjana oleva kirjallisuus (tarkemmat
tiedot kurssilla), Pinkka – Lajintuntemuksen verkko-oppimisympäristö. Oheislukemistoksi
suositellaan: Timonen, S. & Valkonen, J. (toim.) 2013, Sienten biologia, Gaudeamus.
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/sienisystem526006/index.htm
Suoritustavat: Luentokurssi ja harjoitustyö tai valinnaisesti kirjatentti (sovittava
vastuuopettajan kanssa erikseen).
Arviointi: Harjoitustyö hyväksytään asteikolla 1–5.
Lisätiedot: Opintojakso pyritään järjestämään joka toinen vuosi. Ilmoittautuminen
WebOodin kautta. Tiedustelut jouko.rikkinen@helsinki.fi.
52601 Kasvien morfologinen adaptaatio, 4 op
Kohderyhmä: LuK- tai FM-opintoja suorittavat.
Ajoitus: Periodi III–IV.
Edeltävät opinnot: 526000 Johdatus kasvitieteeseen; 525002 Kasvianatomian ja fysiologian harjoitustyöt. Opintojakson 526001 Tropiikin kasvisto ja kasvillisuus suorittaminen
on myös eduksi.
Tavoite: Kurssilaiset perehtyvät siemenkasvien morfologisiin ja fysiologisiin sopeutumiin
maapallon eri ekosysteemeissä arktisilta alueilta tropiikkiin. Tavoitteena on ymmärtää miten
morfologiset sopeumat edistävät kasvien menestymistä erilaisissa elinympäristöissä.
Osallistujat harjaantuvat anatomisten leikkeiden mikroskopoinnissa ja tulkinnassa, ja oppivat
tunnistamaan kasvien ulkoisia organologisia sopeumia. Kurssin aikana opittuja tietoja
sovelletaan yhteisöllisen oppimisen tehtävissä.
Sisältö: Kurssiin kuuluu luentoja eri kasvillisuusvyöhykkeillä kasvavien siemenkasvien
morfologisista ja fysiologisista sopeumista, omatoimisia kirjallisuustehtäviä,
mikroskopoimista ja muita harjoitustehtäviä. Osa tehtävistä tehdään kasvitieteellisessä
puutarhassa (Kaisaniemessä kasvihuoneissa ja ulkopuutarhassa sekä Kumpulassa
kasvimaantieteellisillä osastoilla) ja osa Gardeniassa.
Oppimateriaali: Opetusmoniste ja kurssitehtäviin liittyvät artikkelit.
Suoritustavat: Osallistuminen kurssiin ja oppimistehtävien suorittaminen.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Katso edeltävät opinnot.
Lisätiedot: Ensisijainen osallistumisoikeus biologian pääaine- ja sivuaineopiskelijoilla.
Ilmoittautuminen WebOodissa.
526019 Symbioosi evoluutiotekijänä kasvi- ja sienikunnassa, 3 op
Tavoite: Opintojakso antaa yleiskuvan symbioosin merkityksestä kasvien, sienten ja levien
evoluutiossa. Luonnoilla tutustutaan mm. plastidien evoluutioon, syanobakteerien ja kasvien
välisiin symbiooseihin, jäkäliin ja sienijuuriin, hyönteisten ja sienten välisiin symbiooseihin
sekä selkärangattomien merieläinten ja levien välisiin symbiooseihin.
Sisältö: Luennot ja opintojakson aihepiiriin liittyvä tutkimusreferaatti, jonka tulokset
esitellään muille kurssilaisille miniseminaarissa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Tutkimusreferaattien pohjana oleva kirjallisuus (tarkemmat
tiedot kurssilla).
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Suoritustavat: Luentokurssi ja harjoitustyö tai valinnaisesti kirjatentti (sovittava
vastuuopettajan kanssa erikseen).
Arviointi: Harjoitustyö hyväksytään asteikolla 1–5.
Lisätiedot: Opintojakso pyritään järjestämään joka toinen vuosi. Ilmoittautuminen
WebOodin kautta. Tiedustelut jouko.rikkinen@helsinki.fi.
526031 Physiological plant ecology, 3 cr
(Fysiologinen kasviekologia)
Target group: Biology majors, other students (2nd year or later, B.Sc. or M.Sc.).
Previous studies: No formal prerequisites, but basic knowledge of ecology recommended.
Purpose: We aim to prepare students to be able to comprehend the scientific literature in
physiological plant ecology by teaching them the specialized language, research approach
and basic concepts of this branch of ecology.
Content: Basis and definition of physiological plant ecology. The role of information
acquisition in adaptation and acclimation of plants to their environment. Communication and
biological interactions. Strategies followed by different plant species in relation to their
carbon balance, water relations, and mineral nutrition. Dry matter production and growth.
Lectures, quizzes and assignments in Moodle and take-home exam.
Study material and literature: Obligatory: material provided during lectures and in Moodle.
Supplementary: Larcher, W. 2000, Physiological Plant Ecology. Some chapters from Taiz, L.
& Zeiger, E. 2006, Plant Physiology, and Gurevitch, J. et al. 2006, The Ecology of Plants.
Evaluation: Combined grade from all activities. 0–5.
Additional information : Teaching language: English. Exam answers: in English, Finnish,
Swedish or Spanish. Course website:
http://blogs.helsinki.fi/aphalo/teaching/courses/ecophys-course/
Maximum number of students: 30.
526041 Kasvien yhteisö- ja populaatioekologia, 3 op
Kohderyhmä: Lähinnä 2. vuoden biologian opiskelijat sekä sivuaineopiskelijat.
Ajoitus: Syyslukukauden loppupuolella, tarkat ajat ilmoitetaan loppukesällä WebOodin
ilmoittautumissivulla.
Edeltävät opinnot: Suositellaan opintojakson 52073 Ekologian perusteet (4 op)
suorittamista etukäteen.
Tavoite: Opiskelija oppii ymmärtämään kasvien populaatio- ja yhteisöekologian
erityispiirteet suhteessa yleiseen populaatio- ja yhteisöekologiaan. Tämän vuoksi
opintojaksolla korostetaan yhteyksiä fysiologiseen kasviekologiaan, vaikka fysiologisen
kasviekologian ilmiöiden syvällisempi tarkastelu jätetäänkin sille varatulle omalle
opintojaksolle.
Sisältö: Ensimmäisillä luennoilla esitetään kasvien yhteisö- ja populaatioekologian
teoreettinen viitekehys, jonka jälkeen käsitellään lähemmin seuraavia aiheita: Kasvien
ekologisen genetiikan perusteet; kasvien lajinsisäinen kilpailu; kasvipopulaatioiden
demografia; kasvien lajienvälinen kilpailu ja yhteisesiintyminen; kasviyhteisöjen rakenne ja
sukkessio, kasvien elämänkiertostrategiat sekä kasvien ja herbivorien vuorovaikutus.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Oppimateriaali jaetaan Moodle-sivuilla ennen opintojakson
alkamista.
Suoritustavat: Luentoihin ja oheismateriaaliin perustuva kirjallinen tentti sekä
harjoitustyöraportti. Hyvä harjoitustyöraportti nostaa hyväksytyn tentin arvosanaa yhdellä
pykälällä.
Arviointi: Tenttitulos arvioidaan asteikolla 1–5. Hyväksyminen edellyttää vähintään 50 %
tentin maksimipisteistä. Hyvä harjoitustyöraportti nostaa hyväksytyn tentin arvosanaa yhdellä
pykälällä.
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Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Tiedustelut heikki.hanninen@helsinki.fi.

526044 Ilmastomuutoksen vaikutus maapallon ekosysteemeihin, 5 op
Kohderyhmä: Lähinnä 3. vuoden ja sitä vanhemmat biologian opiskelijat sekä
sivuaineopiskelijat.
Ajoitus: Kevätlukukauden loppupuolella, tarkat ajat ilmoitetaan loppukesällä WebOodin
ilmoittautumissivulla.
Edeltävät opinnot: Suositellaan seuraavien opintojaksojen suorittamista etukäteen: 52073
Ekologian perusteet (4 op), 526031 Physiological plant ecology (3 op) ja 526040 Ecosystem
ecology (3 op).
Tavoite: Opiskelija perehtyy ekologisen ilmastomuutostutkimuksen menetelmiin ja saavuttaa
tällä tavoin kyvyn arvioida kriittisesti ilmastomuutoksen ekologisia vaikutuksia koskevia
tutkimuksia. Tämän lisäksi opiskelija tutustuu keskeisimpiin tällä hetkellä vallitseviin
ilmastomuutoksen ekologisia vaikutuksia koskeviin ennusteisiin.
Sisältö: Luentojen alkupuolella keskitytään luennoitsijan erikoisalaan, ilmastomuutoksen
vaikutukseen boreaalisen vyöhykkeen kasvien talvehtimiseen. Tarkastelemalla tätä aihepiiriä
koskevaa tutkimusta muita tutkimusaiheita yksityiskohtaisemmin otetaan esille monia, kaiken
ekologisen ilmastomuutostutkimuksen kannalta keskeisiä menetelmällisiä seikkoja.
Luentojen loppupuolella, seminaarissa ja tenttikirjallisuudessa tarkastelu laajennetaan
boreaalisesta vyöhykkeestä globaaliksi.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Oppimateriaali jaetaan Moodle-sivuilla ennen opintojakson
alkamista.
Suoritustavat: Luentoihin ja oheismateriaaliin perustuva kirjallinen tentti sekä yhteen
tieteelliseen artikkeliin perustuva esitelmä ja sen kirjallinen tiivistelmä.
Arviointi: Tenttitulos arvioidaan asteikolla 1–5. Hyväksyminen edellyttää vähintään 50 %
tentin maksimipisteistä. Hyvä esitelmä nostaa hyväksytyn tentin arvosanaa yhdellä pykälällä.
Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Tiedustelut heikki.hanninen@helsinki.fi.

526084 Kladistiikka, 3-5 op
Ajoitus: Syyslulukauden loppupuolella, tarkat ajat ilmoitetaan syyslukukauden alussa
WebOodin ilmoittautumissivulla.
Edeltävät opinnot: 59900 Evoluutio ja systematiikka (suositeltava).
Tavoite: Eliöiden fylogeniatutkimuksen teorian ja keskeisten ohjelmien käytön perusteiden
hallinta.
Sisältö: Luennoilla perehdytään kladistisen analyysin teoreettisiin perusteisiin ja
demonstraatiot antavat johdatuksen keskeisten tietokoneohjelmien käyttöön.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Lipscomb, D. 1998. Basics of cladistic analysis @
www.gwu.edu/~clade/faculty/lipscomb/Cladistics.pdf; Wiley, E.O. ym. 1991. Compleat
cladist (poislukien sivut 25-34) @
http://taxonomy.zoology.gla.ac.uk/teaching/CompleatCladist.pdf
Demonstraatioissa käytetään näiden lisäksi: Skelton, P. & Smith, A. 2002. Cladistics: a
practical primer on CD-ROM.
Suoritustavat: Luennoilla ei läsnäolopakkoa mutta niiden kuunteleminen suositeltavaa.
Kolmen opintopisteen suoritus edellyttää loppukuulustelun hyväksyttyä suorittamista.
Demonstraatioihin osallistuminen (läsnäolopakko) antaa yhden lisäopintopisteen ja
itsenäinen harjoitustyö toisen, siis yhteensä viisi.
Arviointi: Loppukuulustelu arvostellaan asteikolla 0–5. Demonstraatiot ja itsenäinen
harjoitustyö hyväksytään tai hylätään.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Laajennetaan ja syvennetään kladistiikan perusteiden
käsittelyä, joka on aloitettu 59900 Evoluutio ja systematiikka -opintojaksolla. Kurssin
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suorittamista (tai vastaavia tietoja) edellytetään niiltä, jotka haluavat kevätlukukaudella
suorittaa molekyylisystematiikan perusteet.
Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Tiedustelut jaakko.hyvonen@helsinki.fi.

526095 Paleotsooiset ja mesotsooiset kasvit, 2 op
Kohderyhmä: Biologian ja paleontologian opiskelijat.
Ajoitus: 3. periodilla, pyritään järjestämään joka toinen vuosi.
Edeltävät opinnot: 59900 Evoluutio ja systematiikka (suositeltava).
Tavoite: Opiskelija saa kokonaiskuvan kasvien evoluution pääpiirteistä, keskeisistä
evolutiivisista innovaatioista sekä kasvien ja ympäristön vuorovaikutuksesta ao. geologisina
ajanjaksoina.
Sisältö: Luentoja on n. 20 tuntia. Paleotsooisten ja osin mesotsooisten kasvien
fossiiliaineisto, kasvien nousu maalle, rakenteen kehittyminen ja sen merkitys,
siemenkasvien synty, koppisiemenisten synty. Essee sovitusta aiheesta.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali on Moodle-sivuilla. Suositeltava kirjallisuus
esitellään erikseen.
Suoritustavat: Luennoilla ei ole läsnäolopakkoa. Luentojen jälkeen on tentti. Jakson voi
suorittaa myös kirjallisuuskuulusteluna sopimuksen mukaan.
Arviointi: Asteikolla 1–5. Arvosana muodostuu tentistä ja esseestä.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Luennot syventävät jaksolla 59900 Evoluutio ja
systematiikka saatua kuvaa kasvien evoluutiosta.
Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Tiedustelut johannes.enroth@helsinki.fi.

526096 Plant ecology research seminar, 2-4 cr
Target group: Anybody interested in modern plant ecology.
Timing: The sessions are organized during the spring term and the autumn term whenever
there is somebody wishing to give a talk. The current program is indicated on the seminar
web page: http://www.helsinki.fi/people/heikki.hanninen/research%20seminar.html.
Purpose: The student learns to know the width of current plant ecology, ranging from the
molecular to the ecosystem level.
Content: Seminar sessions.
Passing the course: Post graduate students earn two credits by giving a talk and
additionally one credit by following ten presentations. Other students earn one credit by
listening to six talks and writing a brief summary of each.
Grading: Pass/fail.
Additional information: Anybody interested to give a talk, please contact by email Heikki
Hänninen (heikki.hanninen@helsinki.fi).

526127 Eliömaantieteellinen seminaari, 3 op
Kohderyhmä: Biologian ja maantieteen opiskelijat.
Ajoitus: Vuosittain 4. periodilla.
Edeltävät opinnot: 59900 Evoluutio ja systematiikka (suositeltava), 59927 Eliömaantieteen
perusteet.
Tavoite: Seminaarissa syvennetään jaksolla 59927 Eliömaantieteen perusteet opittuja
asioita sovittuihin artikkeleihin perustuen.
Sisältö: Opiskelija pitää esitelmän, kirjoittaa samasta aiheesta esseen ja opponoi toisen
opiskelijan esitelmää. Seminaarien määrä riippuu osallistuvien opiskelijoiden määrästä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Seminaariaiheisiin liittyviä eliömaantieteellisiä artikkeleita,
sovitaan erikseen. Artikkelit laitetaan Moodleen.
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Suoritustavat: Ks. Sisältö.
Arviointi: Opintojakso on joko hylätty tai hyväksytty.
Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Tiedustelut johannes.enroth@helsinki.fi.

52613 Suomen kasvimaantiede, 3 op
Edeltävät opinnot: Kasvituntemuskurssin (esim. 52064) aiempi suorittaminen helpottaa
asiasisällön omaksumista.
Tavoite: Opintojakso antaa yleiskuvan Suomen putkilokasvilajiston sekä metsä-, suo- ja
tunturikasvillisuuden alueellisesta vaihtelusta.
Sisältö: Luennot ja opintojakson aihepiiriin liittyvä harjoitustyö.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – lajintuntemuksen verkko-oppimisympäristö,
harjoitustyön pohjana oleva muu kirjallisuus (tarkemmat tiedot kurssilla).
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/suomenkasvim52613/index.htm
Suoritustavat: Luentokurssi ja harjoitustyö tai valinnaisesti kirjatentti (sovittava
vastuuopettajan kanssa erikseen).
Arviointi: Harjoitustyö hyväksytään asteikolla 1–5.
Lisätiedot: Opintojakso pyritään järjestämään joka toinen vuosi. Ilmoittautuminen
WebOodin kautta. Tiedustelut jouko.rikkinen@helsinki.fi.
526130 Plant Biology Journal Club, 1–3 cr
Target group: The course is particularly aimed at PhD and Masters students in Plant
Biology, although there is no lower limit the attendance and I would be very happy if
undergraduate students at any stage in their career express an interest in coming, all
students will benefit from the discussions. It is also expected that faculty and post docs will
participate and help to facilitate the discussion and select the interesting articles.
Timing: Autumn (September–December)and spring (January–April).
Purpose: The purpose of the course, as well as education in research, is to improve the
analytic and critical reasoning skills of the participants, and to broaden the education of PhD
and Masters students so that they are not blinkered in following only specialised themes
directly related to their own research as they continue their studies. It should also give them
knowledge of how research is performed and the approaches and perspectives available.
Content: Weekly discussion (in English) of new papers from the scientific literature on
subjects relevant to research themes in the Plant Biology Division. One person will present
the paper. A second (hopefully more experienced) member of the course-group will present
the context around the paper. Attendees will have an informal discussion of the paper and
associated issues, lasting approximately one hour. To get credit for the course attendees will
be expected to attend a minimum number of 5 meetings per credit and to make a substantial
contribution to the discussion in those meetings. This will involve demonstrating that they
have read the paper by entering into discussion, and contributing at least one meaningful
question for debate during each discussion. In addition, attendees should suggest and
present one paper during the course, and to once write up the minutes of the discussion to
be posted on a course website. Assessment of participation in discussions by Matthew
Robson and Johanna Leppälä.
Study material and literature: Journal articles will be assigned. Papers will be also be
made available for discussion on the course website where a blog will be available briefly
presenting each paper, followed by minutes of the discussion, and the opportunity for
continued debate, follow up questions, and online discussion of the issues raised. The broad
topics for the papers will alternate between weeks. One week, papers directed more towards
ecophysiological and ecological topics, and the alternate week, papers directed to more
mechanistic approaches (cellular, developmental, physiological, genetic, molecular plant
biology etc.).
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Evaluation: 0–5 .
Additional information: Register in WebOodi. Course Website:
http://www.helsinki.fi/biosciences/plantbiology/courses2013-2014.htm#526130
Moodle Link: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=10489. For more information
email Matthew Robson: matthew.robson@helsinki.fi
526168 Seasonality and climatic adaptation of northern plants, 3–5 cr
Target group: Mainly 3rd year and older biology students and students having biology as a
Minor.
Timing: Every other year during latter part of spring semester. The exact timing will be
announced in WebOodi during late summer.
Previous studies: The following courses are recommended: 52073 Ekologian perusteet (4
op), 526031 Physiological plant ecology (3 op).
Purpose: The student understands the physical stresses of plants caused by the northern
seasonal climate and the diversity of plant adaptive strategies to these conditions.
Content: The physical stresses caused by the winter season to northern plants are first
addressed, emphasizing the great year-to-year variation in the climatic conditions. The
overwintering strategies of different plant growth forms are then discussed, emphasizing the
importance of snow for most growth forms. The overwintering of perennial plants is
integrated closely to the other parts of the annual cycle so that for instance hardening of
trees and dwarf shrubs to tolerate the winter conditions is initiated during late summer well
before the air temperature drops below zero. That is why the entire annual cycle of the
plants is considered during the course. Ecophysiological dynamic models of the annual cycle
are frequently discussed during the lectures. However, rather than discussing mathematical
details of the models, the main emphasis is on combining the modelling with empirical work.
A simulation exercise carried out independently can be added to the course.
Study material: The handouts and all other materials will be delivered in Moodle before the
lectures.
Passing the course: Written examination based on the lectures. Optionally a report of a
computer simulation exercise carried out independently.
Grading: The examination is graded with the scale 1-5, for passing at least 50 per cent of
the maximum points is required. The optional report is evaluated with the fail/accept scale.
Lisätiedot: The course will be held in English if there are foreigners among the participants.
Enrolment via WebOodi.
526170 Sammaltuntemus I, 3 op
Tavoite: Opintojakso antaa yleiskuvan Suomen sammalten monimuotoisuudesta ja
ekologiasta.
Sisältö: Johdantoluennot, lajidemonstraatiot, maastoretki, oppimispäiväkirja.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Rikkinen, J. 2014. Jäkälät ja sammalet Suomen luonnossa,
3. painos (myös aiempia painoksia voi käyttää). Pinkka – lajintuntemuksen verkkooppimisympäristöön tallennettu aineisto. Oheislukemistoksi suositellaan: Ulvinen, T., ym.
(toim.) 2002, Suomen sammalet – levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus, Suomen
ympäristökeskus. Pinkka – lajintunnistuksen verkkoympäristöön tallennettu materiaali:
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/sammaltuntemus/sammalI526170.htm
Suoritustavat: Luentokurssi ja oppimispäiväkirja tai valinnaisesti itsenäinen harjoitustyö
(jälkimmäinen sovittava vastuuopettajan kanssa erikseen).
Arviointi: Oppimispäiväkirja hyväksytään asteikolla 1–5.
Lisätiedot: Opintojakso pyritään järjestämään joka toinen tai kolmas vuosi. Ilmoittautuminen
WebOodin kautta. Tiedustelut johannes.enroth@helsinki.fi tai jouko.rikkinen@helsinki.fi.
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526173 Jäkälätuntemus I, 3 op
Tavoite: Opintojakso antaa yleiskuvan Suomen suurjäkälien monimuotoisuudesta ja ekologiasta.
Sisältö: Johdantoluennot, lajidemonstraatiot, maastoretki, oppimispäiväkirja.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Rikkinen, J. 2014. Jäkälät ja sammalet Suomen luonnossa,
3. painos (myös aiempia painoksia voi käyttää). Pinkka – lajintuntemuksen verkkooppimisympäristöön tallennettu aineisto. Oheislukemistoksi suositellaan: Stenroos, S., ym.
(toim.) 2011, Suomen jäkäläopas, Kasvimuseo.
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/jakalatuntemus/jakalaI526173.htm
Suoritustavat: Luentokurssi ja oppimispäiväkirja tai valinnaisesti itsenäinen harjoitustyö
(jälkimmäinen sovittava vastuuopettajan kanssa erikseen).
Arviointi: Oppimispäiväkirja hyväksytään asteikolla 1–5.
Lisätiedot: Opintojakso pyritään järjestämään joka toinen tai kolmas vuosi. Ilmoittautuminen
WebOodin kautta. Tiedustelut jouko.rikkinen@helsinki.fi.

526179 Tunturikasvit ja -kasvillisuus, 5–7 op
Edeltävät opinnot: Kasvituntemuskurssien (esim. 52064) aiempi suorittaminen helpottaa
asiasisällön omaksumista. Itsenäisesti opiskeltavien, syventävien lajintuntemuskurssien (mm.
52643 ja 526098) aiempi suoritus luetaan erityiseksi ansioksi.
Tavoite: Opintojaksolla tutustutaan Pohjois-Fennoskandian tunturikasvistoon ja kasvillisuuteen. Kenttäkurssilla saadaan myös kokemusta kasvien maastokartoituksesta
sekä alueellisten kasvistoselvitysten laadinnassa käytetyistä menetelmistä. Painopiste on
tunturilajiston opiskelussa sekä lajistoaineiston keruussa ja käsittelyssä.
Sisältö: Johdantoluento, tunturikasvien omatoiminen opiskelu verkossa, viikon mittainen
kenttäkurssi Kilpisjärven biologisella asemalla, ryhmissä tehtävä harjoitustyö,
loppuseminaari, missä ryhmät esittelevät tuloksiaan.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – lajintuntemuksen verkko-oppimisympäristöön
tallennettu materiaali. Aihepiiriin liittyvä muu kirjallisuus (tarkemmat tiedot kurssilla).
Suoritustavat: Kenttäkurssi ja harjoitustyöt.
Arviointi: Harjoitustyö hyväksytään asteikolla 1–5.
Lisätiedot: Opintojakso pyritään järjestämään joka toinen vuosi. Ilmoittautuminen
WebOodin kautta. Tiedustelut johannes.enroth@helsinki.fi tai jouko.rikkinen@helsinki.fi.
526182 Kasvikunta, 3–4 op
Kohderyhmä: Opintojaksoa voi suositella kaikille kasvien monimuotoisuudesta
kiinnostuneille.
Ajoitus: Kevätlulukauden loppupuolella, tarkat ajat ilmoitetaan kevätlukukauden alussa
WebOodin ilmoittautumissivulla.
Edeltävät opinnot: Osallistumisen edellytyksenä on 59900 Evoluutio ja systematiikka sekä
526000 Johdatus kasvitieteeseen opintojaksojen suorittaminen tai vastaavat tiedot.
Tavoite: Luennot ja niihin liittyvät demonstraatiot antavat yleiskäsityksen kasvikunnan
pääryhmistä, etenkin alkiollisista kasveista.
Sisältö: Luennoilla ja demonstraatioissa perehdytään alkiollisten kasvien pääryhmiin.
Oppimateriaali: Opintojaksoon liittyvän materiaalin kansio on opiskelijoiden saatavilla ja
monistettavissa oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan. Oheislukemistoksi suositellaan
soveltuvin osin mm.: Kenrick, P. & Davis, P. 2004. Fossil plants, Natural History Museum,
London 216 s; Judd, W. S. ym. 2007. Plant systematics. Sinauer Associates; Willis, K.J. &
McElwain, J.C. 2002. The evolution of plants, Oxford Univ. Press, 378 s.
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Suoritustavat: Luennoilla ei läsnäolopakkoa mutta niiden kuunteleminen suositeltavaa.
Kolmen opintopisteen suoritus edellyttää loppukuulustelun hyväksyttyä suorittamista.
Demonstraatioihin osallistuminen (läsnäolopakko) antaa yhden lisäopintopisteen.
Arviointi: Kirjallinen loppukuulustelu arvostellaan asteikolla 1–5.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakson suorittaminen on suositeltavaa niille, jotka
haluavat suorittaa 526005 Koppisiemeniset -opintojakson. Sen suorittaminen täydentää
opintojakson sisältöä kasvikunnan suurimman ryhmän osalta.
Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Tiedustelut jaakko.hyvonen@helsinki.fi.

526208 Lauhkean vyöhykkeen kasvisto ja kasvillisuus, 3 op
Tavoite: Opintojakso antaa yleiskuvan maapallon lauhkeiden alueiden kasviston ja
kasvillisuuden alueellisesta vaihtelusta. Luennoilla tutustutaan mm. läntisen PohjoisAmerikan, Uuden-Seelannin ja Etelä-Euroopan kasvistoon ja kasvillisuuteen.
Sisältö: Luennot ja opintojakson aihepiiriin liittyvä harjoitustyö.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – Lajintuntemuksen verkko-oppimisympäristöön
tallennettu materiaali, Google Earth, harjoitustyön pohjana oleva muu kirjallisuus (tarkemmat
tiedot kurssilla).
Suoritustavat: Luentokurssi ja harjoitustyö tai valinnaisesti kirjatentti (sovittava
vastuuopettajan kanssa erikseen).
Arviointi: Harjoitustyö hyväksytään asteikolla 1–5.
Lisätiedot: Opintojakso pyritään järjestämään joka toinen vuosi. Ilmoittautuminen
WebOodin kautta. Tiedustelut jouko.rikkinen@helsinki.fi.

52651 Käävät ja niiden biologia, 3 op
Ajoitus: Yleensä syyskuun aikana, yhden viikon intensiivikurssina (myös iltaopiskelua).
Tavoite: Kurssilla perehdytään Suomen kääpälajistoon ja lahottajasienten ekologiaan ja
metsätaloudelliseen merkitykseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota uhanalaisiin lajeihin ja
vanhojen luonnonmetsien tunnuslajistoon. Kurssi on hyödyllinen esim. luonnonsuojeluun,
metsäekologiaan ja metsäpatologiaan erikoistuville, sekä kenttäinventointeihin osallistuville.
Kurssilla on tavoitteena oppia noin 80 kääpälajin tunnistus kurssimonistetta apuna käyttäen.
Sisältö: Kenttäkurssi sisältää luentoja, maastoretkiä ja määritysharjoituksia. Kurssille
mahtuu noin 15 opiskelijaa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste Niemelä, T. 2007. Suomen kääpien
määritysopas (Helsingin yliopiston kasvitieteen monisteita 189), joka on ostettavissa kurssin
alkaessa.
Arviointi: Kurssikuulusteluna on tentittävien kääpänäytteiden tunnistus opintomonistetta
käyttäen, arvosteluasteikkona 0–5.
Lisätiedot: Tiedustelut tuomo.niemela@helsinki.fi.

52668 Winter ecology course, 5 cr
Target group: Mainly third year and older biology students and students having biology as a
Minor. There have usually been more applicants to the course than can be accepted.
Students specialised in plant biology will be given the highest priority when selecting
participants to the course. An additional selection criterion is the phase of studies of the
applicants.
Timing: Every other year during late April in Kilpisjärvi Biological Station. The exact timing
will be announced in WebOodi during late summer.
Previous studies: The following courses are recommended: 52073 Ekologian perusteet (4
op), 526031 Physiological plant ecology (3 op).
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Purpose: 1) Understanding the physical factors causing the layer structure of snow bed and
the ability of identifying the layers in the field. 2) Ability to carry out the most usual
measurements of physical properties of the snow bed. 3) Learn the spatial differences of
snow cover in the fells. ) 4) Understand how the thickness and properties of snow affects the
organisms overwintering below the snow cover and the formation of palsa mires. 4) Ability to
carry out ecophysiological measurements addressing the stress caused by winter conditions
to the plants (e.g. photosynthesis, chlorophyll fluorescence). 5) Learn to give scientific
presentations and write summaries of them in English.
Content: The course will concentrate on the winter survival strategies of different plant
species growing on the fells, subalpine birch forests and palsa mires. The effects of frost and
snow on the plants are studied in field conditions and ecophysiological measurements are
carried out in the laboratory.
Study material: The material for the entrance examination will be delivered in an info
meeting organized before the course. Further material will be delivered during the course.
Passing the course: Entrance examination, which corresponds approximately to one third
of the credits earned by passing the course. Participating in the laboratory and field work
during the course in Kilpisjärvi Biological Station. Presenting the results of one course work
in the final seminar and writing a summary of it.
Grading: Pass/fail.
Additional information: The course will be held in English if there are foreigners among the
participants. Enrolment via WebOodi during autumn semester. The selection of students is
carried out in December and an info meeting for the accepted students is organized in
January.
52728 Plant Biotechnology and Molecular Biology, 5 ECTS cr
Target group: Master’s degree, visiting and exchange students in plant biology,
biotechnology, plant breeding, plant pathology, horticulture and related disciplines.
Preceding studies: Basic knowledge in plant biotechnology, plant breeding, plant pathology,
horticulture or related disciplines.
Objective: The student will become acquainted with the basics of plant biotechnology and
molecular biology, and related legislation and risk assessment.
Contents: Lectures will familiarize students with structures and function of plant genome;
Molecular biology of Agrobacterium-mediated gene transfer; Pathways to plant secondary
metabolites; Molecular basis of vegetative-reproductive transitions and flower development;
Structure and function of cytoskeleton proteins; Molecular biology of light perception and
signal transduction in plants; Molecular basis of abiotic and biotic stress responses in plants;
Forest biotechnology; Plant secondary metabolism; Basics of plant gene isolation methods
and gene transfer methods to plants; Basics for legislation and risk assessment of plant
biotechnology; Introduction to applications and ethics of plant biotechnology.
Study materials and literature: Lecture material + additional reading given by the lecturers.
Literature: Buchanan, B.B, Gruissem, W & Jones, R.L, 2002: Biochemistry and Molecular
Biology of Plants. 1408 pages (relevant parts).
Completion: Lecture course
Evaluation: Short written assignment, final examination
Responsible person: Prof. Teemu Teeri (Dept. of Agricultural Sciences) and Dr. Mikael
Brosche (Dept. of Biosciences)
Other information: The course is given jointly by the Department of Biosciences and the
Department of Agricultural Sciences (course abbreviation KBIOT300). Registration code for
all students is 52728. The course will be also organized as a joint course with Aalto
University. Please note that if you are planning to take the 52518/KBIOT301 Practical
Course in Plant Biotechnology, you have to attend the ‘Vectors for plant transformation’ and
the ‘Gene transfer to plants’ lectures in this lecture series.
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59900 Evoluutio ja systematiikka, 4 op
Kohderyhmä: Lähinnä 1. vuoden biologian opiskelijat, sivuaineopiskelijat.
Ajoitus: Kurssi alkaa syyslukukauden alussa ja jatkuu marraskuun loppupuolelle, tarkat ajat
ilmoitetaan loppukesällä WebOodin ilmoittautumissivulla.
Tavoite: Luentosarja antaa kaikille biologeille tarpeellisen yleiskäsityksen maapallon
eliökunnasta ja sen evoluutiosta sekä evolutiikan ja systematiikan perusteista ja yhteyksistä.
Tavoitteena on pikemmin opiskelijan ymmärryksen kuin tiedon määrän kasvattaminen.
Luentosarja kytkeytyy sekä lajintuntemuskursseihin että johdatus kasvi- ja eläintieteeseen
kursseihin, mutta myös ekologian opetukseen.
Sisältö: Luentosarjan keskeistä sisältöä ovat mm. eliökunnan historia, eliökunnan rakenteen
yleispiirteet, taksonomian sekä fylogeneettisen systematiikan perusteet ja tutkimustulosten
soveltaminen, luonnonvalinnan periaate, muuntelu, lajiutuminen, lajikäsite, eliöiden
sopeutuminen ympäristöön, adaptiivisten ominaisuuksien evoluutio ja adaptiivinen radiaatio.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali on Moodle-sivuilla. Oheislukemistoksi
suositellaan: Campbell, N. A. & Reece, J. B. 2008, Biology, 9. p. (tai uudempi).
Suoritustavat: Luennoilla ei ole läsnäolopakkoa, mutta jakson läpäiseminen ilman luentoja
saattaa olla vaikeaa. Opintojakson voi suorittaa tekemällä Moodlessa olevat tehtävät
vastuuopettajan kanssa sovittuna aikana (salasana tarvitaan) tai tenttimällä erikseen
ilmoitettavat osat kirjasta Campbell, N. A. & Reece, J. B. 2008, Biology, 9. p. (tai uudempi)
kasvibiologian yleisenä tenttipäivänä.
Arviointi: Kurssi on joko hylätty tai hyväksytty. Hyväksyminen edellyttää vähintään 50 %
Moodlen tehtävien tai kirjatentin maksimipisteistä.
Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Tiedustelut johannes.enroth@helsinki.fi.

59923 Molecular systematics, 4 op
Ajoitus: Kevätlukukauden aikana, tarkat ajat ilmoitetaan joko syyslukukauden lopussa tai
kevätlukukauden alussa WebOodin ilmoittautumissivulla.
Edeltävät opinnot: 526084 Kladistiikka -opintojakso tai vastaavat tiedot.
Tavoite: Eliöiden fylogeniatutkimuksen teorian ja keskeisten ohjelmien käytön perusteiden
hallinta kun aineistona ovat sekvenssitason ominaisuudet.
Sisältö: Luennoilla perehdytään molekyylisystemaattisen analyysin teoreettisiin perusteisiin
ja demonstraatiot antavat johdatuksen keskeisten tietokoneohjelmien käyttöön.
Oppimateriaali: Tuimala, J. 2005. Bioinformatiikan perusteet, CSC-Tieteellinen laskenta Oy.
Oheislukemistoksi suositellaan soveltuvin osin: Wheeler, W. 2012. Systematics. A course of
lectures. John Wiley & Sons.
Suoritustavat: Luennoilla ei läsnäolopakkoa mutta niiden kuunteleminen suositeltavaa.
Itsenäinen harjoitustyö palautetaan viimeistään toukokuun loppuun mennessä.
Demonstraatioihin osallistuminen (läsnäolopakko) antaa yhden lisäopintopisteen.
Arviointi: Itsenäinen harjoitustyö hyväksytään tai hylätään.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Katso edeltävät opinnot.
Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Tiedustelut jaakko.hyvonen@helsinki.fi.

59927 Eliömaantieteen perusteet, 3 op
Kohderyhmä: Biologian ja maantieteen opiskelijat.
Ajoitus: Vuosittain 2. periodilla, yleensä marras-joulukuun vaihteessa.
Edeltävät opinnot: Suositeltavia opintojaksoja ovat 52073 Ekologian perusteet sekä 59900
Evoluutio ja systematiikka.
Tavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää eliömaantieteen keskeisimmät käsitteet
ja modernit tutkimusmenetelmät ja tutkimustulosten soveltamisen mahdollisuudet
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luonnonsuojelubiologiassa. Hän saa myös käsityksen maapallon biodiversiteetistä ja sen
rakenteesta sekä jakautumisesta.
Sisältö: Luennoilla käsitellään mm. eliömaantieteellistä terminologiaa, vikarianssia,
dispersaalia, endemismiä ja maapallon eliömaantieteellisiä pääalueita. Lisäksi tarkastellaan
biodiversiteetin jakautumista maapallolla, fylogeografiaa modernina tutkimussuuntauksena,
saarieliömaantiedettä sekä eliömaantieteen yhtymäkohtia mm. evoluutiobiologiaan,
systematiikkaan ja luonnonsuojelubiologiaan. Luentoja on noin 20 tuntia, minkä lisäksi
opiskelijat tekevät omatoimisia tehtäviä (esseitä) ohjeiden mukaan.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali on Moodle-sivuilla.
Suoritustavat: Luennoilla ei ole läsnäolopakkoa. Heti luentojen jälkeen on tentti. Pakollinen
minimisuoritus on tentti ja yksi essee (1 op), mutta esseitä voi kirjoittaa kaksi (2 op) tai kolme
(3 op). Esseiden pohjaksi annetaan uudehkoja eliömaantieteellisiä artikkeleita sopimuksen
mukaan. Opintojakson voi suorittaa myös tenttimällä kirjan Cox, C. B. & Moore, P. D. 2005,
Biogeography, an ecological and evolutionary approach, 7 p. (tai uudempi) kasvibiologian
yleisenä tenttipäivänä.
Arviointi: Asteikko 1–5. Yhteisarvosana muodostuu tentistä ja esseistä.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojaksoa suositellaan suoritettavaksi ennen jaksoa
526001 Tropiikin kasvisto ja kasvillisuus.
Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Tiedustelut johannes.enroth@helsinki.fi.

812099 Crop physiology (KTT401), 5 cp
Target group: Master’s degree, visiting and exchange students in plant biology, crop
sciences, horticulture and related disciplines. Master’s students in plant biology, crop
sciences and horticulture have priority.
Timing: Spring term, period III.
Preceding studies: Prerequisite 525007 Kasvifysiologian luennot or similar knowledge.
Basic knowledge in crop sciences, horticulture or related disciplines.
Objective: Students are able to generalize how environment and genotype affect yield
formation of crops. They can derive from basic physiology, such as nitrogen, carbon and
hormone metabolism, the foundations for yield formation in crops.
Contents: Physiology of yield formation of crops. Nitrogen, carbon and hormone metabolism
in crops. Basic concepts, such as NUE, RUE, WUE and their role in yield formation.
Environmental stresses.
Study materials and literature: Literature given during the course
Completion: Lectures and essays
Evaluation: Exam, scale 0-5
Responsible person: Pirjo Mäkelä
Relations to other study units: This course complements the practicals course, KTT405
Crop physiology practicals. Includes former course KTT403 Stress physiology lectures.

812040 Crop physiology practicals (KTT405), 7 cp
Target group: Only for MSc degree students in plant biology and in plant production
sciences at University of Helsinki. Master’s students in plant biology, crop sciences and
horticulture have priority.
Preceding studies: Prerequisite 525007 Kasvifysiologian luennot or similar knowledge.
Timing: Spring term, periods III-IV
Objective: Students will learn to organise plantcrop production sciences related experiments
and to defend their choices of analyses, as well as to interpret results obtained and analyse
those in relation to existing scientific literature.
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Contents: Analytical methods used in plant production sciences. Information gathered
based on experiments and literature. Results reported in writing and as oral presentation.
Group work.
Study materials and literature: Course guide
Completion: Practicals, independent study
Evaluation: Written report and oral presentation, scale 0-5
Responsible person: Pirjo Mäkelä
Relations to other study units: This course complements the course KTT401 Crop
physiology, Includes former course KTT404 Stress physiology labs.
Other information: This course will be implemented bilingually (Finnish/English). 1. Number
of students limited to 15. This course will be implemented bilingually (Finnish/English). 2. if
this quota is exceeded, the following selection criteria are used: a. priority will be given to
Crop Science and Horticulture students b. the number of credits completed c. the stage of
the studies d. motivation (fill in the "Additional data"-box by the time of registration) 3. the
selection of the students will be done one week before the course starts and hence, the
registration is closed then.

ITSENÄISESTI OPISKELTAVAT OPINTOJAKSOT
52434 Tieteellinen digitaalinen kasvi- tai sienikokoelma, 3–10 op
Edeltävät opinnot: 52064 Kasvituntemus I
Tavoite: Oppia laatimaan tieteellinen kasvi- ja/ tai sienikokoelma.
Sisältö: Omatoiminen kasvien tai sienten valokuvaaminen ja tallennus sekä
tunnistaminen.Työ voi liittyä esimerkiksi oman pro gradu -työn aiheeseen.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – Lajintuntemuksen oppimisympäristö.
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/digi52434/index.htm.
Suoritustavat: Digitaalisessa kuvakokoelmassa yksi opintopiste vastaa hyvin
dokumentoitua ja käytännön lajintunnistuksen mahdollistavaa (riittävän korkeatasoista)
kuvakokoelmaa 30 kasvi- tai sienilajista tai muusta taksonista. Kokoelman teeman voi itse
valita. Esimerkkejä: yleiset sammalet, epifyyttijäkälät, otos peruslajintuntemuksen kasveista,
Asteraceae-heimon lajeja, jne.
Noin 100 asianmukaisesti tallennettua ja esittein dokumentoitua kasvi- ja/tai sieninäytettä
vastaa 3 opintopistettä, 200 näytettä vastaavasti 6 opintopistettä ja 300 näytteen herbaario 9
opintopistettä. 330 tai sen ylittävä näytemäärä vastaa 10 opintopistettä.
Arviointi: Asteikko 0–5.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Tukee kasvisystematiikan ja ekologian opiskelua.

526058 Ahvenanmaan ja lounaissaariston kasvit, 4 op
Edeltävät opinnot: Kasvintuntemus I (52064)
Tavoite: Opintojaksolla opetellaan tunnistamaan lähes 600 Etelä-Suomessa
luonnonvaraisena kasvavaa putkilokasvilajia.
Sisältö: Itsenäisesti suoritettava lajintuntemuskokonaisuus.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – Lajintuntemuksen verkko-oppimisympäristö.
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/luento-jakurssiopetus/ahvenanmaankasvit526058.htm.
Oheislukemistoksi suositellaan: Hämet-Ahti, L. ym. 1988. Retkeilykasvio, 4. painos.
Kasvimuseo. Haeggström C.A. & Haeggström, E. 2008. Ålands flora. Åland Tryckeriet.
Mossberg, B. & Stenberg, L. 2005. Suuri Pohjolan Kasvio. Tammi.
Suoritustavat: Verkossa tehtävä herbaariotentti kasvioita ja muistiinpanoja apuna käyttäen
tai valinnaisesti itsenäinen harjoitustyö (sovittava vastuuopettajan kanssa erikseen).
Arviointi: Herbaariotentti hyväksytään asteikolla 1–5.
Lisätiedot: Ilmoittautuminen tenttiin WebOodin kautta. Lisätiedot jouko.rikkinen@helsinki.fi.
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526098 Kasvituntemus II, 4 op
Edeltävät opinnot: 52064 Kasvituntemus I
Tavoite: Opintojaksolla opetellaan tunnistamaan noin 500 Suomessa luonnonvaraisena
kasvavaa putkilokasvilajia.
Sisältö: Itsenäisesti suoritettava lajintuntemuskokonaisuus.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – lajintuntemuksen verkko-oppimisympäristö:
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/omatoimiset/kasvituntemusII526098.htm. Oheislukemistoksi
suositellaan: Hämet-Ahti, L. ym. 1988. Retkeilykasvio, 4. painos. Kasvimuseo. Mossberg,
B. & Stenberg, L. 2005. Suuri Pohjolan Kasvio. Tammi.
Suoritustavat: Verkossa tehtävä herbaariotentti kasvioita ja muistiinpanoja apuna käyttäen
tai valinnaisesti itsenäinen harjoitustyö (sovittava vastuuopettajan kanssa erikseen).
Arviointi: Herbaariotentti hyväksytään asteikolla 1–5.
Lisätiedot: Ilmoittautuminen tenttiin WebOodin kautta. Lisätiedot: jouko.rikkinen@helsinki.fi.

52614 Putkilokasvituntemus, 5 op
Edeltävät opinnot: 52064 Kasvituntemus I
Tavoite: Oppia tunnistamaan n. 780 putkilokasvia Etelä- ja Keski-Suomen alueelta.
Sisältö: Itsenäisesti suoritettava lajintuntemuskokonaisuus.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – Lajintuntemuksen verkko-oppimisympäristö:
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/aakkos/index.htm . Oheislukemistoksi suositellaan: HämetAhti, L. ym. 1988. Retkeilykasvio, 4. painos. Kasvimuseo. Mossberg, B. & Stenberg, L.
2005. Suuri Pohjolan Kasvio. Tammi.
Suoritustavat: Verkossa tehtävä herbaariotentti kasvioita ja muistiinpanoja apuna käyttäen
tai valinnaisesti itsenäinen harjoitustyö (sovittava vastuuopettajan kanssa erikseen).
Arviointi: Herbaariotentti hyväksytään asteikolla 1–5.
Lisätiedot: Ilmoittautuminen tenttiin WebOodin kautta. Lisätiedot: jouko.rikkinen@helsinki.fi.

526171 Sammaltuntemus II, 3 op
Edeltävät opinnot: 52064 Kasvituntemus I
Tavoite: Opintojakso perehdyttää opiskelijan rahkasammalten tunnistukseen ja ekologiaan.
Sisältö: Itsenäisesti suoritettava opintojakso.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – lajintuntemuksen oppimisympäristö:
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/sammaltuntemus/sammalII526171.htm.
Laine, J. ym. 2009: The Intricate Beauty of Sphagnum Mosses – a Finnish Guide to
Identification. Department of Forest Sciences, University of Helsinki..
Suoritustavat: Projektityö, opintopäiväkirja ja/tai verkkotentti.
Arviointi: Kurssityö arvioidaan asteikolla 0–5.
Lisätiedot: Tiedustelut johannes.enroth@helsinki.fi

526172 Sammaltuntemus III, 3 op
Edeltävät opinnot: 52064 Kasvituntemus I
Tavoite: Opintojakso perehdyttää opiskelijan maksasammalten tunnistukseen ja ekologiaan.
Sisältö: Itsenäisesti suoritettava opintojakso.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – lajintuntemuksen oppimisympäristö:
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/sammaltuntemus/sammalIII526172.htm.
Aihepiiriin liittyvä muu kirjallisuus.
Suoritustavat: Projektityö, opintopäiväkirja ja/ tai verkkotentti.
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Arviointi: Kurssityö arvioidaan asteikolla 0–5.
Lisätiedot: Tiedustelut jouko.rikkinen@helsinki.fi

52643 Lapin ja Pohjois-Suomen kasvit, 4 op
Edeltävät opinnot: 52064 Kasvituntemus I
Tavoite: Opintojaksolla opetellaan tunnistamaan lähes 600 Pohjois-Suomessa
luonnonvaraisena kasvavaa putkilokasvilajia.
Sisältö: Itsenäisesti suoritettava lajintuntemuskokonaisuus.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – lajintuntemuksen verkko-oppimisympäristö:
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/omatoimiset/lapinkasvit52643.htm. Oheislukemistoksi
suositellaan: Hämet-Ahti, L. ym. 1988. Retkeilykasvio, 4. painos. Kasvimuseo. Mossberg, B.
& Stenberg, L. 2005. Suuri Pohjolan Kasvio. Tammi. Väre, H. & Partanen, R. 2009. Suomen
tunturikasvio. Metsäkustannus.
Suoritustavat: Verkossa tehtävä herbaariotentti kasvioita ja muistiinpanoja apuna käyttäen
tai valinnaisesti itsenäinen harjoitustyö (sovittava vastuuopettajan kanssa erikseen).
Arviointi: Herbaariotentti hyväksytään asteikolla 1–5.
Lisätiedot: Ilmoittautuminen tenttiin WebOodin kautta. Tiedustelut:
jouko.rikkinen@helsinki.fi
52645 Vesi- ja rantakasvit, 4–6 op
Edeltävät opinnot: 52064 Kasvituntemus I
Tavoite: Opintojaksolla opitaan tunnistamaan n. 200 vesi- ja rantakasvia, joista saa 4 op.
Tämän lisäksi voi opiskella n. 60 sammalta ja levää, joista saa 2 op.
Sisältö: Itsenäisesti suoritettava opintojakso.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – lajintuntemuksen verkko-oppimisympäristö:
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/omatoimiset/vesiJaRanta526045.htm. Hämet-Ahti, L. ym.
1988: Retkeilykasvio. 4. täysin uudistettu painos. Luonnontieteellinen keskusmuseo,
Kasvimuseo. 656 s. Mossberg, B. & Stenberg, L. 2005: Suuri Pohjolan Kasvio. Tammi.
Väre, H. 2011: Suomen rantakasvio. Metsäkustannus Oy.
Suoritustavat: Verkossa tehtävä herbaariotentti kasvioita ja muistiinpanoja apuna käyttäen
tai valinnaisesti itsenäinen harjoitustyö (sovittava vastuuopettajan kanssa erikseen).
Arviointi: Herbaariotentti hyväksytään asteikolla 1–5.
Lisätiedot: Ilmoittautuminen tenttiin WebOodin kautta. Lisätiedot: jouko.rikkinen@helsinki.fi.

526081 Puut, pensaat ja perennat, 4 op
Tavoite: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat Suomessa ulkopuutarhassa
menestyviin koti- ja ulkomaisten puuvartisten kasvien biologiaan ja tunnistamiseen sekä
tärkeimpiin monivuotisiin koristekasveihin eli perennoihin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Hämet-Ahti ym. 1992. Suomen puu- ja pensaskasvio ja
erikseen ilmoitettava muu kirjallisuus sekä kasvitieteelliseltä puutarhalta saatava
ajankohtainen kasviluettelo.
Suoritustavat: Omatoiminen opiskelu kasvitieteellisessä puutarhassa Kaisaniemessä.
Tunnistustentti ulkopuutarhassa.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Lisätiedot: Tiedustelut leo.junikka@helsinki.fi.
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526082 Avomaan hyöty-, yrtti- ja rohdoskasveja, 3 op
Tavoite: Tavoite on, että opiskelijat oppivat vaatimuksiin kuuluvista taksoneista seuraavat
asiat: (1) tunnistaminen, (2) nimistö (tieteelliset sekä suomen- tai ruotsinkieliset nimet), (3)
alkuperä (alkuperäinen levinneisyysalue, jalostushistorian pääpiirteet), ja (4) käytön
pääpiirteet.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Opetusmoniste Schulman, L. 2005. Avomaan hyötykasveja
Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan Kumpulan-kokoelmissa. Ulmus nro 7” (tai
uudempi painos) sekä siinä lueteltu kirjallisuus.
Suoritustavat: Omatoiminen opiskelu kasvitieteellisessä puutarhassa Kumpulassa ja
kirjallisuuden avulla.
Arviointi: Suullinen kuulustelu ulkopuutarhassa (tunnistus ja oheistieto), hyväksytty/hylätty.
Lisätiedot: Tiedustelut leo.junikka@helsinki.fi.

526174 Jäkälätuntemus II, 3 op
Tavoite: Opintojaksolla perehdytään Pohjois-Euroopan suurjäkälien monimuotoisuuteen ja
ekologiaan.
Sisältö: Itsenäisesti suoritettava opintojakso.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – lajintuntemuksen oppimisympäristö. Aihepiiriin
liittyvä muu kirjallisuus (tarkemmat tiedot verkossa).
Arviointi: Kurssityö arvioidaan asteikolla 0–5.
Lisätiedot: Tiedustelut jouko.rikkinen@helsinki.fi

526175 Jäkälätuntemus III, 3 op
Tavoite: Opintojaksolla perehdytään Pohjois-Euroopan rupijäkälien monimuotoisuuteen ja
ekologiaan.
Sisältö: Itsenäisesti suoritettava opintojakso.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – lajintuntemuksen oppimisympäristö. Aihepiiriin
liittyvä muu kirjallisuus (tarkemmat tiedot verkossa).
Arviointi: Kurssityö arvioidaan asteikolla 0–5.
Lisätiedot: Tiedustelut jouko.rikkinen@helsinki.fi.

526193 Bio- ja ympäristötieteiden opetukseen ja tiedeviestintään liittyvä työharjoittelu,
3–6 op
Tavoite: Työharjoittelu harjaannuttaa oppimateriaalien tuotossa tai levityksessä ja/tai bio- ja
ympäristötieteiden opetusta tai oppimista koskevan tutkimuksen teossa.
Sisältö: Ohjaajan kanssa erikseen sovittava opintokokonaisuus, joka käsittää ohjattua tai
omatoimista työharjoittelua sekä harjoittelujaksosta laaditun kirjallisen raportin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Opintokokonaisuutta tukeva kirjallisuus (sovitaan erikseen).
Suoritustavat: Työharjoittelusta sovitaan aina ohjaajan kanssa etukäteen.
Arviointi: Loppuraportti arvioidaan asteikolla 0–5.
Lisätiedot: Tiedustelut jouko.rikkinen@helsinki.fi

526205 Omatoiminen kasvimaantieteellinen retkeily, 3–6 op
Tavoite: Kurssi harjaannuttaa biologisen monimuotoisuuden havainnointiin ja
dokumentointiin itselle vieraassa tutkimusympäristössä.
Sisältö: Ohjaajan kanssa erikseen sovittava opintokokonaisuus, joka käsittää
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tutkimusretken suunnittelun, omatoimisen retkeilyn ja tutkimusretkestä laaditun kirjallisen
raportin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Opintokokonaisuutta tukeva kirjallisuus (sovitaan erikseen).
Suoritustavat: Omatoiminen opintoretkeilyn sisällöstä ja suorituksesta sovitaan aina
ohjaajan kanssa etukäteen.
Arviointi: Loppuraportti arvioidaan asteikolla 0–5.
Lisätiedot: Tiedustelut jouko.rikkinen@helsinki.fi

52692 Kasvitieteen historia, kirjallisuuskuulustelu, 3 op
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Morton, A. G., Kasvititeteen historia, sekä ko. kirjaan lisätty
osa: Enroth, J. & Kukkonen, I., Kasvitiede Suomessa. Yht. 479 s. Gaudeamus 1999.
Suoritustavat: Perinteinen tentti kasvibiologian yleisinä tenttipäivinä.
Arviointi: Tentti arvioidaan asteikolla 0–5 ja siihen vaikuttavat itse asioiden hallinta sekä
esityksen selkeys ja loogisuus.
Lisätiedot: Tiedustelut johannes.enroth@helsinki.fi

YLEISEN KASVITIETEEN OMATOIMISET OPINTOJAKSOT
Suomen kasvillisuus ja kasvisto, 3–27 op
526180 Kallio- ja harjukasvit, 3 op
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/omatoimiset/suomen/kasvillisuus/kallio52
6180.htm
526181 Itämeren rannikon kasvit, 3 op
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/omatoimiset/suomen/kasvillisuus/itamere
nRanta526181.htm
526182 Lehtokasvit, 3 op
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/omatoimiset/suomen/kasvillisuus/lehtoka
svit526182.htm
526183 Tunturikasvit, 3 op
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/omatoimiset/suomen/kasvillisuus/tunturi5
26183.htm
526184 Suo- ja kosteikkokasvit, 3 op
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/omatoimiset/suomen/kasvillisuus/suoKost
eikko526184.htm
526185 Sisämaan ranta- ja vesikasvit, 3 op
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/omatoimiset/suomen/kasvillisuus/sisama
anRantaJaVesi526185.htm
526186 Kulttuuriympäristöjen kasvit, 3 op
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/omatoimiset/suomen/kasvillisuus/kulttuuri
526186.htm
526187 Suomen puut ja pensaat, 3 op
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/omatoimiset/index.htm
526188 Suomen heinät, sarat ja vihvilät
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/omatoimiset/index.htm
Edeltävät opinnot: Kasvituntemus I (52064) ja Suomen kasvimaantiede (52613).
Tavoite: Kurssit antavat yleiskuvan Pohjois-Euroopan putkilokasvien monimuotoisuudesta ja
kasvupaikkaekologiasta.
Sisältö: Verkko-oppimisympäristön tarjontaan ja kirjallisuuteen perustuva omatoiminen
opiskelu.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – Lajintuntemuksen oppimisympäristöön tallennettu
materiaali. Aihepiiriin liittyvä muu kirjallisuus.
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Suoritustavat: Sopimuksen mukaan.
Arviointi: Arvosanat määräytyvät lajintunnistustenttien ja/tai kurssitöiden perusteella.
Lisätiedot: Tiedustelut jouko.rikkinen@helsinki.fi

Maapallon kasvisto ja kasvillisuus, 3–15 op
526200 Maapallon kasvisto, 3 op
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/omatoimiset/maapallonkasvisto/maapall
onkasv526200.htm
526201 Maapallon havupuut, 3 op
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/omatoimiset/maapallonkasvisto/maapall
onhavup526201.htm
526202 Koppisiemeniset, 3 op
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/omatoimiset/maapallonkasvisto/koppisi
emeniset526202.htm
526203 Viileän ja lauhkean ilmastovyöhykkeen kasveja, 3 op
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/omatoimiset/maapallonkasvisto/viileanL
auhkean526203.htm
526204 Makaronesian kasveja, 3 op
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/omatoimiset/maapallonkasvisto/makaro
nesian526204.htm
526205 Itä-Afrikan vuoristometsien kasvit, 3 op
http://www.helsinki.fi/pinkka/taita/vuoristokasvit.htm
526207 Kaskadian kasveja, 3 op
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/omatoimiset/maapallonkasvisto/kaskadi
an526207.htm
Tavoite: Kurssit laajentavat luentokursseilla hankittua näkemystä maapallon putkilokasvien
monimuotoisuudesta ja kasvupaikkaekologiasta.
Sisältö: Pinkan tarjontaan ja kirjallisuuteen perustuva omatoiminen opiskelu.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – lajintuntemuksen verkko-oppimisympäristö.
Aihepiiriin liittyvä muu kirjallisuus (tarkemmat tiedot verkossa).
Suoritustavat: Sopimuksen mukaan.
Arviointi: Arvosanat määräytyvät lajintunnistustenttien ja/tai kurssitöiden perusteella.
Lisätiedot: Tiedustelut jouko.rikkinen@helsinki.fi

Ekonominen kasvitiede, 3–24 op
526211 Ravinto- ja maustekasvit, 3 op
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/omatoimiset/ekonominen/ravinto526211.
htm
526212 Perennat, 3 op
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/omatoimiset/ekonominen/perennat52621
2.htm
526213 Yksivuotiset puutarhakasvit, 3 op
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/omatoimiset/ekonominen/yksivuotiset526
213.htm
526214 Puuvartiset koristekasvit, 3 op
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/omatoimiset/ekonominen/puuvartiset5262
14.htm
526215 Eksoottiset koristekasvit ja huonekasvit, 3 op
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/omatoimiset/ekonominen/eksoottiset5262
15.htm
526216 Rikkakasvit, 3 op
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http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/omatoimiset/ekonominen/rikkakasvit5262
16.htm
526217 Lääkekasvit, 3 op
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/omatoimiset/ekonominen/laakerohdos526217.htm
526218 Lauhkean vyöhykkeen ja tropiikin hyötykasvit, 3 op
http://www.helsinki.fi/pinkka/bio/yleinenkasvitiede/omatoimiset/ekonominen/lauhkean52612
8.htm
Tavoite: Kurssit antavat yleiskuvan hyötykasvien monimuotoisuudesta ja käytöstä.
Sisältö: Verkko-oppimisympäristön tarjontaan ja kirjallisuuteen perustuva omatoiminen
opiskelu.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Pinkka – lajintuntemuksen oppimisympäristö. Aihepiiriin
liittyvä muu kirjallisuus (tarkemmat tiedot verkossa).
Suoritustavat: Soimuksen mukaan.
Arviointi: Arvosanat määräytyvät lajintunnistustenttien ja/tai kurssitöiden perusteella.
Lisätiedot: Tiedustelut jouko.rikkinen@helsinki.fi

Perinnöllisyystieteen osaston järjestämä opetus
52746 Geneettinen analyysi, 3 op
Kohderyhmä ja Ajoitus: Molekyylibiotieteiden tai biologian 1-2.opiskeluvuosi
Edeltävät opinnot: Tilastotiede I, 2 op tai 52039 Biostatistiikka I, 2 op tai 510014
Tilastotiedettä biokemisteille, 3 op (tai vastaavia matematiikan/tilastotieteen opintoja)
Tavoite: Oppia klassisen genetiikan laskennalliset perusmenetelmät.
Sisältö: Kurssilla käsitellään klassisessa genetiikassa käytettyjä termejä sekä työkaluja,
kuten periytymismalleja, sukupuuanalyysiä, risteytyskokeita, geenien kytkentää ja
populaatiogenetiikan perusteita. Näiden hahmottamiseksi kerrataan
todennäköisyyslaskennan ja tilastollisen ajattelun perusteet. Kurssi koostuu muutamasta
kaikille yhteisestä luennosta sekä seitsemästä ohjatuista laskuharjoituskerrasta, joihin
kuhunkin liittyy lyhyt kertausluento. Kurssi suoritetaan lopputentillä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaalit tulevat Moodleen.
Suoritustavat: Luennot, laskuharjoitukset ja lopputentti
Arviointi: Tentti, asteikolla 1-5.

52736 Geenitekniikka, 3 op
Kohderyhmä: Biologian ja molekyylibiotieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat, Mmtdk:n
pääaineiden opiskelijat
Ajoitus: Opintojakso luennoidaan vuosittain periodilla 3. Jakso suositellaan suoritettavaksi 1.
tai 2. opiskeluvuotena.
Edeltävät opinnot: Kurssi 529001 Biotieteiden perusteet (6 op) tai 529381 Molekyylibiologia
(5 op) tai BKEM100 Biokemia I (5 op) tai vastaavat tiedot biokemiasta, molekyyligenetiikasta
ja mikrobiologiasta
Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva yleisimmistä geenitekniikan
menetelmistä ja niiden soveltamisesta biologiseen tutkimukseen.
Sisältö: Kurssin alussa opiskellaan molekyylibiologian keskusdogma ja geeniekspression
säätelyn perusteet, jotka luovat perustan yhdistelmä-DNA-teknologian ymmärtämiselle.
Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja:
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DNA:n eristys, entsyymit geenitekniikan työvälineinä, geeninsiirtovektorit ja
rekombinanttimolekyylien valmistus, geenien identifiointi ja eristys sekä eristettyjen geenien
rakenteen ja toiminnan analyysi, polymeraasiketjureaktio, DNA:n sekvensointi ja
genomianalyysin perusteet, geeninsiirrot soluihin ja geenitekniikan sovellutukset ja siihen
liittyvä lainsäädäntö.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali. Oheislukemistona T.A. Brown, Gene
cloning and DNA analysis.
Suoritustavat: Luentokurssi ja kirjallinen kuulustelu
Arviointi: Kuulustelu. Arvosteluasteikkona 1-5
Lisätiedot: Kurssitenttien arvioinneissa käytetään vertaisarviointia. Korvaava suoritus
850013 Geenitekniikan perusteet (BIOT200), 3 op
529381 Molekyylibiologia, 5 op
Kohderyhmä: Molekyylibiotieteiden ja biologian pää- ja sivuaineopiskelijat. Maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan pääaineiden opiskelijat
Ajoitus: Opintojakso luennoidaan vuosittain periodilla 1. Jakso suositellaan suoritettavaksi 1.
(molekyylibiotieteiden opiskelijat) tai 2. (muut opiskelijat) opiskeluvuotena.
Edeltävät opinnot: Ei edeltäviä opintoja, mutta edellytetään lukion pakollisten ja
valinnaisten biologian kurssien hallintaa
Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee solujen kemiallisen ja biokemiallisen
rakenteen ja hallitsee solujen tavallisimmat makromolekyyliluokat sekä niiden toiminnan ja
tietää mistä solut saavat tarvitsemansa energian. Ymmärtää erilaiset proteiinirakenteet ja
entsyymien toiminnan. Ymmärtää perusperiaatteet geneettisen materiaalin rakenteesta, sen
kahdentumisesta ja dynaamisuudesta. Osaa geenien rakenteen ja ymmärtää miten geenit
ilmenevät ja hallitsee perusperiaatteen geenien säätelystä. Tietää periaatteet genomien
rakenteesta ja evoluutiosta sekä tuntee yleisimmät genomien analysointimentelmät.
Sisältö: Kurssilla käsitellään seuraavia aihepiirejä:
Kemialliset sidokset ja veden merkitys eläville soluille, biologiset makromolekyylit (sokerit,
lipidit ja proteiinit), solujen energiametabolia, proteiinirakenteet ja entsyymien toiminta.
Geneettisen materiaalin rakenne ja kahdentuminen, mutaatiot ja niiden korjaus, geneettinen
rekombinaatio, geenien rakenne, transkriptio ja proteiinisynteesi, geenien eri tasoilla
tapahtuva säätely. Transposonit ja virukset. Genomien rakenne ja evoluutio sekä genomien
analysointi
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali. Oheislukemistona Alberts ym. Molecular
Biology of the Cell, Garland Science.
Suoritustavat: Luentokurssi ja kirjallinen kuulustelu
Arviointi: Kuulustelu. Arvosteluasteikkona 1-5
Lisätiedot: Korvaava suoritus 850006 BKEM100, 5 op

52714 Ihmisgenetiikka, 3 op
Kohderyhmä: Biologian ja molekyylibiotieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat
Ajoitus: Opintojakso luennoidaan vuosittain periodilla 1. Jakso suositellaan suoritettavaksi 3.
opiskeluvuotena tai myöhemmin.
Edeltävät opinnot: Kurssi 529001 Biotieteiden perusteet (6 op) tai vastaavat tiedot
biokemiasta, molekyyligenetiikasta ja mikrobiologiasta
Tavoite: Tavoitteena on antaa yleiskuva ihmisgenetiikan eri osa-alueilta
Sisältö: Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja:
- Ihmisen genomin rakenne ja toiminta
- Periytymismallit tautiesimerkein
- Monogeenisten tautigeenien tunnistaminen (kytkentäanalyysi, eksomisekvensointi)
- Monitekijäisten tautien riskialleelien tunnistaminen (assosiaatioanalyysi)
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- Ihmisen karyotyyppi ja kromosomimuutokset
- Syövän genetiikka
- Farmakogenetiikka
- Geenitestit
- Geeniterapia
- Eettiset kysymykset ihmisgenetiikassa
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Strachan T, Goodship J & Chinnery P: Genetics and
Genomics in Medicine, Garland Science (uusin painos).
Suoritustavat: Luentokurssi ja kirjallinen kuulustelu
Arviointi: Kuulustelu. Arvosteluasteikkona 1-5
Lisätiedot: Kurssi on englanninkielinen

52714 Human genetics, 3 cr
Target group: Students in biology and molecular biosciences
Time: Period 1. The course is best suited for third year students and upwards.
Prerequisites: Basic knowledge of genetics and molecular and cell biology.
Goals: An overview of different aspects of human genetics.
Contents: The following topics are covered:
- The structure and function of the human genome
- Inheritance patterns with disease gene examples
- Identification of monogenic disease genes (linkage analysis, exome sequencing)
- Identification of risk alleles for multifactorial disorders (association analysis)
- Human karyotype and chromosomal changes
- Basics of cancer genetics
- Pharmacogenetics
- Gene tests
- Gene therapy
- Ethical questions in human genetics
Material and literature: Strachan T, Goodship J & Chinnery P: Genetics and Genomics in
Medicine, Garland Science (uusin painos).
Completion: Lectures and written exam. Grading: Written exam. Grading scale1-5
Additional information: The lectures are given in English

52987 Perinnöllisyystieteen kandidaattiseminaari, 3 op
Kohderyhmä: Biologian ja molekyylibiotieteiden kandidaatintutkintoa suorittavat opiskelijat
Ajoitus: Suositellaan suoritettavaksi kolmannen opiskeluvuoden syksyllä ennen kandidaatin
tutkielman kirjoittamista
Edeltävät opinnot: Biologian tai molekyylibiotieteiden perusopinnot
Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee oman alansa tieteellisen kirjallisuuden eri muodot
- osaa hakea tietoa tieteellisestä kirjallisuudesta
- osaa lukea tieteellistä kirjallisuutta kriittisesti
- osaa esittää tieteellisesti hankittua tietoa yleistajuisesti äidinkielellään sekä suullisesti että
kirjallisesti
- osaa toimia tieteen ja tutkimuksen eettisten periaatteiden ja hyvän tieteellisen käytännön
toimintatapojen mukaan
Sisältö: Suullisen ja kirjallisen tieteellisen esitelmän rakenne, viitteiden käyttö, lainausten
käyttö, tiedonhaun perusteet, esiintymistaidot.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Erikseen jaettava aineisto Moodle-alustalla
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Suoritustavat: Läsnäolo lähitapaamisissa, suullisen esityksen laatiminen ja pitäminen, noin
viiden sivun mittainen kirjallinen katsaus oman esityksen aiheesta. Vertaispalautteen
antaminen toisen opiskelijan suullisesta esityksestä ja/tai kirjallisesta katsauksesta.
Arviointi: Asteikolla 0-5 perustuen suulliseen esitykseen, kirjalliseen katsaukseen sekä
yleiseen keskusteluaktiivisuuteen. Kirjallisen osuuden arviointi perustuu kandidaatin
tutkielman arviointiperusteisiin.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Valmistelee kandidaatin tutkielman laatimiseen.
Kurssilla laadittava kirjallisuuskatsaus voidaan laajentaa kandidaatin tutkielmaksi.
52932 Kehitysgenetiikan seminaari - Yksilönkehitys ja sen häiriöt, 3 op
Kohderyhmä: Biologian ja molekyylibiotieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat
Ajoitus: Vuosittain periodilla 2. Suositellaan suoritettavaksi 3. tai myöhempänä
opiskeluvuotena.
Edeltävät opinnot: 52937 Geenit ja yksilönkehitys tai vastaavat tiedot
Tavoite: Pyritään ymmärtämään yksilönkehityksen molekylaarista ja geneettistä perustaa.
Tavoitteena on valmistaa tieteelliseen kirjallisuuteen perustuen suullinen esitys tavalla joka
herättää vilkasta keskustelua ajankohtaisista ja tärkeistä kehitysbiologian/genetiikan aiheista.
Sisältö: Seminaarissa käsitellään ja keskitytään johonkin ajankohtaiseen tutkimusalan
teemaan joita ovat mm. kantasolubiologia, geeniluennan ja soluerilaistumisen
epigeneettinen säätely, soluviestintä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Erikseen annettava ja itse haettava aineisto, joka sijoitetaan
Moodle alustalle.
Suoritustavat: Läsnäolo kokoontumiskerroilla, suullisen esityksen laatiminen ja pitäminen
Vertaispalautteen antaminen toisen opiskelijan suullisesta esityksestä ja aktiivinen
osallistuminen keskusteluun.
Arviointi: Asteikolla 0-5 perustuen suulliseen esitykseen sekä yleiseen
keskusteluaktiivisuuteen
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kuuluu osana kehitysgenetiikan erikoistumislinjan
maisteriopintoja. Soveltuu hyvin myös osaksi muita biologian ja molekyylibiotieteiden
opintoja.
52937 Geenit ja yksilönkehitys, 3 op
Kohderyhmä: Biologian ja molekyylibiotieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat
Ajoitus: Vuosittain periodilla 3. Suositellaan suoritettavaksi 2. tai myöhempänä
opiskeluvuotena.
Edeltävät opinnot: Kurssi 529001 Biotieteiden perusteet, 529381 Molekyylibiologia ja
529382 Solubiologia tai vastaavat tiedot.
Tavoite: Pyritään ymmärtämään yksilönkehityksen molekylaarista ja geneettistä perustaa.
Sisältö: Luennoilla käsitellään yksilönkehitystä geenien ja geeniverkostojen ohjaamana
prosessina käyttäen hyvin tunnettuja esimerkkejä sukkulamadosta ihmiseen. Luentojen
aiheina on mm.
- Geenisäätelyn ja soluviestinnän molekylaariset perusmekanismit
- Malliorganismit kehitysbiologiassa ja käytetyt tutkimusmenetelmät
- Hedelmöitys, varhaiskehitys, alkion kaavoittuminen, alkiokerrosten muodostuminen
ja kantasolut
- Solupolariteetti, solumigraatio ja ohjelmoitu solukuolema yksilönkehityksen aikana
- Sukupuolen määräytyminen
- Evolutiivinen kehitysbiologia
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali joka asetetaan Moodle alustalle.
Suoritustavat: Luentokurssi ja kirjallinen kuulustelu
Arviointi: Kuulustelu. Arvosteluasteikkona 0-5
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Yhteydet muihin opintojaksoihin: Soveltuu hyvin osaksi kaikkia biologian ja
molekyylibiotieteiden opintokokonaisuuksia.

529313 Solut ja soluvuorovaikutukset (ent. Solu- ja molekyylibiologia III), 2 op
Kohderyhmä: Biologian ja molekyylibiotieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat
Ajoitus: Opintojakso luennoidaan vuosittain periodilla 2. Jakso suositellaan suoritettavaksi 2.
tai 3. opiskeluvuotena.
Edeltävät opinnot: Solu- ja molekyylibiologia I ja II tai vastaavat tiedot.
Tavoite: Perehtyä soluvuorovaikutusten mekanismeihin ja merkitykseen eläimillä.
Sisältö:
Solujen väliset liitokset, soluväliaine ja soluadheesio
- Ohjelmoitu solukuolema
- Monisoluisten organismien kehitys ja kantasolut
- Syöpä
- Patogeenit ja puolustusmekanismit
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, kappaleet 18-20,
22-25.
Suoritustavat: Luennot, tentti.
Arviointi: Arvostelu asteikolla 1-5.

52718 Seminar of Human Genetics, 3 cr
Kohderyhmä: Biologian ja molekyylibiotieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat
Ajoitus: Opintojakso luennoidaan vuosittain periodilla 3. Jakso suositellaan suoritettavaksi 3.
tai 4. opiskeluvuotena.
Edeltävät opinnot: Solu- ja molekyylibiologia I ja II, Ihmisgenetiikan luennot tai vastaavat
tiedot perinnöllisyystieteestä.
Tavoite: Tavoitteena on perehtyä ihmisgenetiikan ajankohtaisiin teemoihin ja opetella tiedon
hakua, tieteellistä suullista esitystä ja pohdintaa.
Sisältö: Opiskelijaesityksiä ihmisgenetiikkaan liittyvistä aiheista. Kurssin teema vaihtelee
vuosittain.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Aiheisiin liittyvät katsaus- ja alkuperäisartikkelit.
Suoritustavat: Seminaariesitys, opponointi, keskustelu.
Arviointi: Arvostelu asteikolla 1-5.
Lisätiedot: Kurssi on englannin kielellä.

529013 Methods in functional genetics and development (laboratory course), 4 cr
Kohderyhmä: Biologian ja molekyylibiotieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat
Ajoitus: Opintojakso vuosittain periodilla 3. Jakso suositellaan suoritettavaksi 3. tai 4.
opiskeluvuotena.
Edeltävät opinnot: 52937 Geenit ja yksilönkehitys tai vastaavat tiedot.
Tavoite: Perehtyä malliorganismeihin ja menetelmiin, joilla geenitoimintaa ja
yksilönkehitystä voidaan kokeellisesti tutkia. Saavuttaa valmiudet pro gradu - tai
väitöskirjatutkimukseen kehitysgenetiikan alalla.
Sisältö: Malliorganismit ja niiden erityispiirteet (hiiri, kana, seeprakala, banaanikärpänen,
sukkulamato). Kokeellisen genetiikan menetelmät eläinmalleilla (kudosviljelmät, kantasolut,
muuntogeeniset eläimet, RNA interferenssi, geeni-ilmenemisen tutkimusmenetelmät).
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste ja aiheisiin liittyviä katsausartikkeleita.
Suoritustavat: Luennot, laboratoriotyöskentely, seminaariesitykset, tentti.
Arviointi: Arvostelu asteikolla 1-5.
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Lisätiedot: Kurssi suoritetaan aina yhdessä kurssin 529023 Methods in functional genetics
and development (lectures) (2 op) kanssa. Kurssi on englannin kielellä.

529023 Methods in functional genetics and development (lectures), 2 cr
Kohderyhmä: Biologian ja molekyylibiotieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat
Ajoitus: Opintojakso vuosittain periodilla 3. Jakso suositellaan suoritettavaksi 3. tai 4.
opiskeluvuotena.
Edeltävät opinnot: 52937 Geenit ja yksilönkehitys tai vastaavat tiedot.
Tavoite: Perehtyä malliorganismeihin ja menetelmiin, joilla geenitoimintaa ja
yksilönkehitystä voidaan kokeellisesti tutkia.
Sisältö: Malliorganismit ja niiden erityispiirteet (hiiri, kana, seeprakala, banaanikärpänen,
sukkulamato). Kokeellisen genetiikan menetelmät eläinmalleilla (kudosviljelmät, kantasolut,
muuntogeeniset eläimet, RNA interferenssi).
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Aiheisiin liittyviä katsausartikkeleita.
Suoritustavat: Luennot, tentti.
Arviointi: Arvostelu asteikolla 1-5.
Lisätiedot: Kurssin yhteydessä on mahdollista suorittaa kurssi 529013 Methods in
functional genetics and development (laboratory course) (4 op). Kurssi on englannin kielellä.
529021 Mikrobigenetiikka, 3 op
Kohderyhmä: Biologian ja molekyylibiotieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat
Ajoitus: Luennoidaan vuosittain 2. periodilla. Suositellaan suoritettavaksi
kandidaatinopintojen loppuvaiheessa tai syventävissä opinnoissa
Edeltävät opinnot: Biotieteiden perusteet I tai Molekyylibiologia (Solu- ja molekyylibiologia
I), Geenitekniikka, tai näitä vastaavat tiedot
Tavoite: Perehtyä etenkin bakteerien sisältämän geneettisen informaation rakenteeseen ja
muotoihin sekä geenisäätelyn keskeisiin mekanismeihin ja säätelyverkkoihin.
Sisältö: Kurssilla tutustutaan geneettisen materiaalin monistumiseen ja siirtymiseen sekä
solunjakautumiseen; genomin mobiileihin elementteihin; proteiineihin ja RNA:han
perustuvaan geenisäätelyyn; säätelyn eri tasoihin; bakteerien väliseen sekä bakteerin ja
isännän väliseen signalointiin sekä erilaisten stressien aiheuttamiin säätelyvasteisiin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali ja soveltuva kirjallisuus (mm. Snyder et al.
2013: Molecular Genetics of Bacteria. 4th ed., ASM Press).
Suoritustavat: Luentokurssi ja kirjallinen kuulustelu
Arviointi: Kuulustelu. Asteikolla 0-5
Lisätiedot: Ilmoitetaan luennon yhteydessä

529022 Mikrobien genomiikka, 2 op
Kohderyhmä: Biologian ja molekyylibiotieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat
Ajoitus: Vuosittain 4. periodilla. Suositellaan suoritettavaksi Mikrobigenetiikan luentojen
jälkeen, kandidaatinopintojen loppuvaiheessa tai syventävissä opinnoissa
Edeltävät opinnot: Biotieteiden perusteet I tai Molekyylibiologia (Solu- ja molekyylibiologia
I), Geenitekniikka, Mikrobigenetiikka tai näitä vastaavat tiedot
Tavoite: Perehdytään etenkin prokaryoottisten mikrobien genomin rakenteen ja toiminnan
piirteisiin sekä genomitutkimukseen. Kurssi edistää kykyä valmistaa kompakteja suullisia ja
kirjallisia esityksiä sekä kykyä arvioida esityksiä, mikä osaltaan edistää myös
työelämävalmiuksia.
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Sisältö: Mm. bakteerien genomin rakenne ja dynamiikka, genomitutkimuksen tavoitteet ja
menetelmät, ajankohtaisia genomitutkimukseen liittyviä aiheita. Kurssiin kuuluu sekä
luentoja että katsausartikkeleihin perustuvia opiskelijoiden omia esityksiä ja vertaisarviointia
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentojen ja opiskelijaesitysten materiaali
Suoritustavat: Luennot, omat esitykset sekä vertaisarviointi
Arviointi: Kuulustelu, esitykset, arvioinnit. Asteikolla 0-5.
Lisätiedot: Kurssilla jaetaan lista valinnaisista omien esitysten aihepiireistä sekä niihin
liittyviä artikkeleita. Osallistujamäärä rajoitettu, enintään 20 h.
529030 Microbial Genetics Journal Club, 2 cr
Target group: Students performing their Master’s studies in biology and molecular biology
Timing: 3. period
Prior studies: BSc level knowledge on microbial genetics
Aims: Critical reading and analysis of scientific literature on microbial genetics. Finding of
relevant literature from the journal data base. Training of presentation skills, acting as an
opponent for a presentation
Contents: Student presentations on current topics based on original research articles
Study material and literature: e-journal data base of the Viikki Science library, selected
research articles from the field
Accomplishment of studies: Active participation, own presentation, acting as an opponent
for a presentation
Evaluation: Passed/failed
Additional information: Course is held in English. Max. 15 students

52721 Mikrobigenetiikan työt / Practical course in microbial genetics, 5 op
Kohderyhmä: Biologian ja molekyylibiotieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat
kandidaatinopintojen loppupuolella/ syventävissä opinnoissa
Ajoitus: 3-4. periodilla
Edeltävät opinnot: 529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 52729
Geenitekniikan työt I, 529381 Molekyylibiologia (Solu- ja molekyylibiologia I), 52736
Geenitekniikka, 529021 Mikrobigenetiikan luennot sekä 52739 Bioinformatiikan perusteet, tai
vastaava tietotaso.
Tavoite: Kurssilla painotetaan itsenäistä työskentelyä projektisuunnittelusta raportointiin
saakka, millä pyritään kehittämään työelämässäkin tarvittavia valmiuksia. Kurssin käytyään
opiskelija osaa toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisen projektin laatimalla toimivan
työsuunnitelman, arvioimaan toteutuksen tarvitsemat resurssit, toteuttamaan sen,
arvioimaan työskentelyään ja tuloksiaan kriittisesti sekä esittämään työnsä tieteellisen
raportin muodossa.
Sisältö: Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan genomisekvenssin ja annotaation pohjalta
valikoidun mahdollisesti virulenssiin vaikuttavan geenin hiljentäminen RED-mekanismin
avulla, muutoksen varmentaminen ja mutaation vaikutuksen testaus virulenssitestillä
kasvissa. Kurssi sisältää sekä tietokone- että laboratoriotyöskentelyä.
Oppimateriaali: Kurssimoniste, muu kurssilla jaettu materiaali, genomitietokannat, webpohjaisia analyysiohjelmia, aihepiiriin liittyvä kirjallisuus
Suoritustavat: Harjoitustyöt, työkirja ja julkaisumuotoinen raportointi
Arviointi: Työssäoppiminen (1/4), raportti (3/4). Asteikolla 0-5.
Lisätiedot: Osallistujamäärä rajoitettu, 10 henkeä
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529029 Drosophila Genetics, 6 cr
Target group: Students who have genetics as their main subject, also other students are
considered. Special course intended to be included in the M. Sc. studies.
Timing: Every second year during period 2.
Previous studies: Previous laboratory course experience is obligatory. Finished Bachelor
degree recommended
Aim: To learn state of the art genetic approaches used in modern Drosophila research and
understand how Drosophila model can be used to study a wide range of biological questions.
Through combination of theory and practice, the course aims to help the student to develop
his/her scientific thinking.
Contents: Drosophila is one of the most commonly used models in modern experimental
genetics. During the course the students will learn the basics of Drosophila genetics and
husbandry. Experiments include phenotypic analyses of mutants, use of RNAi and
overexpression lines, reporter strains and genetic interaction studies. Analyses will be
performed by immunohistochemistry and immunofluorescence combined with confocal
microscopy. Students will also give a presentation about a topical research method.
Study material and literature: Course compendium, articles, lecture materials.
Accomplishment of studies: Report, presentation, activity and final examination
Evaluation: Scale 0-5
Additional information: 8-10 students accepted

52729 Geenitekniikan työt I, 5 op
Kohderyhmä: Molekyylibiotieteiden ja biologian pääaineopiskelijat
Ajoitus: 1. - 2. opiskeluvuosi.
Edeltävät opinnot: Biotieteiden perusteet I (529001) ja II (529002), Biokemian (52025) ja
Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt (529004) sekä Geenitekniikka (52736).
Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee eräitä geenitekniikan keskeisimpiä
työmenetelmiä, niihin liittyvän teoreettisen taustan sekä tieteellisessä tutkimuksessa
välttämättömän kokeiden täsmällisen kirjallisen dokumentoinnin laboratoriopäiväkirjaan.
Kurssi kehittää opiskelijan omaa pohdintaa ja ongelmanratkaisukykyä.
Sisältö: Kurssitöissä käsitellään mm. seuraavia asioita ja menetelmiä: entsyymit
geenitekniikan työvälineinä, DNA-konsentraation määritys, DNA-eristys, DNA:n eiradioaktiivinen leimaus ja koettimen valmistus, genomisen DNA:n analyysi, suunnattu
kloonaus, geeninsiirto elektroporaatiolla, kloonatun DNA:n restriktioanalyysi, kloonattujen
geenien ekspressioanalyysi, agaroosigeelielektroforeesi, SDSpolyakrylamidigeelielektroforeesi, PCR, mikrobien kasvatusta ja manipulointia.
Oppimismateriaali ja kirjallisuus: Englanninkielinen kurssimoniste ja Moodle-alusta
Suoritustavat: Laboratorityöt, hyväksytty työkirja, kuulustelu
Arviointi: Kuulustelu, asteikko 0-5
Lisätiedot: Korvaava suoritus 8500053 Geenitekniikan pitkät harjoitustyöt (BIOT202), 5 op

52911 Cancer Genetics, 3 cr
Target group: advanced students of bioscience
Timing: every other year during the 3rd period (January-February)
Objective: to understand basic principles of cancer genetics
Contents: the lecture course will cover basic principles of cancer genetics, genome
aberrations and their mechanisms in cancer, genome aberrations in cancer diagnostics,
cancer genes, epigenetics, familial cancer syndromes, gene testing and counselling
Study materials and literature: lecture material and review articles
Completion: lecture course, examination
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Evaluation: grading 1-5

529014 Epigenetics, 3 cr
Target group: advanced students of bioscience
Timing: every other year during the 3rd period (January-February)
Objective: to understand basic principles of epigenetics in plants and animals
Contents: the lecture course will cover basic principles of epigenetic events, such as DNA
methylation, RNA interference, histone modification, histone variants and chromatin
remodeling, of epigenetics in different model organisms, of genomic imprinting, and of
epigenetic determinants of cancer.
Study materials and literature: lecture material and review articles
Completion: lecture course, examination
Evaluation: grading 1-5

529034 Environmental epigenetics, 2 cr
Target group: advanced students of bioscience
Timing: every other year during the 2nd period (October-November)
Objective: to understand how environment affect gene function through epigenetic
modifications
Contents: epigenetic study designs (e.g. mouse models, twin studies), developmental
epigenetics, imprinting defects, nutritional epigenetics, miRNAs and cancer, chromatin level
alterations, bioinformatics in epigenetics studies
Study materials and literature: lecture material and review articles
Completion: lecture course, examination
Evaluation: grading 1-5

52773 Immunobiology, 2 cr
Target group: students of bioscience
Timing: Every year during the 3rd period (January-February)
Objective: to understand essential features of the immune system
Contents: innate and adaptive immune response, key cells and molecules, some selected
topics on clinical immunology
Study materials and literature: lecture material
Completion: lecture course, examination
Evaluation: grading 1-5

52739 Bioinformatiikan perusteet, 3 op (ent. Geneettinen bioinformatiikka)
Kohderyhmä ja ajoitus: Molekyylibiotieteiden tai biologian 2-3. opiskeluvuosi
Edeltävät opinnot: 80144 Tilastotiede I, 2 op tai 52039 Biostatistiikka I, 2 op tai 510014
Tilastotiedettä biokemisteille, 3 op (tai vastaavia matematiikan/tilastotieteen opintoja)
Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija tietää bioinformatiikan yleisimmät sovelluskohteet, tuntee
tärkeimmät biotietokannat sekä palvelimet, ja ymmärtää yleisellä tasolla miten eri
menetelmät toimivat.
Sisältö: Kurssilla käsitellään sekvenssianalyysiin liittyviä menetelmiä, biotietokantoja (kuten
NCBI Genbank, EMBL, Uniprot), kahden ja useamman sekvenssin rinnastuksen teoriaa ja
käytäntöä (pisteytysmatriisit, pistekartat, rinnastusalgoritmeja) tietokantahakualgoritmeja
(BLAST) sekä fylogeneettisten puiden rekonstruointia. Lisäksi tutustutaan geenikartoituksen
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perusteisiin, mikrosirudatan analyysin perusteisiin sekä lyhyesti genomiikkaan,
promoottorianalyysiin ja farmakogenetiikkaan. Luentokurssi on siis johdanto bioinformatiikan
perusmenetelmiin ja niiden taustalla olevaan teoriaan.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaalit.
Suoritustavat: Luennot, laskuharjoitukset ja lopputentti
Arviointi: Tentti, asteikolla 1-5.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Tämä luentokurssi pitää suorittaa ennen
Bioinformatiikan työkurssia.
HUOM. Vuodesta 2016 alkaen tämä luentokurssi yhdistetään 52920, Bioinformatiikan töiden
kanssa yhdeksi 5 op laajuiseksi kurssiksi. Samalla osa sisällöstä siirtyy uuteen kurssiin
Tieteellisen laskennan perustaidot, 3 op.
52920 Bioinformatiikan työt, 5 op
Kohderyhmä ja Ajoitus: Molekyylibiotieteiden tai biologian 3-5. opiskeluvuosi
Edeltävät opinnot: 52739 Bioinformatiikan perusteet. Kurssia suositellaan 2.-3. vuoden
opiskelijoille.
Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija osaa käyttää tärkeimpiä biotietokantoja sekä palvelimia ja
yleisimmin käytettyjä bioinformatiikan tietokoneohjelmia, ja ymmärtää perusteet niiden
toiminnasta.
Sisältö: Harjoittelemme niiden menetelmien ja palvelujen käyttöä, joihin tutustuttiin
Bioinformatiikan perusteiden luennoilla. Haemme tietoa biotietokannoista kuten NCBI
Genbank, EMBL ja Uniprot. Teemme BLAST-hakuja. Rinnastamme sekvenssejä eri
ohjelmilla. Teemme fylogeneettisiä puita esim. BEASTilla. Lisäksi tutustutaan,
geeniontologioihin, transkriptiofaktoreihin ja promoottorianalyysiin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimateriaalit.
Suoritustavat: Harjoituskerrat (pakollinen läsnäolo), itsenäisesti tehtävä harjoitustyö ja
opittuja taitoja käytännössä soveltava lopputentti tietokoneilla.
Arviointi: Tentti ja harjoitustyö, arvostelu asteikolla 1-5.
HUOM. Vuodesta 2016 alkaen tämä työkurssi yhdistetään 52739, Bioinformatiikan
perusteiden kanssa yhdeksi 5 op laajuiseksi kurssiksi. Samalla osa sisällöstä siirtyy uuteen
kurssiin Tieteellisen laskennan perustaidot, 3 op.
52962 Ihmisgenetiikan työt, 6 op
Kohderyhmä: Perinnöllisyystieteen maisteriopiskelijat ihmisgenetiikan erikoistumislinjalla
Ajoitus: Laboratoriotyökurssi järjestetään periodilla 4.
Edeltävät opinnot: LuK-tutkinto, 52714 Human genetics, 3 op ja 52920 Bioinformatiikan
työt (tai vastaavat tiedot)
Tavoite: Harjaannuttaa opiskelijaa tieteelliseen ajatteluun, tiedon hakuun, itsenäiseen
työskentelyyn, tulosten tulkintaan ja raportointiin suullisesti ja kirjallisesti.
Sisältö: Kurssilla käytetään mm. seuraavia menetelmiä: soluviljely, DNA- ja RNA-eristys,
PCR, RT-PCR, QRT-PCR, geelielektroforeesi, metylaatioanalyysi ja tutustutaan erityyppisiin
mutaatioanalyysimenetelmiin, muodostetaan haplotyyppejä SNP-markkereiden avulla ja
analysoidaan ihmisen kromosomeja Ikaros-ohjelmalla
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste ja kurssilla jaettava materiaali
Suoritustavat: Laboratoriotyökurssi, loppuseminaari ja kirjallinen kuulustelu
Arviointi: Tentti, loppuseminaari ja työkirja. Arvosteluasteikkona 1-5
Lisätiedot: Kurssi voidaan tarpeen vaatiessa järjestää englannin kielellä. Kurssille otetaan
10 opiskelijaa.
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529032 Gene mapping, 5 cr
Target group: Graduate students in biology, molecular biosciences, ecology and evolution,
and agriculture and forestry. The course can also be taken by final year undergraduate
students.
Time: Period 1.
Prerequisites: Basic knowledge of genetics, such as given in 529381 Molekyylibiologia and
52746 Geneettinen analyysi. Additionally, basics of scientific computing, given for example
in 52739 Bioinformatiikan perusteet and 52920 Bioinformatiikan työt or corresponding skills.
Goals: The students will obtain theoretical and practical skills in modern gene mapping
techniques.
Contents: Genome wide association analyses. Quality control methods (genotype data
integrity; call rates, MAFs, population stratification, Hardy-Weinberg equilibrium). Study
design, statistical power estimation. Genomic selection. Haplotype structures, linkage
disequilibrium. Possibly also linkage analysis of dichotomous and quantitative variables. The
detailed topics are subject to change.
Material and literature: Lecture materials in Moodle.
Completion: Lectures + practicals.
Grading: 1-5
Additional information: The course is given in English

Yleisen mikrobiologian osaston järjestämä opetus
Mikrobiologian opetusta annetaan Viikissä kahden tiedekunnan (bio- ja ympäristötieteellinen
tiedekunta, BY-tdk sekä maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, MM-tdk) yhteisopetuksena.
Tarkemmat tiedot opintojaksoista löydät WebOodista. ja Katso myös Molekyylibiotieteiden
koulutusohjelman yhteinen opetustarjonta.
529384 Mikrobien monimuotoisuus, (MOLE140), 2 op
864093 Mikrobien rakenne ja toiminta (MOLE150), 3 op (Kts. tarkemmin MMtdk:n elintarvike
ja ympäristötieteiden laitoksen järjestämä opetus)
529384 Mikrobien monimuotoisuus, (MOLE140), 2 op
Kohderyhmä: Ensimmäisen vuoden biologian ja molekyylibiotieteiden opiskelijat,
mikrobiologian ja maaperä- ja ympäristötieteiden sekä elintarviketieteiden opiskelijat sekä
muut mikrobiologiasta kiinnostuneet.
Ajoitus: II periodi
Edeltävät opinnot: Lukion biologia
Tavoite: Opiskelija ymmärtää mikrobiologian aseman ja merkityksen tieteiden kentässä ja
osaa kaikille biotieteilijöille olennaiset mikrobiologian perustiedot. Kurssin suoritettuaan
opiskelija tuntee mikrobien pääryhmät ja niiden erityispiirteet, muistaa eri mikrobien
kasvatuksen erityispiirteet, tuntee ekologisesti tärkeimmät mikrobiryhmät sekä mikrobit
taudinaiheuttajina, osaa kuvata mikrobien teollista ja bioteknistä käyttöä.
Sisältö: Mikrobiologian asema ja historia biologian sisällä, mikrobien pääryhmät ja
erityispiirteet sekä asema eliöiden sukupuussa. Mikrobien kasvun, lisääntymisen ja
kasvatuksen pääpiirteet, sterilointi ja desinfektio. Bakteerien, sienten ja virusten rakenteiden
pääpiirteet ja niiden vaikutus toimintaan. Mikrobien tärkeimmät energianhankintatavat ja
mikrobien merkitys alkuaineiden kierrossa. Mikrobien hyötykäyttö elintarviketeknologiassa,
teollisuudessa ja biotekniikassa. Ihmisen mikrobisto ja mikrobien aiheuttamat tärkeimmät
infektiotaudit, antibiootit.
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Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luennot sekä oheismateriaalina soveltuvin osin Madigan
M.T., Martinko J.M., Stahl D.A., Clark D. P. 2015: Brock Biology of Microorganisms, 14. p
(tai uudempi), Pearson Benjamin Cummings, Pearson Education, Inc. ja Campbell, N. A. &
Reece, J. B. 2015: Biology, 10. p, Benjamin/Cummings Publishing Co. Moodle-alusta.
Suoritustavat: Luentoihin ja luentomateriaaleihin perustuva kuulustelu
Arviointi: Kuulustelu, arvostelu asteikolla 0-5
Yhteydet muihin opintojaksoihin: 864093 Mikrobien rakenne ja toiminta ja 528006
Virukset -opintojaksoja suositellaan jatkokursseiksi
Lisätiedot: Luennoidaan osana 529001 Biotieteiden perusteet I –luentosarjaa. kts.
Molekyylibiotieteiden koulutusohjelman yhteinen opetus
529001 Biotieteiden perusteet I, 6 op
Kts biotieteiden laitoksen yhteinen perusopetus

529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 3 op
(ent. nimi Molekyylibiotieteiden harjoitustyöt II)
Kohderyhmä: 1. vuoden biologian ja molekyylibiotieteiden opiskelijat.
Ajoitus: 2. ja 3. periodi
Edeltävät opinnot: 52025 Molekyylibiotieteiden harjoitustyöt I / Biokemian harjoitustyöt
suoritettuna
Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee mikrobiologisen työskentelyn
perusperiaatteet, turvallisen työskentelyn tutkimuslaboratoriossa sekä aseptisen
työskentelyn. Kurssin tavoitteena on myös perehdyttää geneettisen muuntelun perusteisiin ja
geenitekniikkoihin mikrobien avulla demonstroituna. Opiskelija osaa kurssin jälkeen myös
perusteet kokeiden täsmällisestä kirjaamisesta laboratoriopäiväkirjaan.
Sisältö: Kurssitöissä käsitellään mm. seuraavia asioita ja menetelmiä: mikroskopointi,
aseptinen laboratoriotyöskentely, mikrobien siirrostaminen, bakteerien ja bakteriofaagien
kasvatus, bakteerien solutiheyden ja bakteriofaagin tiitterin määrittäminen, erilaisten
bakteerien viljelyä ja identifiointia, geneettisen muuntelun osoittaminen mutaation,
transformaation ja konjugaation avulla, genotyyppi ja fenotyyppi, geeninsiirto- ja
mutaatiofrekvenssit, selektio, plasmidi-DNA:n eristys bakteerista, restriktioentsyymianalyysi,
agaroosigeelielektroforeesi, DNA:n visualisointi ja dokumentointi. Laboratoriotöiden
dokumentointi työkirjaan.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste ja Moodle-alusta
Suoritustavat: Laboratoriotyöt, hyväksytty työkirja, kuulustelu
Arviointi: Kuulustelu, asteikko 0-5
Lisätiedot: Kurssi kuuluu Biotieteiden laitoksen yhteiseen opetukseen ja
Molekyylibiotieteiden kolutusohjelman yhteiseen opetukseen.

529310 Bakteriologian ja virologian harjoitustyöt, 5 op
Kohderyhmä: Molekyylibiotieteiden ja biologian koulutusohjelman opiskelijat, mikrobiologian
pää- ja sivuaineopiskelijat
Ajoitus: Aineopinnot 2v. kevät - 3v
Edeltävät opinnot: 52025 Biokemian harjoitustyöt, 529004 Mikrobiologian ja
mikrobigenetiikan harjoitustyöt 3 op, 529384 Mikrobien monimuotoisuus, 864093 Mikrobien
rakenne ja toiminta, 528006 Virukset tai vastaavat opinnot.
Tavoite: Opiskelija tuntee bakteerien ja niiden virusten eristämisen perusperiaatteet ja
pystyy käyttämään alan kirjallisuutta oman työnsä tukena. Opiskelija pystyy laatimaan
julkaisumuotoisen työselostuksen tekemästään työstä. Opiskelija tuntee bakteerien
pintarakenteiden tutkimusmenetelmiä.
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Sisältö: Bakteerien ja niiden virusten eristys, luonnehdinta ja tunnistus, elektronimikroskopia.
mm. E. coli –bakteerien pintarakenteiden karakterisointi ja tunnistus mm. SDS-geelissä,
agglutinaatioilla, sekä immunologisin menetelmin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste ja muu kurssimateriaali
Suoritustavat: Laboratorioharjoitustyöt, laboratoriopäiväkirja, kurssitehtävät ja työselostus.
Arviointi: Laboratoriopäiväkirja (0-5) ja työselostus (0-5).
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kuuluu Viikin bakteriologian ja virologian moduuleihin.
Lisätiedot: Kuuluu Biologian koulutusohjelman ja Molekyyliotieteiden koulutusohjelman
yhteiseen opetukseen.
529313 Solut ja soluvuorovaikutukset (ent. Solu- ja molekyylibiologia III), 2 op
Kts. perinnöllisyystieteen osaston järjestämä opetus
529382 Solubiologia, 5 op
Kts. biokemian ja biotekniikan osaston järjestämä opetus)
529383 Biotekniikka - Molekyylibiotieteiden sovelluksia, 3 op
Kohderyhmä: Toisen vuoden biologian ja molekyylibiotieteiden opiskelijat sekä biotekniikan
sivuaineopiskelijat
Ajoitus: 2. periodi
Edeltävät opinnot: 529381 Molekyylibiologia, 529382 Solubiologia, 529384 Mikrobien
monimuotoisuus tai 529001 Biotieteiden perusteet I, 864093 Mikrobien rakenne ja toiminta,
529002 Biotieteiden perusteet II, 52736 Geenitekniikka 3 op, 529304 Proteiinit ja entsyymit 4
op.
Tavoite: Luentokurssi perehdyttää opiskelijan biotekniikan eri osa-alueisiin, tärkeimpiin
biotekniikan sovellutuksiin ja niiden biologisiin perusteisiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija
tunnistaa tärkeimmät teollisuudessa käytettävät mikrobit, tuntee niiden biotekniset
käyttömahdollisuudet, ymmärtää mikrobien ja eukaryoottisolujen proteiinituoton periaatteet.
Opiskelija tuntee biotekniikan sovellutukset lääketieteessä, elintarvike-, ympäristö-,
maatalous-, kasvi- ja metsäaloilla sekä teollisuudessa. Opiskelija osaa kuvata eri
eliöryhmien käytöt biotekniikassa.
Sisältö: Mikrobien biotekniset ominaisuudet ja niiden teollinen hyötykäyttö, prokaryootti- ja
eukaryoottisolujen hyödyntäminen vieraiden proteiinien tuotossa, kasvien ja eläinten
biotekninen käyttö, energiabiotekniikka sekä biotekniikkaan liittyvät eettiset kysymykset.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luennot ja oheismateriaalina soveltuvin osin Glick, B. R.,
Pasternak, J. J., Patten C. L. 2010: Molecular Biotechnology, 4. painos (tai uudempi), ASM
Press. Moodle-alusta.
Suoritustavat: Luentoihin liittyvät Moodle-tehtävät, joihin vastaaminen edellyttää aktiivista
osallistumista luentoihin. Mahdollista suorittaa myös tenttinä.
Arviointi: Moodle-tehtävät tai kuulustelu, asteikko 0-5.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Pakollinen opintojakso molekyylibiotieteiden
kandidaatinopiskelijoille
Lisätiedot: BY-tdk ja MM-tdk yhteistä opetusta. Kts. Molekyylibiotieteiden koulutusohjelman
yhteinen opetus.
52831 Molekyylimikrobiologian seminaari, 3 op
Kohderyhmä: Mikrobiologian pääaineopiskelijat
Ajoitus: Seminaariin osallistutaan syventävien opintojen aikana
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Edeltävät opinnot: Perus- ja aineopinnot biologian tai molekyylibiotieteiden
koulutusohjelmassa tai muut vastaavat tiedot.
Tavoite: Opiskelija pystyy laatimaan tieteellisen seminaariesitelmän ajankohtaisesta
molekyylimikrobiologiaan liittyvästä aiheesta. Opiskelija pystyy kriittisesti arvioimaan
tutkimuksen tieteellistä merkitystä ja kykenee välittämään omaksumansa tiedon selkeästi ja
johdonmukaisesti kuulijoille. Opiskelija harjaantuu aktiiviseen tieteelliseen keskusteluun
myös muiden esitysten pohjalta.
Sisältö: Tieteellisen esitelmän laatiminen ja esittäminen sekä tiedonhaku ajankohtaisesta
aiheesta.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Aiheeseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
Suoritustavat: Seminaariesitelmä, tiivistelmä omasta esityksestä ja aktiivinen
osallistuminen seminaarityöskentelyyn.
Arviointi: Seminaariesitys, asteikko 0-5.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Pakollinen opintojakso kaikille pääaineopiskelijoille.
52883 Työharjoittelu –aineopinnot, 4 op
Kohderyhmä: Mikrobiologian pää- ja sivuaineopiskelijat
Ajoitus: Aineopinnot
Edeltävät opinnot: Mikrobiologian perusopinnot
Tavoite: Työharjoittelun (esim. kesätyön) aikana opiskelija tutustuu erilaisiin mikrobiologisiin
laboratorioihin ja tutkimusmenetelmiin. Opiskelija pystyy hyödyntämään ja soveltamaan
oppimiaan tietoja ja taitoja sekä oppii uusia menetelmiä ja vahvistaa käytännön
laboratoriotaitojaan.
Sisältö: Työharjoittelua mikrobiologisessa laboratoriossa aineopintojen aikana.
Suoritustavat: Työharjoittelu, harjoittelukertomus.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
52887 Työharjoittelu –syventävät opinnot, 4-8 op
Kohderyhmä: Mikrobiologian pääaineopiskelijat
Ajoitus: Syventävät opinnot
Edeltävät opinnot: Mikrobiologian perus- ja aineopinnot
Tavoite: Työharjoittelun (esim. kesätyön) aikana opiskelija tutustuu erilaisiin mikrobiologisiin
tutkimusmenetelmiin työskentelemällä alan laboratoriossa. Opiskelija pystyy hyödyntämään
ja soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja sekä oppii uusia menetelmiä ja vahvistaa
käytännön laboratoriotaitojaan.
Sisältö: Työharjoittelua mikrobiologisessa laboratoriossa syventävien opintojen aikana.
Opintosuorituksena: 1 kk kokopäivätyö/4 op, seuraavat kuukaudet 2 op/kk, yhteensä
enintään 8 op.
Oppimateriaali ja kirjallisuus:Tutkimusalaan liittyvää kirjallisuutta
Suoritustavat: Työharjoittelu, harjoittelukertomus ja kopio työtodistuksesta, minkä jälkeen
suoritus rekisteröidään.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

52729 Geenitekniikan työt I, 5 op
Kohderyhmä: Biologian ja molekyylibiotieteiden pääaineopiskelijat
Ajoitus: 2. opiskeluvuosi biologian koulutusohjelmassa (suositellaan)
Edeltävät opinnot: Biotieteiden perusteet I (529001) ja II (529002), Biokemian (52025) ja
Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt (529004) sekä Geenitekniikka (52736).
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Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee eräitä geenitekniikan keskeisimpiä
työmenetelmiä, niihin liittyvän teoreettisen taustan sekä tieteellisessä tutkimuksessa
välttämättömän kokeiden täsmällisen kirjallisen dokumentoinnin laboratoriopäiväkirjaan.
Kurssi kehittää opiskelijan omaa pohdintaa ja ongelmanratkaisukykyä.
Sisältö: Kurssitöissä käsitellään mm. seuraavia asioita ja menetelmiä: entsyymit
geenitekniikan työvälineinä, DNA-konsentraation määritys, DNA-eristys, DNA:n eiradioaktiivinen leimaus ja koettimen valmistus, genomisen DNA:n analyysi, suunnattu
kloonaus, geeninsiirto elektroporaatiolla, kloonatun DNA:n restriktioanalyysi, kloonattujen
geenien ekspressioanalyysi, agaroosigeelielektroforeesi, SDSpolyakrylamidigeelielektroforeesi, PCR, mikrobien kasvatusta ja manipulointia.
Oppimismateriaali ja kirjallisuus: Englanninkielinen kurssimoniste ja Moodle-alusta
Suoritustavat: Laboratorityöt, hyväksytty työkirja, kuulustelu
Arviointi: Kuulustelu, asteikko 0-5
Lisätiedot: Kts. Molekyylibiotieteiden koulutusohjelman yhteinen opetus. Kurssi kuuluu
myös Biologian koulutusohjelman opetukseen.

528001 Mikrobiologian kandidaattiseminaari ja äidinkielen opinnot, 3 op
Kohderyhmä: Biologian ja molekyylibiotieteiden kandidaatintutkintoa suorittavat opiskelijat
Ajoitus: Suositellaan suoritettavaksi toisen tai kolmannen opiskeluvuoden keväällä ennen
kandidaatin tutkielman kirjoittamista
Edeltävät opinnot: Biologian tai molekyylibiotieteiden perusopinnot
Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee oman alansa tieteellisen kirjallisuuden eri muodot
- osaa hakea tietoa tieteellisestä kirjallisuudesta
- osaa lukea tieteellistä kirjallisuutta kriittisesti
- osaa esittää tieteellisesti hankittua tietoa yleistajuisesti äidinkielellään sekä suullisesti että
kirjallisesti
- osaa toimia tieteen ja tutkimuksen eettisten periaatteiden ja hyvän tieteellisen käytännön
toimintatapojen mukaan
Sisältö: Suullisen ja kirjallisen tieteellisen esitelmän rakenne, viitteiden käyttö, lainausten
käyttö, tiedonhaun perusteet, esiintymistaidot.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Erikseen jaettava aineisto Moodle-alustalla
Suoritustavat: Läsnäolo lähitapaamisissa, suullisen esityksen laatiminen ja pitäminen, noin
viiden sivun mittainen kirjallinen katsaus oman esityksen aiheesta. Vertaispalautteen
antaminen toisen opiskelijan suullisesta esityksestä ja/tai kirjallisesta katsauksesta.
Arviointi: Asteikolla 0-5 perustuen suulliseen esitykseen, kirjalliseen katsaukseen sekä
yleiseen keskusteluaktiivisuuteen. Kirjallisen osuuden arviointi perustuu kandidaatin
tutkielman arviointiperusteisiin.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Valmistelee kandidaatin tutkielman laatimiseen.
Kurssilla laadittava kirjallisuuskatsaus voidaan laajentaa kandidaatin tutkielmaksi.
Lisätiedot: Kuuluu Biologian kolutusohjelman ja molekyylibiotieteiden koulutusohjelman
yhteiseen opetukseen.
528003 Bacterial pathogenesis – a journal club / seminar, 4 cr
Target group: Students with Microbiology as a major or a minor subject
Timing: Recommended during the first or the second year of the Master’s level degree
studies
Preceding studies: Basic and intermediate studies in microbiology. The course is also
suitable for postgraduate students
Objective: The purpose is to train students in bacterial molecular pathogenesis and critical
reading of research articles. When completed the course, the student will be able to critically
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read research articles, to scientifically present an original publication to the audience and to
discuss the publication.
Contents: The journal club addresses molecular and cellular biology as well as
pathogenomics of bacterial pathogens.
Study materials and literature: Original landmark articles of the field.
Completion: Participation in the journal club, two oral presentations, active discussion
related to the presentations during the seminar.
Evaluation: 0-5. Based on the presentations and activity during the journal club.
Relations to other study units: Obligatory for students of Specialisation option in Medical
Microbiology. The seminar is part of the module of microbial immunology in Viikki.
528006 Virukset, 3 (-4) op
Kohderyhmä: Molekyylibiotieteiden sekä biologian pää- ja sivuaineopiskelijat sekä muut
virologiasta kiinnostuneet opiskelijat.
Ajoitus: Soveltuu perusopintoihin
Edeltävät opinnot: Biotieteiden perusteet II (529002), 529384 Mikrobien monimuotoisuus,
864093 Mikrobien rakenne ja toiminta tai vastaavat tiedot
Tavoite: Opiskelija hallitsee virologian peruskäsitteet ja osaa käyttää niitä eri yhteyksissä
oikein. Hän muistaa virusten elinkierron eri osat ja tunnistaa sen eri vaiheiden erityispiirteet.
Opiskelija ymmärtää eri eliöryhmiä infektoivien virusten erityispiirteet sekä virustautien
leviämiseen vaikuttavat seikat.
Seminaariesitelmä: Opiskelija kehittyy tieteellisessä ajattelussa, osaa tulkita tieteellistä
kirjallisuutta sekä esittää suullisesti tutkimuksen pääasialliset tulokset sekä niihin liittyvät
menetelmät
Sisältö: Virusten rakenne, luokittelu, elinkierto ja replikaatio, virukset biosfäärissä, virusten
evoluutio. Seminaariesitelmä ja niiden kuunteleminen.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali. Lisäksi soveltuvin osin Carter and
Sounders “Virology, principles and applications”, 2nd Ed.
Suoritustavat: Luennot (3 op), seminaariesitelmä (1 op)
Arviointi: Kuulustelu (asteikolla 0-5), seminaariesitelmä (hyväksytty/ hylätty)
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kuuluu osana Helsingin yliopiston yhteisiä virologian
opintoja.

528052 Kliinisen mikrobiologian erikoiskurssi, 4-6 op
Kohderyhmä: Lääketieteellisestä mikrobiologiasta kiinnostuneet pääaineopiskelijat
Ajoitus: Aineopinnot tai syventävät opinnot
Edeltävät opinnot: Mikrobiologian perus- ja aineopinnot 52025 Biokemian harjoitustyöt,
529004 Mikrobiologian ja mikrobigenetiikan harjoitustyöt, 529384 Mikrobien monimuotoisuus,
528006 Virukset, 529310 Bakteriologian ja virologian harjoitustyöt, tai vastaavat opinnot.
Tavoite: Opiskelija osaa käsitellä potilasnäytteitä ja tuntee tyypillisimpien aerobisten ja
anaerobisten bakteerien tunnistuksen perusperiaatteet. Opiskelija tutustuu eräisiin kliinisesti
tärkeisiin parasiitteihin ja sieniin sekä niiden laboratoriodiagnostiikkaan.
Sisältö: Märkänäytteiden käsittely, tutkiminen ja taudinaiheuttajien tunnistus sekä
antibioottiherkkyysmääritykset, virtsaviljely, nieluviljely ja veriviljelyn mikroskopointi. Sienten
makroskooppiset ja mikroskooppiset tunnistusmenetelmät uloste- ja verinäytteistä.
Serologiset menetelmät infektiotautien diagnostiikassa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste ja muu kurssilla jaettava materiaali
Suoritustavat: Laboratoriotyöt, laboratoriopäiväkirja, kuulustelu
Arviointi: Kuulustelu (asteikolla 0-5) ja laboratoriopäiväkirja (asteikolla 0-5)
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Yhteydet muihin opintojaksoihin: Suositellaan opiskelijoille, jotka ovat
kiinnostuneetlääketieteellisestä mikrobiologiasta ja joilla ei ole alan työkokemusta. Kuuluu
Viikin mikrobi-immunologian moduuliin.
Lisätiedot: Kurssia ei järjestetä joka vuosi

528014 Molecular ecology, 5cr
Target group: Students majoring in microbiology, other students The course is also suitable
for postgraduate students.
Timing: Recommended during the first or the second year of the Master’s level degree
studies.
Preceding studies: Basics in biosciences, Practicals in microbiology and microbial genetics,
Practicals in gene technology.
Objective: The aim is to learn to understand the meaning of microbial diversity and its
dimensions in different ecosystems, and also the functional diversity. The student should
learn to experimentally assess the microbial diversity in different ecosystems, to identify
microbes from environmental samples and also from pure cultures using DNA based
amplification and sequencing methods as well as bioinformatic tools. Students should also
learn to communicate the findings of the course.
Contents: The meaning and functional role of microbial communities in different
surroundings and how they shape the environment. The effects of microbial diversity in
displaying important functions in the ecosystem and how different disturbances influence the
change in microbial communities and and the functional response to environmental change.
From understanding microbial ecology to discover applications in different areas of
environmental biotechnology, when the peculiar properties of microbes are taken use of for
solving microbiology related problems.
Study material and literature: Course handout, microbial ecology journals and Modern Soil
Microbiology, second edition. ed. J.D. Elsas, J.T. Trevors and E.M.H. Wellington.
Completion: Lab course and subsequent lab report. Taking part in excursions, quizzes
about the topics of the course, and giving a talk at the end of the course regarding the
experiments and results.
Evaluation: The scale of 0-5.
Other information: The course will teach students to use modern molecular ecology
methods to study microbes in diverse environments. Applications of microbial ecology will be
discussed to show its potential in biotechnology and sustainable development.
528019 Molekyylibakteriologian harjoitustyöt, 8 op
Kohderyhmä: Mikrobiologian pääaineopiskelijat
Ajoitus: Syventävät opinnot
Edeltävät opinnot: Geenitekniikan työt I (52729), Bakteriologian ja virologian harjoitustyöt
(529310), Virologian harjoitustyöt (528020) tai vastaavat tiedot
Tavoite: Opiskelija ymmärtää erilaisten molekyyli- ja solubakteriologiassa käytettävien
menetelmien teoriataustat ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa myös
hyödyntää bioinformatiikan menetelmiä molekyyli- ja solubakteriologisessa tutkimuksessa.
Opiskelija osaa raportoida omat tutkimustuloksensa sujuvasti äidinkielellään sekä suullisesti
että kirjallisesti.
Sisältö: Bakteeriproteiinien tuotto ja puhdistus eri menetelmillä, mutageneesi kaksivaiheisen
PCR:n avulla, bakteerien sitoutuminen ja invaasio eukaryoottisoluihin, bakteerigeenien ja
proteiinien analyysi bioinformatiikan keinoin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste, kurssilla jaettava oheismateriaali, Moodlealusta
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Suoritustavat: Harjoitustyöt, artikkelimuotoiset työselostukset, opiskelijaesitelmät,
tietokonehaut ja bioinformatiikkatehtäviä
Arviointi: Työselostukset (0-5)
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Suoritettava ennen 528031 Bakteriologian syventävät
harjoitustyöt I ja 528041 Virologian syventävät harjoitustyöt I. Kuuluu Viikin bakteriologian
moduuliin.
528020 Virologian harjoitustyöt, 5 op
Kohderyhmä: Mikrobiologian pääaineopiskelijat, Helsingin yliopiston yhteisen virologian
opinto-ohjelman opiskelijat
Ajoitus: Maisteriopinnot
Edeltävät opinnot: Biotieteiden perusteet II (529002), 529384 Mikrobien monimuotoisuus,
864093 Mikrobien rakenne ja toiminta, Virukset (528006), Mikrobiologian ja
mikrobigenetiikan harjoitustyöt (529004), Geenitekniikan työt I (52729), Bakteriologian ja
virologian harjoitustyöt (529310) tai vastaavat tiedot. Suositellaan Bioinformatiikan perusteet
(52739) -kurssin suorittamista.
Tavoite: Oppia tuntemaan viruksiin perustuvia molekyylibiologisia menetelmiä sekä niihin
liittyvät virologian perusilmiöt. Opiskelija ymmärtää käsitteet supressio ja komplementaatio
sekä soveltaa niitä käytännön virologian sovelluksissa. Opiskelija osaa raportoida selkeästi
omasta tutkimuksestaan ja sen tuloksista sekä oppia arvioimaan niitä suhteessa aiempaan
tutkimukseen.
Sisältö: Työskentely prokaryoottien viruksilla . Virusmutanttien kasvatus ja puhdistus
(ultrasentrifugaatio). Virusmutanttien komplementaatio. Puhdistettujen mutanttivirusten
fenotyyppinen ja genotyyppinen kartoitus.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste ja kurssilla jaettava materiaali
Suoritustavat: Harjoitustyöt, laboratoriopäiväkirja, opiskelijaesitelmät, artikkelimuotoinen
työselostus
Arviointi: Työselostukset (asteikolla 0-5), esitelmä (hyväksytty/hylätty).
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kuuluu Helsingin yliopiston yhteisiin virologian opintoihin.

528021 Infektiotaudit ja infektioimmunologia, 4-5 op
Kohderyhmä: Mikrobiologian pää- ja sivuaineopiskelijat sekä molekyylibiotieteiden
opiskelijat
Ajoitus: Aine- tai syventävät opinnot
Edeltävät opinnot: 529001 Biotieteiden perusteet I tai 529384 Mikrobien monimuotoisuus
sekä 52773 Immunobiologia tai vastaavat opinnot.
Tavoite: Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata erilaisten mikrobien ja isännän välisiä
vuorovaikutuksia sekä pystyy kuvaamaan mikrobien taudinaiheuttamismekanismeja ja niihin
vaikuttavia tekijöitä.
Sisältö: Mikrobin ja isäntäorganismin vuorovaikutus, luonnollinen ja opittu immuniteetti
bakteeri- ja virusinfektioissa, patogeenisten mikrobien erityispiirteitä
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali. Luentojen yhteydessä suositellaan
luettavaksi soveltuvin osin Brock Biology of Microorganisms.
Suoritustavat: Luennot, mahdolliset etätehtävät, kuulustelu ja vapaaehtoinen
seminaariesitelmä (1 op)
Arviointi: Kuulustelu (asteikolla 0-5), seminaariesitelmä (hyväksytty/hylätty)
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kuuluu Viikin mikrobi-immunologian moduuliin.
Pakollinen opintojakso bakteriologian erikoistumislinjalla.
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528022 Mikrobiologian loppukuulustelu (laudatur), 8 op
Kohderyhmä: Yleisen mikrobiologian pääaineopiskelijat
Ajoitus: Syventävät opinnot
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kirjallisuus valitaan erikoistumislinjan mukaan.
Suoritustavat: Kirjallinen kuulustelu
Arviointi: Kuulustelu (asteikolla 0-5)

528023 Mikrobiologian kuulustelu (Biologia aineenopettajat), 5 op
Kohderyhmä: Yleisen mikrobiologian pääaineopiskelijat
Ajoitus: Syventävät opinnot
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Madigan MT ym.: Brock Biology of Microorganisms.
Pearson Benjamin Cummings, Pearson Education, Inc. Tentitään uusin painos. Tenttialue
sovitaan vastuuprofessorin kanssa
Suoritustavat: Kirjallinen kuulustelu
Arviointi: Kuulustelu (asteikolla 0-5)

529314 Kandidaatin tutkinnon loppukuulustelu (Mole aineenopettajat), 5 op laajuisena
Yleinen mikrobiologia:
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Madigan MT ym.: Brock Biology of Microorganisms.
Pearson Benjamin Cummings, Pearson Education, Inc. Tentitään uusin painos. Tenttialue
sovitaan vastuuprofessorin kanssa
Lisätiedot: Kts. Molekyylibiotieteiden yhteinen opetus

528030 Bakteriologian tutkimusryhmäharjoittelu (valinnainen), 12 op
Kohderyhmä: Valinnainen opintojakso, joka sopii pää- ja sivuaineopiskelijoille aineopintojen
yhteydessä.
Ajoitus: Aineopinnot
Edeltävät opinnot: Mikrobiologian perusopinnot, Geenitekniikan työt I (52729) ja
Bakteriologian ja virologian harjoitustyöt (529310) tai vastaavat tiedot
Tavoite: Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella laboratoriotyöskentelyään ja pystyy
soveltamaan aiemmin oppimaansa. Opiskelija oppii arvioimaan kriittisesti tutkimustuloksiaan
ja niiden merkitystä.
Sisältö: Kokopäiväinen 8 viikon opetusjakso, jonka aikana opiskelija perehtyy
mikrobiologiseen tutkimustyöhön tutkimusryhmässä. Opiskelija tutustuu projektiin annetun
kirjallisuuden avulla sekä keskustelemalla ko. tutkimusongelmasta ohjaavan tutkijan kanssa.
Jakson lopussa opiskelija kirjoittaa työstään lyhyen raportin, joka jätetään ohjaajalle yhdessä
laboratoriopäiväkirjan kanssa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Projektiin liittyvä kirjallisuus
Suoritustavat: Tutkimusprojekti, laboratoriopäiväkirja ja loppuraportti
Arviointi: Hyväksytty/ Hylätty

528031 Bakteriologian syventävät harjoitustyöt I, 12 op (pakollinen)
Kohderyhmä: Mikrobiologian pääaineopiskelijat
Ajoitus: Syventävät opinnot
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Edeltävät opinnot: Kandidaatin opinnot sisältäen Geenitekniikan työt I (52729) ja
Bakteriologian ja virologian harjoitustyöt (529310) sekä Molekyylibakteriologian harjoitustyöt
(528019) ja Virologian harjoitustyöt (528020) tai vastaavat opinnot
Tavoite: Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella laboratoriotyöskentelyään, soveltaa
aiemmin oppimaansa ja pystyy arvioimaan kriittisesti tutkimustuloksiaan. Opiskelija tiedostaa
tutkimukseen mahdollisesti liittyvät riskit sekä lakien edellyttämät ilmoitus- ja lupavelvoitteet
viranomaisille.
Sisältö: Kokopäiväinen 8 viikon opetusjakso tutkimusryhmässä, jonka aikana opiskelija
perehtyy mikrobiologiseen tutkimustyöhön henkilökohtaisen opettajan/tutkijan johdolla.
Opiskelija tutustuu tutkimusongelmaan lukemalla hänelle annettavat artikkelit sekä
keskustelemalla projektin tutkimusongelmasta. Jakson aikana opiskelija perehdytetään
geenitekniikan lainsäädäntöön ja sen asettamiin vaatimuksiin ko. projektissa ja hän laatii
työstään kirjallisen riskinarvion. Riskinarvioraportin tarkoituksena on perehdyttää opiskelija
alan käytäntöihin (=ilmoitusvelvollisuus GMO:lla työskenneltäessä) sekä auttaa
hahmottamaan omaan projektiin liittyviä riskejä.
Jakson lopussa opiskelija kirjoittaa työstään lyhyen raportin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Projektiin liittyvä kirjallisuus, geenitekniikan lainsäädäntöä
Suoritustavat: Tutkimustyö projektissa, laboratoriopäiväkirja, loppuraportti, perehtyminen
geenitekniikan lainsäädäntöön ja kirjallinen riskinarvio
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Pakollinen opintojakso ennen pro gradu –työtä.

528032 Bakteriologian syventävät harjoitustyöt II, 12 op
Kohderyhmä: Mikrobiologian pääaineopiskelijat
Ajoitus: Syventävät opinnot
Edeltävät opinnot: Kandidaatin opinnot sisältäen Geenitekniikan työt I (52729) ja
Bakteriologian ja virologian harjoitustyöt (529310) sekä Molekyylibakteriologian harjoitustyöt
(528019) ja Virologian harjoitustyöt (528020), Bakteriologian syventävät harjoitustyöt I
(528031) tai Virologian syventävät harjoitustyöt I (528041) tai vastaavat opinnot
Tavoite: Opiskelija pystyy arvioimaan kriittisesti tutkimustuloksiaan ja niiden tieteellistä
merkitystä sekä suunnittelemaan mahdollisia jatkotestauksia.
Sisältö: Kokopäiväinen 8 viikon opetusjakso tutkimusryhmässä, jonka aikana opiskelija
perehtyy mikrobiologiseen tutkimustyöhön henkilökohtaisen opettajan johdolla. Opiskelija
tutustuu tutkimusongelmaan lukemalla hänelle annettavat artikkelit sekä keskustelulla ko.
tutkimusongelmasta. Jakson lopussa opiskelija kirjoittaa työstään lyhyen raportin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Projektiin liittyvä kirjallisuus.
Suoritustavat: Tutkimustyö projektissa, laboratoriopäiväkirja, loppuraportti
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Suoritetaan ennen pro gradu –työtä.

528033 Bakteerien evoluutio ja vuorovaikutukset isännässä, 2 op
Kohderyhmä: Aineopintovaiheessa olevat biologian ja molekyylibiotieteiden opiskelijat sekä
muut mikrobiologiasta kiinnostuneet.
Ajoitus: Kolmantena opiskeluvuotena
Edeltävät opinnot: Biologian tai molekyylibiotieteiden perusopinnot tai vastaavat tiedot.
Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää bakteerien evoluutioon vaikuttavat tekijät
ja evoluution seurauksia sekä isännälle että bakteerille. Opiskelija ymmärtää merkittävimmät
bakteeri-isäntä vuorovaikutukset sekä terveessä isännässä että infektiotaudin aikana.
Sisältö: Ihmisen mikrobiotan ja patogeenisten bakteerien evoluutio, bakteerien
metagenomiikka, bakteerisolujen hienorakenteiden erityispiirteet ja niiden molekulaariset
funktiot, isäntä-bakteeri sekä bakteeri-bakteeri interaktiot.
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Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luennot, muu aiheeseen liittyvä materiaali, Moodle-alusta
Suoritustavat: Luennot, seminaariesitys, etätehtävä ja kurssimateriaaleihin perustuva
kuulustelu.
Arviointi: Kirjallinen kuulustelu, asteikko 0-5.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kuuluu Viikin bakteriologian moduuliin

528034 Bakteerien aineenvaihdunta, säätely ja systeemibiologia (seminaari), 3 op
Kohderyhmä: Mikrobiologian pääaineopiskelijat ja muut mikrobiologiasta kiinnostuneet.
Ajoitus: Seminaariin osallistutaan syventävien opintojen aikana
Edeltävät opinnot: Perus- ja aineopinnot biologian tai molekyylibiotieteiden
koulutusohjelmassa tai muut vastaavat tiedot.
Tavoite: Opiskelija tunnistaa bakteerien tärkeimmät aineenvaihduntareitit, osaa kuvata
niiden toimintaa ja merkitystä, osaa vertailla bakteerisolun rakenteiden säätelymekanismeja
ja osaa kuvata systeemibiologian periaatteet ja käyttömahdollisuudet.
Sisältö: Bakteerien aineenvaihdunnan merkitys ja toiminta. Bakteerisolun hienorakenteiden
vaihtelun tausta. Systeemibiologian periaatteet ja hyödyntäminen bakteereilla. Tieteellisen
esitelmän laatiminen ja esittäminen sekä tiedonhaku ajankohtaisesta aiheesta.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luennot ja muu aiheeseen liittyvä materiaali. Moodle-alusta.
Suoritustavat: Luennot, seminaariesitys, etätehtävä ja kurssimateriaaleihin perustuva
kuulustelu.
Arviointi: Kirjallinen kuulustelu, asteikko 0-5.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Valinnainen opintojakso kaikille pääaineopiskelijoille.
Kuuluu Viikin bakteriologian moduuliin.
528035 Evolution of bacterial pathogens - a seminar, 4 cr
Target group: Students with l Microbiology as a major or a minor subject
Timing: Recommended during the first or the second year of the Master’s level degree
studies
Preceding studies Basic and intermediate studies in microbiology. The course is also
suitable for postgraduate students
Objective: The student understands the impact of evolution on the virulence of bacterial
pathogens, can describe the major principles behind bacterial evolution, and knows the
techniques for analysis of bacterial evolution. The student also improves the skills in critical
reading of scientific literature, presentation of original publications and scientific discussion.
Contents: The seminar addresses evolution and population biology of major bacterial
pathogens as well as the basis and formation of pathogen-host relationships. The seminar
also addresses the use of genomics in research of the field and application of genomics e.g.
in prevention of infectious diseases.
Study materials and literature: Scientific literature related to the topic.
Completion: Participation in the seminar, oral presentation, oral group examination.
Evaluation: 0-5. Based on the oral presentation and the closing discussion of the seminar
(=oral group examination).
Relations to other study units: Obligatory for students of Specialisation option in Medical
Microbiology. The seminar is part of the module of microbial immunology in Viikki.
528040 Virologian tutkimusryhmäharjoittelu (valinnainen), 12 op
Kohderyhmä: Valinnainen opintojakso, joka sopii pää- ja sivuaineopiskelijoille aineopintojen
yhteydessä.
Ajoitus: Aineopinnot
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Edeltävät opinnot: Mikrobiologian perusopinnot, Geenitekniikan työt I (52729) ja
Bakteriologian ja virologian harjoitustyöt (529310) tai vastaavat tiedot
Tavoite: Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella laboratoriotyöskentelyään ja pystyy
soveltamaan aiemmin oppimaansa. Opiskelija oppii arvioimaan kriittisesti tutkimustuloksiaan
ja niiden merkitystä.
Sisältö: Kokopäiväinen 8 viikon opetusjakso, jonka aikana opiskelija perehtyy
mikrobiologiseen tutkimustyöhön tutkimusryhmässä. Opiskelija tutustuu projektiin annetun
kirjallisuuden avulla sekä keskustelemalla ko. tutkimusongelmasta ohjaavan tutkijan kanssa.
Jakson lopussa opiskelija kirjoittaa työstään lyhyen raportin, joka jätetään ohjaajalle yhdessä
laboratoriopäiväkirjan kanssa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Projektiin liittyvä kirjallisuus
Suoritustavat: Tutkimusprojekti, laboratoriopäiväkirja ja loppuraportti
Arviointi: Hyväksytty/ Hylätty

528041 Virologian syventävät harjoitustyöt I, 12 op (pakollinen)
Kohderyhmä: Mikrobiologian pääaineopiskelijat
Ajoitus: Syventävät opinnot
Edeltävät opinnot: Kandidaatin opinnot sisältäen Geenitekniikan työt I (52729) ja
Bakteriologian ja virologian harjoitustyöt (529310) sekä Molekyylibakteriologian harjoitustyöt
(528019) ja Virologian harjoitustyöt (528020) tai vastaavat opinnot
Tavoite: Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella laboratoriotyöskentelyään, soveltaa
aiemmin oppimaansa ja pystyy arvioimaan kriittisesti tutkimustuloksiaan. Opiskelija tiedostaa
tutkimukseen mahdollisesti liittyvät riskit sekä lakien edellyttämät ilmoitus- ja lupavelvoitteet
viranomaisille.
Sisältö: Kokopäiväinen 8 viikon opetusjakso tutkimusryhmässä, jonka aikana opiskelija
perehtyy mikrobiologiseen tutkimustyöhön henkilökohtaisen opettajan/tutkijan johdolla.
Opiskelija tutustuu tutkimusongelmaan lukemalla hänelle annettavat artikkelit sekä
keskustelemalla projektin tutkimusongelmasta. Jakson aikana opiskelija perehdytetään
geenitekniikan lainsäädäntöön ja sen asettamiin vaatimuksiin ko. projektissa ja hän laatii
työstään kirjallisen riskinarvion. Riskinarvioraportin tarkoituksena on perehdyttää opiskelija
alan käytäntöihin (=ilmoitusvelvollisuus GMO:lla työskenneltäessä) sekä auttaa
hahmottamaan omaan projektiin liittyviä riskejä.
Jakson lopussa opiskelija kirjoittaa työstään lyhyen raportin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Projektiin liittyvä kirjallisuus, geenitekniikan lainsäädäntöä
Suoritustavat: Tutkimustyö projektissa, laboratoriopäiväkirja, loppuraportti, perehtyminen
geenitekniikan lainsäädäntöön ja kirjallinen riskinarvio
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Pakollinen opintojakso ennen pro gradu –työtä.

528042 Virologian syventävät harjoitustyöt II, 12 op
Kohderyhmä: Mikrobiologian pääaineopiskelijat
Ajoitus: Syventävät opinnot
Edeltävät opinnot: Kandidaatin opinnot sisältäen Geenitekniikan työt I (52729) ja
Bakteriologian ja virologian harjoitustyöt (529310) sekä Molekyylibakteriologian harjoitustyöt
(528019) ja Virologian harjoitustyöt (528020), Bakteriologian syventävät harjoitustyöt I
(528031) tai Virologian syventävät harjoitustyöt I (528041) tai vastaavat opinnot
Tavoite: Opiskelija pystyy arvioimaan kriittisesti tutkimustuloksiaan ja niiden tieteellistä
merkitystä sekä suunnittelemaan mahdollisia jatkotestauksia.
Sisältö: Kokopäiväinen 8 viikon opetusjakso tutkimusryhmässä, jonka aikana opiskelija
perehtyy mikrobiologiseen tutkimustyöhön henkilökohtaisen opettajan johdolla. Opiskelija
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tutustuu tutkimusongelmaan lukemalla hänelle annettavat artikkelit sekä keskustelulla ko.
tutkimusongelmasta. Jakson lopussa opiskelija kirjoittaa työstään lyhyen raportin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Projektiin liittyvä kirjallisuus.
Suoritustavat: Tutkimustyö projektissa, laboratoriopäiväkirja, loppuraportti
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Suoritetaan ennen pro gradu –työtä.

528050 Innate immunology -practicals, 4-6 cr
Kohderyhmä: Lääketieteellisestä mikrobiologiasta kiinnostuneet pääaineopiskelijat
Ajoitus: Syventävät opinnot
Edeltävät opinnot: 529384 Mikrobien monimuotoisuus, 864093 Mikrobien rakenne ja
toiminta, 52773 Immunologia, 528021 Infektiotaudit ja infektioimmunologia, 528033
Bakteerien evoluutio, hienorakenne ja interaktiot ympäristön kanssa, 528019
Molekyylibakteriologian harjoitustyöt tai vastaavat tiedot.
Tavoite: Tavoitteena syventää opiskelijoiden tiedollisia ja menetelmällisiä taitoja mikrobin ja
isännän vuorovaikutuksessa infektion aikana.
Sisältö: Erikoiskurssi, jonka aihepiiri vaihtelee.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssilla jaettava materiaali.
Suoritustavat: Laboratorioharjoitustyöt, kurssitehtävät ja työselostus.
Arviointi: Työselostus (asteikolla 0-5)
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kuuluu Viikin mikrobi-immunologian moduuliin.
Lisätiedot: Ei järjestetä joka vuosi.

529340 Syventävien opintojen loppukuulustelu (aineenopettajat), 5 op
Kirjallisuus sovitaan vastuuprofessorin kanssa.

52817 Mikrobiologian loppukuulustelu (aineopinnot), 8 op
Kohderyhmä: Kandidaattivaiheen opiskelijat ja sivuaineopiskelijat.
Ajoitus: Kolmantena opiskeluvuotena
Edeltävät opinnot: Perusopinnot ja pakolliset aineopinnot
Tavoite: Kirjallisen kuulustelun jälkeen opiskelija ymmärtää mikrobien monimuotoisuutta,
solubiologiaa, evoluutiota, aineenvaihduntaa, kasvua ja genetiikkaa. Perustavoite on
analysoida mikrobisolujen toimintaa itsenäisinä solueliöinä ja eliöyhteisöinä. Opiskelija osaa
arvioida laajemmin mikrobien merkitystä niin ihmiskunnan historiassa kuin yhteiskunnan
tulevassa kehityksessä.
Sisältö: Mikrobien metabolia ja genetiikka, evoluutio, mikrobien monimuotoisuus,
mikrobiekologia, mikrobitaudit, mikrobit teollisuudessa ja tutkimuksessa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Madigan MT ym.: Brock Biology of Microorganisms, Pearson
Benjamin Cummings, Pearson Education, Inc. Tentitään uusin painos.
Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu.
Arviointi: Kirjallinen kuulustelu. Arvosteluasteikko 0-5.
Lisätiedot: Kuulustelutilaisuudet laitoksen ja oppiaineen yleisinä tenttipäivinä.
Ilmoittautuminen WebOodiin.
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Biotekniikan instituutin järjestämä opetus
529237 Stem cells and organogenesis, 4 cr
Timing: Autumn term, period I
Preceding studies: Preferentially 52937 Geenit ja yksilönkehitys, 3 cr (in Finnish) or
corresponding course
Objective: The objective of this lecture series is to give the students a thorough view of the
development of different organs, similarities in development and the special features of each
organ. It also aims to describe the different tissue-specific stem cells and their contribution
to stem cell based therapies. A crucial part is to understand how different genes guide
organogenesis
Contents: Properties of different types of stem cells, stem cell function during development
and regeneration
Study materials and literature: Developmental biology (Scott Gilbert) and lecture material
Completion: Lecture series
Evaluation: Examination. Scale 0-5
Responsible person: Dr. Marja Mikkola

529236 Introduction to structural biology and biophysics, 4-5 cr
Timing: Autumn term, period I, in uneven years
Objective: Our goal is that, by the end of the course, the student will have a basic
understanding of all of the techniques of modern structural biology and biophysics, so that
he or she can then both read the relevant scientific literature critically and also understand
laboratory work in the field.
Contents: The course introduces all the key structural biology and biophysical techniques at
a level designed for beginning Master’s students. Topics covered include the basic
mathematics behind the techniques, including Fourier Transforms and symmetry, wave
properties as applied to electromagnetic radiation, energy levels and the interaction of
radiation with matter. There is also a discussion of macromolecules, macromolecular
assemblies and their properties in biology. Specific techniques discussed are X-ray
crystallography, electron microscopy, nuclear magnetic resonance, kinetics and mass
spectrometry
Study materials and literature: Material provided on the course, Whitford, Proteins
structure and function, Serdyuk Zaccai & Zacchai, Methods in molecular biophysics Petsko
& Ringe, Protein Structure and Function
Completion: Lectures, presentations
Evaluation: Presentation during class, examination, Scale 0-5
Responsible person: Dr. Ville Paavilainen
Relations to other study units: This course is a prerequisite for 529223 Advanced Course
in Structural Biology and Biophysics, 10 ECTS

529266 Short Laboratory Course on Structural Biology and Biophysics, 5 cr
Target group: MSc students and PhD students
Timing: Autumn term, period I, in even years
Objective: Our goal is that, by the end of the course, the student will have a basic
understanding of all of the techniques of modern structural biology and biophysics, so that
he or she can then both read the relevant scientific literature critically and also understand
laboratory work in the field.
Contents: The course introduces all the key structural biology and biophysical techniques.
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Topics covered include the basic mathematics behind the techniques, including Fourier
Transforms and symmetry, wave properties as applied to electromagnetic radiation, energy
levels and the interaction of radiation with matter. There is also a discussion of
macromolecules, macromolecular assemblies and their properties in biology. Specific
techniques discussed and carried out in the practicals are X-ray crystallography, electron
microscopy, nuclear magnetic resonance, kinetics
Study material and literature: Material provided on the course, Whitford, Proteins structure
and function, Serdyuk Zaccai & Zacchai, Methods in molecular biophysics Petsko & Ringe,
Protein Structure and Function
Completion: Lectures (at 8-10), background reading and practicals (at 10-16) 5 times a
week for two weeks. First week full time lectures and essay (1 ECTS, max. 30 participants),
weeks 2 & 3 daily methods lectures (at 8-10) followed by labwork, groupwork and
presentation (at 10-18) (4 ECTS, max. 12 participants).
Evaluation: Essay, presentation during class, lab reports. Grading scale: 0-5
Responsible person: Prof. Sarah Butcher
Relations to other study units: This course is a prerequisite for 529223 Advanced Course
in Structural Biology and Biophysics, 10 ECTS
529249 Advanced Seminar in Biotechnology, 3 cr
Target group: MSc students of Biotechnology from either the Department of Biosciences or
the Faculty of Agriculture and Forestry
Timing: Spring term, periods III-IV
Preceding studies: Bachelor's degree or equivalent in biotechnology or in a related field
and
completion of most of the Master's degree studies
Objective: The seminar introduces students to the writing and presentation techniques of
written and oral presentations based on experimental research. Students will prepare
seminar presentations on the topic of their own Master’s thesis, covering the background,
objectives, methodology and the most important findings, and will discuss the topic in a
manner similar to a presentation at a scientific conference, taking into account, however, the
audience's level of expertise. Furthermore, students will practice giving and receiving
feedback by acting as opponents to their fellow students’ presentations and by actively
engaging in discussion.
Contents: The seminar is for the presentation of the results of the MSc thesis of these
students only. Students will write an abstract for their thesis, and an outline of their thesis,
give a presentation of around 20 minutes, give written feedback to all presenters and
summarize the feedback on their own presentation and chair one presentation. Hence
transferable skills in communication are heavily emphasized, as is the student's own
responsibility for their own research. Students will be able to review the recording of their
own presentation. Students will receive advice on making their own presentations and
abstracts. Attendance in the seminar is compulsory. It is possible to attend the presentation
seminars via internet-conferencing using Adobe Connect Pro.
Study material and literature: Source material for the student’s research, written
presentations produced for the seminar
Completion: Participation in the seminar, written and oral presentation, acting as an
opponent
Evaluation: Written and oral communication, active participation in the seminar. Grading
scale: Pass/fail
Responsible person: Prof. Sarah Butcher, Institute of Biotechnology
Relations to other study units: Substitutive completions: participation in the advanced
MSc
seminar series related to biotechnology at the Faculty of the Biosciences or at the Faculty of
Agriculture and Forestry
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529232 mRNA processing in eukaryotes, 3 cr
Target group: MSc students and PhD students
Timing: Autumn term, period II, in uneven years
Preceding studies: Basic understanding of eukaryotic gene expression (transcription,
translation etc), and cellular and molecular biology
Contents: This advanced lecture series will concentrate on the mechanisms and regulation
of mRNA processing in eukaryotic cells. The main focus is on the molecular machines
involved in mRNA processing (such pre-mRNA splicing, polyadenylation, capping and
editing). Further topics are mechanisms and regulation of alternative pre-mRNA splicing,
mechanisms and regulations of alternative polyadenylation, mRNA quality control (esp.
nonsense mediated decay), translation and translational control, regulation of gene
expression by small RNAs and the coupling of mRNA processing with other processes along
gene expression pathway
Study materials and literature: Will be provided during the lectures
Completion: Lecture series
Evaluation: Examination. Scale: 0-5
Responsible person: Doc. Mikko Frilander

529235 Growth factors and their receptors, 3 op
Timing: Spring term, period IV
Preceding studies: The course requires basic knowledge on genetics, biochemistry, and
microbiology. Preferentially 52937 Geenit ja yksilönkehitys, 3 cr (in Finnish) or
corresponding course
Objective: The objective of this lecture series is to give the students a thorough view of the
structure and function of the growth factors. It aims to describe the roles of growth factors in
development and disease their use in biotechnology and biomedicine.
Contents: The lecture course will deal with the structure and function of growth factors,
analysis of signaling pathways, roles of growth factors in development, pathology and
diseases. Growth factors functioning in different tissues and organs will be presented.
Biotechnological and biomedical applications of growth factors will be discussed.
Study materials and literature: Will be provided during the lectures
Completion: Lectures, seminars
Evaluation: Examination. Grading scale: 0-5
Responsible person: Prof. Mart Saarma

529223 Advanced course in structural biology and biophysics, 10 cr
Timing: At any time after an agreement with one of the group leaders of the Research
Program in Structural Biology and Biophysics at BI.
Preceding studies: Not recommended before finishing the mandatory laboratory courses
and lectures. 529236 “Introduction to structural biology and biophysics” is a mandatory
preceding course.
Objective: A 9 week period during which a student will be introduced to a genuine research
project in a research group
Contents: Written research proposal, laboratory work on a project, written report in the form
of a scientific paper
Study material and literature: Optional
Completion: Will be done in a laboratory of the Research Program in Structural Biology and
Biophysics at the Institute of Biotechnology
Evaluation: A. Research proposal, laboratory work in practice, and note book B. Report C.
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Exam (oral or written). Grading scale: 0-5, (A+B+C)/3. The student must pass each module.
Responsible person: Prof. Sarah Butcher
Other information: Please contact the group leader or the responsible person for further
information
529222 Advanced course in cell and molecular biology, 10 cr
Timing: At any time after an agreement with one of the group leaders of the Research
Program in Cell and Molecular Biology at BI.
Preceding studies: Not recommended before finishing the mandatory laboratory courses
and lectures.
Objective: A 9 week period during which a student will be introduced to a genuine research
project in a research group
Contents: Written research proposal, laboratory work on a project, written report in the form
of a scientific paper
Study material and literature: Optional
Completion: Will be done in a laboratory of the Research Program in Cell and Molecular
Biology at the Institute of Biotechnology
Evaluation: A. Research proposal, laboratory work in practice, and note book B. Report C.
Exam (oral or written). Grading scale: 0-5, (A+B+C)/3. The student must pass each module.
Responsible person: Doc. Maria Vartiainen
Other information: Please contact the group leader or the responsible person for further
information

529268 Advanced course in developmental biology, 10 cr
Timing: At any time after an agreement with one of the group leaders of the Research
Program in Developmental Biology at BI.
Preceding studies: Not recommended before finishing the mandatory laboratory courses
and lectures.
Objective: A 9 week period during which a student will be introduced to a genuine research
project in a research group
Contents: Written research proposal, laboratory work on a project, written report in the form
of a scientific paper
Study materials and literature: Optional
Completion: Will be done in a laboratory of the Research Program in Developmental
Biology at the Institute of Biotechnology
Evaluation: A. Research proposal, laboratory work in practice, and note book B. Report C.
Exam (oral or written). Grading scale: 0-5, (A+B+C)/3. The student must pass each module.
Responsible person: Dr. Osamu Shimmi
Other information: Please contact the group leader or the responsible person for further
information

529224 Advanced course in genome biology, 10 cr
Timing: At any time after an agreement with one of the group leaders of the Research
Program in
Genome Biology at BI.
Preceding studies: Not recommended before finishing the mandatory laboratory courses
and lectures
Objective: A 9 week period during which a student will be introduced to a genuine research
project in a research group
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Contents: Written research proposal, laboratory work on a project, written report in the form
of a scientific paper
Study material and literature: Optional
Completion: Will be done in a laboratory of the Research Program in Genome Biology at
the Institute of Biotechnology
Evaluation: A. Research proposal, laboratory work in practice, and note book B. Report C.
Exam (oral or written). Grading scale: 0-5, (A+B+C)/3. The student must pass each module.
Responsible person: Dr. Petri Auvinen
Other information: Please contact the group leader or the responsible person for further
information
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V Degree Requirements for the Master’s Degree Programmes

Master’s Degree Programme in Biotechnology (MBIOT)
General information
The international and interdisciplinary Master’s Degree Programme in Biotechnology
(MBIOT) at the University of Helsinki is organised by the Faculty of Biological and
Environmental Sciences and the Faculty Agriculture and Forestry in close co-operation with
the Institute of Biotechnology. The state-of-the- art scientific research conducted at these
units offer exceptional opportunities to pursue studies in an inspiring research-oriented
environment while benefiting from modern facilities.
MBIOT supplies the students with the expertise and skills they need for modern
biotechnology research and related employment. Topics in instruction range from the latest
developments in recombinant DNA technology to non-technical issues, such as business
and bioethics.
At the Faculty of Biological and Environmental Sciences, the Department of Biosciences is
the responsible unit for MBIOT education.
Studies in MBIOT
At the Faculty of Biological and Environmental Sciences, the MBIOT programme offers a
specialisation line named "Molecular biotechnology" under the major subject Biotechnology.
MBIOT studies include advanced seminars and practical courses in molecular biosciences
and biotechnology, courses in economics and ethics, and a final examination. A central part
of advanced studies is the Master’s thesis, which alone is worth 40 credits. Students
selected for MBIOT may be required to complete their education in biotechnology with some
supplementary studies. The estimated duration of studies is two to three years.
Molecular Biotechnology studies can be divided into following subfields:
Bioinformatics and Systems Biology
Bioinformatics and Systems Biology are closely linked. Bioinformatics applies mathematical,
statistical, and computing methods that aim to solve biological problems using DNA and
amino acid sequences and related information. Systems biology is an approach to studying
complex biological systems made possible through technological breakthroughs such as the
human genome project. Unlike traditional biology, which examines single genes or proteins
in isolation, systems biology simultaneously studies the complex interaction of many levels
of biological information to understand how they work together.
Biotechnology of Natural Resources
Biotechnology of Natural Resources is a broad and diverse field, which offers an opportunity
to specialise in microbial, environmental, plant and forest biotechnology. Microbial and
environmental biotechnology is applied in studies on soil and plant-associated bacteria and
their functions. It also has applications in the production of a variety of microbes, their
enzymes, and bioactive compounds. Plant and forest biotechnology, enabled by genome
studies, provide new tools for plant and forest breeding and pathology, production of
bioenergy from plant and forest material, and production of novel compounds in plants.
Cellular Biotechnology, Developmental Biology and Structural Biology
Cellular biotechnology refers to the utilisation of microbial, animal, and plant cells.
Developmental biology aims to clarify the molecular mechanisms of embryonic development.
Structural biology solves the chemical function and three-dimensional mechanisms of
macromolecules and macromolecular complexes. The Institute of Biotechnology is heavily
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involved in the curriculum for this subfield. Within the regions of its expertise, the Institute is
responsible for providing all essential courses and training, as well as the supervision of
M.Sc. theses according to a study plan approved by the faculties.
Health Biotechnology
Health biotechnology refers to human genome research and the development of new
diagnostic methods and treatments for diseases. It also refers to molecular microbiology,
which is applied in healthcare-related areas, for example in analysis of pathogenetic
mechanisms and development of novel drugs, vaccines or diagnostic tools, and in analysis
of structure and evolution bacteria-infecting viruses and their RNA polymerization.
The studies are based on the personal study plan which permits the students to direct their
studies according to their own interests. At the Faculty of Biological and Environmental
Sciences, the graduated students will earn a Master of Science (M.Sc.) degree.
Careers
Graduating with a Master's Degree from MBIOT offers many opportunities for a wide variety
of careers both within and outside research and science.
Job prospects for M.Sc. students graduating in the various fields of biotechnology are
expected to be good. Academic research communities at universities and research institutes
will require versatile young PhD students and post-doctoral scientists to conduct basic and
applied research based on the newest methods in biotechnology and gene technology.
Industry will require modern biotechnologists for the manufacture of new biological products
such as pharmaceuticals (e.g. therapeutic proteins) and speciality chemicals in entirely new
hosts. Food and beverage manufacturing is increasingly based on biotechnological methods,
and environmental awareness is expanding the role and importance of environmental
biotechnologists.
Further information
http://www.helsinki.fi/biotech/

Master of Science (M.Sc.) 120 ECTS credits
529345 MAJOR SUBJECT STUDIES IN BIOTECHNOLOGY (SPECIALISATION
OPTION IN MOLECULAR BIOTECHNOLOGY) MOLEKULAARISEN
BIOTEKNIIKAN ERIKOISTUMISLINJA 81-86 ECTS CREDITS
Oblicatory studies for all specialisation options 56 cr
51004 Master´s Thesis Writing Seminar, 1 cr and
529350 Biotechnology and Biotechnology Research Project Seminar, 2 cr
or BIOT550, 3 cr or 529249 Advanced seminar in Biotechnology (BI), 3 cr
529250 Master´s Thesis in Biotechnology / BIOT570 Master´s thesis, 40 cr
570018-570023 Maturity test in MSc degree/ 80061 Maturity test, 0 cr
529230 / BIOT560 Final examination in MSc degree, 10 cr
85059 (BIOT300) Biotechnology – From Inventions to Commercialization, 3 cr
Studies for Molecular biotechnology option 25-30 cr
Oblicatory studies 19 cr
529212/BIOT422 Research project in biochemistry or biotechnology/ Advanced training in a
research group 10 cr (may contain 5 cr practical training)
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51070 Advanced Molecular Biology Technigues, 4 cr
529312 Gene technology II - laboratory course, 4 cr + 529321 PCR and primer design, 1 cr
Elective studies 6-11 cr
51046 Methods in Protein Research, 6 cr
51114 Membranes, lipids and carbohydrates, 3 cr, 6 cr with lab course
510042 Protein structure, function and folding, 5 cr
51083 Neurotransmitters and their receptors, 3 cr
510041 Advanced Immunobiology, 4 cr (7 cr with lab course)
529025 Mammalian genomics, 3 cr (6 cr with practicals)
528034 Bakteerien aineenvaihdunta, säätely ja systeemibiologia (seminaari), 3 op
528019 Molekyylibakteriologian harjoitustyöt (lab course), 8 cr
529236 Introduction to structural biology and biophysics (BI), 4 cr
529266 Short laboratory course on structural biology and biophysics (BI), 5 cr
529235 Growth factors and their receptors (BI), 3 cr
529237 Stem cells and organogenesis (BI), 4 cr
529232 mRNA processing in eukaryotes (BI), 3 cr
529260 Practical training, 4-8 cr

570034 OTHER STUDIES 12-16 CR
Oblicatory studies 12-16 cr
529318 / BIOT410 Personal study plan, PSP, 1 cr
993734 and 993735 Academic writing I and II, 4 cr
Business Economics 4-8 cr (various business economics courses offered by the faculties
and Aalto University)
529208 / BIOT430 Bioethics and legislation, 3 cr

ELECTIVE (FREE-CHOICE) STUDIES 18-25 CR
University courses freely chosen by a student (e.g. theoretical, methodological or
multidisciplinary studies or a minor subject (25 ECTS credits) related to/supporting the
specialisation track). Courses from other faculties and universities can also be approved.

Master’s Degree Programme in Neuroscience (MNEURO)
The International Master’s Degree Programme in Neuroscience (MNEURO) provides
students with the knowledge and skills they need for modern advanced and applied
neuroscience research. The state-of-the art scientific research conducted at the Faculty of
Biological and Environmental Sciences and at the Neuroscience Center offers unique
opportunities to pursue studies in modern facilities in an inspiring research-orientated
atmosphere.
Modern neuroscience is a highly multidisciplinary field using tools ranging from molecular
biological techniques to whole-brain imaging and behavioral studies. Studies in MNEURO
include advanced practical courses, lecture series and seminars in such fields as Molecular
and Cellular Neuroscience, Developmental Neuroscience, Basic Research of Nervous
System Diseases, and Cognitive and Systems neuroscience. The MNEURO consists of 120
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ECTS-compatible credits leading to a Master of Science degree (2 years). The language of
the programme is English.

Master’s Degree in Neuroscience (M.Sc.) 120 ECTS credits
GENERAL STUDIES 1.5 ECTS credits
920023 Personal Study Plan (HOPS), 1.5 Cr (Neuroscience Center)

570061 MAJOR SUBJECT STUDIES IN NEUROSCIENCE 80-100 ECTS credits
Obligatory studies 60-64 ECTS credits
920001 Molecular and Cellular Neuroscience, 6 Cr (Neuroscience Center)
920012 MNeuro Seminar, 6 Cr (Neuroscience Center)
920032/52232 Final Examination in M.Sc. Degree in Neuroscience, 8-12 Cr (Neuroscience
Center)
522064 Master´s Thesis in Physiology and Neuroscience, 40 Cr
570018-570023 Maturity Test, 0 Cr
Elective studies 16-40 ECTS credits
Primarily recommended elective courses
920002 Developmental Neuroscience, 3 Cr (Neuroscience Center)
920003 Functional Neuroanatomy, 3 Cr (Neuroscience Center)
920006/522038 Synaptic Signalling and Plasticity, 3–5 Cr (Neuroscience Center)
920007 Basic Mechanisms of Nervous System Disorders, 1.5-5 Cr (Neuroscience Center)
920027 Practical Training, 6-10 Cr (Neuroscience Center)
920000 Neuroscience seminar series, 1-2 Cr (Neuroscience Center)
Other recommended elective courses
920015 Basic Methods in Neural Cell Culture, 3 Cr (Neuroscience Center)
920028 Basic Methods in Molecular Neurobiology, 3 Cr (Neuroscience Center)
522049 Lectures in Laboratory Animal Science, 2 Cr
522055 Practical Work in Laboratory Animal Science, 1 Cr
522085 Laboratory animal science: design of animal experiments, 1 Cr
OR
955000 The ABC of Animal Experiments Scientists' Competence, 6 Cr (Laboratory Animal
Center)
52265 Introduction to Neurobiology (920009 Neuroscience Center), 5 Cr
51083 Neurotransmitters and their receptors, 3 Cr
920024 Translational Neuroscience, 3–5 Cr (Neuroscience Center)
52271 Electrophysiologial Techniques, 5 Cr
52277 Brain slice electrophysiology, 5 Cr (920019 Neuroscience Center)
910111 Imaging techniques in biological sciences (Institute of Biotechnology), 1.5-3 Cr
920030 Optogenetic techniques in Neuroscience (Neuroscience Center), 0.5-3 Cr
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920026 Book Examination in Cognitive Neuroscience, 6 Cr (Neuroscience Center)
920016 Systems Neuroscience: Perception, Attention, and Memory, 3 Cr (Neuroscience
Center)
920017 Laboratory Works and Data Analysis in Systems Neuroscience, 5 Cr (Neuroscience
Center)
52098 Phenotypic analysis of transgenic animals, 3 Cr
920025 Behavioural Phenotyping of Mutant Mice, 3 Cr (Neuroscience Center)
522020 Neurobiophysics 1, 5-8 Cr
522021 Neurobiophysics 2, 5-8 Cr
52090 Sensory Biology, 2-3 Cr
920031 Neuroregeneration (Neuroscience Center), 1-3 Cr
920029 Neuroepigenetics (Neuroscience Center), 1-2 Cr

ELECTIVE (FREE-CHOICE) STUDIES 19-39 ECTS credits

COURSE DESCRIPTIONS

Master’s Degree Programme in Neuroscience (MNEURO)
920001 Molecular and Cellular Neuroscience, 6 Cr
Target group Master’s level students, PhD students
Objective The student will learn to understand the molecular mechanisms that regulate the
development and functions of the nervous system.
Contents The topics of the course are: Basic organization and cell types of the nervous
system; Electrical signaling in the nervous system; Ion channels and transporters;
Neurotransmitters and their receptors; Signaling mechanisms in glutamatergic synapses;
Signaling microdomains in neurons and astrocytes; Introduction to nervous system
development; Plasticity in the nervous system; Neurotrophic factors and their receptors;
Adhesion molecules of the nervous system; Neuronal motility and plasticity: Regulation by
the cytoskeleton; Model organisms in neurobiological research; Behavioural genetics;
Mechanisms of neurodegeneration; Neural regulation of the immune system
Study materials and literature Purves et al., Neuroscience, lecture material
Completion Lectures, optional study groups, examination.
Evaluation Examination, Grading scale 0-5.

920002 Developmental Neuroscience, 3 Cr
Objective The student will learn to understand the principles underlying the development of
the nervous system and neuronal communication.
Contents The topics of the course are: General concepts of the nervous system
development; Neuronal induction and patterning; Neurogenesis and neurogenic genes;
Gliogenesis and myelinization; Development of neurotransmitter systems; development of
the peripheral nervous system; Axon outgrowth and regeneration; Neuronal migration;
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Neuronal death, Neurobiology of aging; Synaptogenesis; Circuit formation; Refinement of
neuronal circuits.Realisation and
Study materials and literature Purves et al., Neuroscience Unit IV, lecture material
Completion Lectures, examination, optional study groups
Evaluation Written examination. Grading scale 0-5.

920003 Functional Neuroanatomy, 3 Cr
Objective The main objective of the course is to give a survey of the major brain structures
from a functional perspective. Each block of the course will comprehend the development,
adult function and related diseases of a specific system.
Contents The somatosensory system, The visual system, The auditory system, The frontal
cortex, Cerebellum, Basal ganglia, Subcortical system and Hypothalamus, The autonomic
nervous system, The associative cortex and medial temporal lobe.
Study materials and literature material is given on the course
Completion Lectures, study groups
Evaluation Written examination. Grading scale 0-5

920006 / 522038 Synaptic Signaling and Plasticity, 3-5 Cr
Preceding studies Advanced knowledge in neurobiology and molecular biology is required.
920001 “Molecular and Cellular Neuroscience” is highly recommended for those planning to
attend the lectures.
Objective The students will familiarize with the concept, mechanisms and consequences of
the mechanisms governing synaptic signaling and activity–dependent synaptic plasticity in
the central nervous system. In particular, the course will concentrate on the mechanisms by
which electrical neurotransmission is linked to molecular signaling cascades, to regulate the
efficacy of synaptic transmission in the brain.
Contents Mechanisms underlying fast synaptic transmission; Synaptic plasticity, concept
and significance; Mechanisms for induction and expression of plasticity at glutamatergic
synapses; Plasticity at the level of neuronal networks, Plasticity mechanisms at developing
synapses etc.
Study materials and literature Given at the lectures
Completion Lectures, optional study groups and laboratory demonstrations (+2 Cr)
Evaluation Examination. Grading scale 0-5.

920007 Basic Mechanisms of Nervous System Disorders, 1.5-5 Cr
Target group Under- and postgraduate students interested in mechanisms underlying
nervous system diseases
Objective The purpose of the course is to give an overview of basic mechanisms and
research paradigms of nervous system disorders. In the course the student will get familiar
with selected nervous system disorders and the current understanding on the underlying
pathophysiological mechanisms.
Contents The lectures are given both by expert basic researchers and clinicians. The topics
include neurodegenerative, ischemic, neuroimmunological and neuropsychiatric diseases.
Study materials and literature Lecture material and specific scientific articles indicated by
the lecturers
Completion Lectures (1.5 Cr); Lectures + examination (5 Cr)
Evaluation Examination, Grading scale 0-5.
Relations to other study units Basic courses in neurobiology, genetics and molecular
biology are recommended.
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920015 Basic Methods in Neural Cell Culture, 3 Cr
Objective Students will understand how neurons can be dissociated and cultured. They will
learn how to transfect and image cultured neurons and how the images can be analyzed.
The learning occurs by addressing the given research question.
Contents Aseptic working methods, establishment and maintenance of primary neural cell
cultures, transfection, immunofluorescence stainings, and live cell imaging.
Completion Lectures, demonstrations, laboratory exercises and presentations by the
students
Study material and literature Will be provided during the course
Evaluation Pass/fail.
Relations to other study units “920001 Molecular and Cellular Neuroscience” is highly
recommended for those planning to attend the course.

920028 Basic Methods in Molecular Neurobiology, 3 Cr
Target group master's level and PhD level students
Objective The student will learn to understand the basic molecular neurobiology methods
that are used for in vivo or in vitro experiments.
Contents The lectures give an overview of the protein chemistry and molecular biology
techniques used to investigate protein and DNA and RNA levels, their modifications and
interactions. The practical course involves RNA extraction, cDNA production, Reverse
Transcription real-time PCR, protein extraction/purification, analysis of protein content,
ELISA and WB analyses of neuronal cell culture samples
Study materials and literature Lecture material and other material provided by the
teachers
Completion Lectures: 100% attendance to lectures and, at the end of the lecture day, a
short test with the questions from the lecture material; practical course: 100% attendance
and written report
Evaluation Lectures: 100% attendance to lectures and a short test by the end of the lecture
day; practical course: written report. Grading scale pass/fail
Preceding studies General laboratory skills are required. Basic knowledge in neurobiology,
genetics and molecular biology are required
920024 Translational Neuroscience, 3-5 Cr
Objective The student will learn the basic principles, processes and challenges of
translation of basic biomedical research discoveries to novel clinical applications in CNSrelated disorders.
Contents The topics of the course include: Principles of drug development; Drug efficacy
and safety screening with automated electrophysiology and imaging; In vivo imaging in
preclinical CNS drug development; Clinical drug development; Regulatory processes in drug
development; Formulation and drug delivery; Brain imaging in CNS drug development;
Psychophysiological measurements; Placebo effect; The blood-brain barrier challenge in
delivery of biological drugs into the CNS; Stroke; Recent trends in CNS clinical trials;
Economical aspects in drug development; Several case studies on successful/failed drug
development projects.
Study materials Material distributed during the course.
Completion Lectures, case studies in study groups and examination.
Evaluation Examination, grading scale 0-5.

225

52271 Electrophysiological Techniques, 5 Cr
Objective Basic knowledge and understanding of electrophysiological techniques and their
sources of error from microelectrodes to devices and from recording modes to data analysis.
Students will learn how to perform current and voltage clamp experiments using one or two
microelectrodes in continuous/bridge/discontinuous/whole cell/perforated patch recording
modes
Contents 1) Theory: Electricity, concepts and principles; properties of preparations,
microelectrodes and amplifiers; equivalent circuit representation; accuracy and sources of
error in microelectrode measurements; single and two microelectrode current and voltage
clamp techniques; other microelectrode techniques; mechanisms of noise coupling and
means for noise reduction; safety in an electrophysiology laboratory. 2) Hands-on exercises
start with simple equivalent circuits and basic recording devices, and continue on active
model cells with research instruments.
Study materials and literature Course compendium and/or lecture handouts, and written
instructions for laboratory exercises.
Completion Active participation in laboratory exercises and teaching, homework, and a
written exam based on the course compendium, lecture handouts and the laboratory
exercises.
Evaluation Grading scale 0-5.

52277/920019 Brain slice electrophysiology, 5 cr
Timing: 2nd period annually, 2 first weeks of December
Prerequisites: Electrophysiological techniques. A strong background in neurophysiology, for
example lectures in neurobiology, molecular neurobiology, Purves etc.
Goals: The goal is to learn widely used methods in electrophysiology (field recordings and
patch clamp) and learn how to set up an electrophysiological experiment. After the course
the students are aware of the mostly used electrophysiological techniques and are able to
apply them in science.
Contents: During the course, several techniques are discussed and applied in practice
(extra- and intracellular recordings; field potentials, patch-clamp, current-clamp. The
techniques are applied to answer different physiological questions in different brain
preparations. After the course the students also know how to make acute tissue preparations
for electrophysiological recordings.
Literature: Articles are given at the course.
Realisation and working methods: Laboratory course (80h) and individual work (40h).
Evaluation: Course laboratory work, written report.
Grading: scale 0-5.

920030 Optogenetic Techniques in Neuroscience, 0.5-3 Cr
Preceding studies: Basic knowledge of molecular biology and neuroscience in required.
Objective: After the course you will know what optogenetic is, understand the basics of
optogenetic techniques, be ready to discuss the latest publications in the field of
optogenetics and be able to select the technique suitable for your project
Contents: Optogenetic stimulation and inhibition of neurons, Light-induced gene expression,
Optogenetic control of protein localization and protein-protein interaction
Study materials and literature: Handouts of the lectures, scientific articles given at the
course
Completion: Lectures (100% attendance); laboratory demonstrations and student
presentations, written exam
Evaluation: Grading scale 0-5
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Additional information: Lectures only: 0.5 ECTS, Lectures + laboratory demonstrations
and student presentations 3 ECTS

920026 Book Examination in Cognitive Neuroscience, 6 Cr
Study materials and literature Gazzaniga, M.S., Ivry, R.B., Mangun, G.R., Steven, M.S.
Cognitive neuroscience: The biology of the mind (Norton, New York, 3rd edition)
Completion: Written Exam
Evaluation Grading scale 0-5.
Relations to other study units Prerequisite for the course "920016 Systems Neuroscience:
Perception, attention,and memory".

920016 Systems Neuroscience: Perception, Attention, and Memory, 3 Cr
Objective After the course, the student has an overview on the neuronal mechanisms
underlying perception, attention, and memory, the key neuroimaging techniques and on the
current research issues.
Contents Concepts of mechanisms and phenomena. Spatial and temporal scales of
neuronal architecture and dynamics. Bottom-up and top-down processing, cellular- and
network-level correlates for psychophysiological observations. Correlated neuronal activities
and emergence of large-scale brain dynamics. The teaching will cover sensory systems,
attention, working memory, and consciousness and neuroimaging techniques such as
functional magnetic resonance imaging (fMRI) and electro- and magnetoencephalography
(EEG and MEG).
Study materials and literature Lecture material and Gazzaniga et al. Cognitive
Neuroscience: The Biology of Mind, 3rd edition.
Completion: Lecture series and exam
Evaluation Examination. Grading scale 0-5.
Relations to other study units "920026 Book Examination in Cognitive Neuroscience" or
equivalent knowledge is prerequisite for the course.
920017 Laboratory Works and Data Analysis in Systems Neuroscience, 5 Cr
Objective The student will learn the laboratory skills for making an MEG, EEG, and MRI
experiment and subsequent data analysis.
Contents Theory of MEG, EEG, and MRI, and basics of psychophysical testing. Data
acquisition with simultaneous MEG and EEG, and with MRI; Data analysis of the recorded
data; Time-series analyses in time, frequency, and time-frequency domains; Amplitude and
phase interactions; Basics of databasing.
Completion Practical course. Lectures on instrumentation background, laboratory practices
and precautions. Real data acquisition in small groups, every student will make several
recordings and participate as a subject once. Subsequent data analysis.
Study materials and literature Will be provided during the course.
Evaluation Written lab notebooks, report. Grading scale pass/fail.
Relations to other study units "920026 Book Examination in Cognitive Neuroscience"
or equivalent knowledge is prerequisite for the course.
522020 Neurobiophysics 1, 5-8 Cr
Timing: Every second year, periods 1-3, once every or every second week.
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Preceding studies: Previous knowledge in neurobiology is required for good learning
results.
Objective: The aim of the course is to give a good knowledge and an understanding of ion
channel biophysics from physical chemistry and early models such as the Hodgkin-Huxley
model, to recent findings from structure-function studies.
Contents: Basic concepts and physics of ion channel function; the Hodgkin-Huxley model
and voltage gated channels; physicochemical principles and mechanisms of function;
structure-function relationships of ion channels including mechanisms of selective
permeability, gating and block etc.; overviews on main types of ion channels; ion channels
and cell physiology.
Study materials and literature: Hille B, Ion Channels of Excitable Membranes, 3rd edition,
2001, Sinauer. Review articles.
Completion: The course consists of lectures and examinations weekly or fortnightly on
typically one or two book chapters at a time, respectively. Optional homework problems for
extra credits (the standard number of credits is 6).
Evaluation: Grading scale 0-5.
Additional information: The two courses Neurobiophysics 1 and 2 may be studied in either
order.
522021 Neurobiophysics 2, 5-8 Cr
Timing: Every second year, periods 1-3, once every or every second week.
Preceding studies: Previous knowledge in neurobiology and basic calculus is required for
good learning results.
Objective: The aim of the course is to give a good knowledge and an understanding of
cellular neurophysiology, with emphasis on electrical signaling at the cellular level, on the
methods of analyzing experimental data, and on examples of modelling.
Contents: Basic electricity; ion movements across membranes; linear and nonlinear
properties of membranes; properties and modelling of dendrites; ion channels and statistical
analysis of experimental data; synaptic transmission; origin and analysis of field signals;
cellular neurophysiology; homework problems.
Study materials and literature: Johnston D. & Wu S.M.-S.: Foundations of Cellular
Neurophysiology, The MIT Press, 1995 (or a corresponding more recently published book).
Review articles.
Completion: The course consists of lectures and examinations on typically two book
chapters at a time and arranged weekly or fortnightly. A refresh exam (recommended).
Homework problems. Alternatively: one final exam.
Evaluation: Grading scale 0-5.
Additional information: The two courses Neurobiophysics 1 and 2 may be studied in either
order.

52090 Sensory Biology, 2-3 Cr
Preceding studies: For Finnish students 529001 and 529002 Biotieteiden perusteet I-II,
preferably also 522018 Eläinfysiologian seminaari. For international students no special
requirements.
Objective: The students will learn to understand the physical and biological boundary
conditions of sensory information, the principles and mechanisms of information processing
in sensory organs and nervous systems, the adaptation of sensory systems to different
environments and life styles, and animal communication.
Contents: All known sensory modalities, the major systems as well as “minority senses”.
Literature: Lecture handouts and literature that will be presented during the lectures.
Completion: Lectures, Four smaller exams during the course, plus a final exam.
228

Evaluation: Grading scale 0-5.
Additional information: Active participation and passing the exams gives 2 credits. 1 extra
credit may be earned by writing an essay on a subject approved by the Professor.
920025 Behavioural Phenotyping of Mutant Mice, 3 Cr
Objective The course will give an overview of methods in behavioural neuroscience with
special emphasis on analysis of mutant mice. After the course the student should be able to
describe the general principles of animal models and study design in behavioural
neuroscience, understand importance of species-specific characteristics of mouse as an
animal model, critically evaluate the role of genetic background, sex and environmental
influences on experimental outcome, indicate appropriate tests for behavioural assessment
of mouse models for neuropsychiatric and neurodegenerative disorders as well as to
describe the mouse behaviour in ethological perspective and recognise the importance of
novel, home-cage based methods
Contents General principles of animal models and study design; Mouse as a model
organism for behavioural studies; Behavioural phenotyping of mouse models for
neuropsychiatric disorders – emotional behavior, motor and sensory testing, learning and
memory; Challenges of comprehensive phenotyping – role of environment, standardization
of the procedures, genetic background; Ethological perspective and monitoring of mouse
behavior in the home cage.
Completion: Lectures, demonstrations.
Study materials and literature: Lecture material and sample articles; Crawley JN: What's
Wrong With My Mouse? Behavioral Phenotyping of Transgenic and Knockout Mice (2nd
Edition, 2007, John Wiley & Sons).
Evaluation Examination. Grading scale 0-5.

920031 Neuroregeneration, 1-3 Cr
Preceding studies: Molecular and Cellular Neuroscience - course passed.
Objective: to learn basic concepts and research methods for CNS regeneration after
traumatic brain injury and spinal cord injury.
Contents: Molecular mechanisms and social impact of traumatic brain injury and spinal cord
injury. Extracellular matrix and signalling pathways for axonal regeneration. Practical
demonstrations: 1) cranial window and skull thinning models for traumatic brain injury
studies. 2) Regeneration of fluorescently labelled dendrites and blood vessels – multiphoton
imaging. 3) Spinal cord hemisection and drug delivery. 4) Behavioral tests for functional
deficits and function regain after spinal cord injury.
Completion: Lectures, laboratory demonstrations.
Evaluation: pass/fail.
Additional information: lectures 1 credit, lectures + laboratory demonstrations 2 Cr.

920029 Neuroepigenetics, 1-2 Cr
Target group: master's level and PhD level students
Preceding studies: Basic knowledge of genetics and molecular biology required
Objective The student will: 1) know the major epigenetic processes that regulate functions
of the nervous system in health and disease, 2) be able to describe the principles of the
methods for studying epigenetic processes
Contents First part of the lecture course cover a theory and an overview of methodological
approaches to study the main epigenetic events: DNA methylation, histone modifications,
RNA interference (including microRNAs). Second part of the course review the most critical
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neuroepigenetic processes throughout the life cycle that mediate: neurodevelopmental
disorders Rett syndrome, Prader-Willi/Angelman syndrome (genes expression according to
their parental origin); sexual dimorphism of neuronal disorders; circadian cycle; and
behavioral response to environmental risk factors (stress, substance use)
Study materials and literature Lecture material and scientific articles
Completion Lectures, examination
Evaluation Examination, Grading scale 0-5

955000 The ABC of Animal Experiments Scientists' Competence, 6 Cr
Target group : The course is aimed for PhD students and researchers who are using
experimental animals in their work. The course together with a relevant higher academic
degree gives a legal competence to perform animal experiments with rodents and design
procedures and projects.
Contents: This is a combined course for functions A and B, as defined in the current
Directive (2010/63/EU). The course is composed of core modules and one rodent specific
module; all in line with the learning outcomes presented in the EU working document on the
development of a common education and training framework to fulfill the requirements under
the Directive. The course is accredited by FELASA (Federation of European Laboratory
Animal Science Associations).
More specifically, the course includes the following core modules of function A (carrying out
procedures on animals) and of function B (designing procedures and projects): National
legislation
Ethics, animal welfare and 3Rs, Basic and appropriate biology (theory and practical), Animal
care, health and management, Recognition of pain, suffering and distress, Humane method
of killing, Minimally invasive procedure without anesthesia (theory and skills), Experimental
design, Design and management of procedures and projects
Evaluation: Accepted - Fail
Responsible person: Niina Kemppinen
Other information: The participant number is strictly limited to 45. PhD students and
researchers working at the University of Helsinki have priority for participation. Apart from
that, places are available on the first come, first served basis. NB! The number of places
may vary because of the registrations that are made by e-mail.
The course fee is 470 EUR for students and researchers working at the University of
Helsinki. Please give detailed invoice information (at Univ. Helsinki: the name of the
department and profit center code) at registration.
Realisation and working methods: Lectures about 60 h including some obligatory practical
and group works. Hands-on-exercises with a rat and mouse (~20 h).
Further information: niina.kemppinen-at-helsinki.fi

52265 / 920009 Introduction to Neurobiology, 5 Cr
Target group: Students from different disciplines, including biology, psychology, medicine,
physics and biomedical engineering.
Timing: During period 2 or 3 annually. Recommended to be completed during early stages
of major studies in neurobiology.
Teacher: Prof. Kai Kaila
Objective: The aim of the course is to give a thorough overview of neurobiology and its
relations to other sciences.
Contents: Neurobiology and its relationships to other fields of science, research methods,
history of ideas and ideologies, biophysics of neuronal membranes, electrical and chemical
signaling, ion channels and transporters, action and resting potentials, synaptic function and
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plasticity, information processing, genes and brains, learning and memory, motor system,
neuroethology, sensations and perception, neurobiology or consciousness
Literature: Lecture handouts and notes (optional Purves et al: Neuroscience)
Grading: Grading scale: 0-5
Realisation: Lectures and written exam

920022/52098 Phenotypic analysis of transgenic animals, 3 Cr
Objective: The aim of the lecture course is to give an introduction to transgenic animal
models and analytical methods used to characterize these models in basic neurobiological
research and in modelling of nervous disorders.
Contents: The course consists of lectures given by experts of different animal models and
methodology as well as 2-4 case reports presented by the students.
Study materials and literature: Material given by the lecturers, lecture notes and selected
research articles
Evaluation: Grading scale 0-5 (examination) and pass/fail (lectures)
Realisation and working methods: Lectures and examination

910111 Imaging techniques in biological sciences (Institute of Biotechnology), 1,5-3
Cr
Organizers: Eija Jokitalo and Maria Vartiainen (Institute of Biotechnology), VGSB & GPBM
Aims: The course is meant for all students and researchers who are interested in learning
more about modern imaging techniques and their applications. This course or equivalent
skills will be a prerequisite for attending the Practical course in Imaging techniques in
biological sciences, organized during spring term 2014 in Viikki.
Content: The course consists of a seminar series. Each seminar consists of two 45 minute
lectures; the first will describe the technology, and the second will cover the applications.
Learning diary covering 12 seminars will be required for credits (3 ETCS). If you are unable
to cover the required number of seminars, written assignments will be provided (max 2).
Additional information: The course language is English.

920023 Personal Study Plan, 1.5 Cr
Target group: First year MNeuro students
Timing: Autumn term, period I + updating of the study plan as necessary
Objectives: To devise an individual plan for the Master’s degree studies to be completed
and a timetable for their completion
Contents: Discussions organised and supervised by the coordinator and the teachers, after
which students will independently write their plans and return them to the coordinator
Completion: Participation in the study plan meetings, discussions with the coordinator and
teachers, independent writing
Evaluation: pass/fail

920012 MNeuro Seminar, 6 Cr
Target group: second year MNeuro students
Objectives: The objective is to engage students in the world of neuroscience research and
develop their ability for scientific thinking. At the seminar, the students will practice both the
written and oral communication skills in the neuroscience, get familiar with the local
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neuroscience research community as well as scientific publishing, funding and career
opportunities.
Contents: scientific writing, publishing in peer reviewed scientific journals, presenting and
defending scientific data, writing a research plan. Site visits to research laboratories in the
field. The seminar will also support the writing process of Master’s thesis.
Completion: participation, active discussions, written tasks and oral presentations in the
seminars

920032/52232 Final Examination in M.Sc. Degree in Neuroscience, 8-12 Cr
Target group: MNeuro students
Literature: The exam is based on selected exam books (e.g. Cowan, Sudhoff and Stevens:
Synapses, 2003, 792 pp) and review articles agreed in advance with the MNeuro director.

920000 Neuroscience Seminar Series, 1-2 Cr
Contents: Scientific presentations given by expert scientists in the field. The program is
found on the Neuroscience Center web pages
Completion: To obtain the credits, please ask a signature from the host of the seminar to
verify your attendance. The signed document should contain the date and the name of the
speaker. More information on the Neuroscience Center web pages
Credits 15 attended seminars = 1 Cr
Evaluation: pass/fail

920027 Practical Training, 6-10 Cr
Target group : MNeuro students
Timing: Recommended to be completed during the first or second year, but before the
Master’s thesis.
Objectives: To acquire practical experience in in a research group working in the field of
neuroscience and develop ability for independent work and the reporting of results.
Contents: 4-7 weeks of full-time work in a research group operating at the university, a
research institute or a company.
Completion A research proposal, practical training in a reseach group and a written report.
The practical training is to be agreed upon in advance with the MNeuro director.
Evaluation Laboratory work and a written report, grading scale pass/fail.
522064 Master’s Thesis in Physiology and Neuroscience and 570018-570023 Maturity
Test, 40 ECTS credits
Target group: MNeuro students
Timing: Recommended to be completed during the second year of the Master’s degree
studies
Objectives: The Master’s thesis must demonstrate the student’s ability to think scientifically,
mastery of the necessary research methods, familiarity with the research topic and
competence required for scientific communication in the field. The thesis work can be
completed independently or, alternatively, by participating in group work or in a wider
research project, provided that the student’s independent input can be verified and assessed.
Each student must write the thesis independently.
Contents: See the instructions of your faculty or major subject.
Completion: See the instructions of your faculty
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Evaluation: Verbal assessment on the Latin scale laudatur – approbatur (improbatur)

51083 Neurotransmitters and their receptors, 3 Cr
Target group Advanced undergraduate and graduate students of Biochemistry,
Biotechnology, Physiology and related biosciences.
Timing Period 4
Preceding studies Basic knowledge of biochemistry and cell and molecular biology is
assumed.
Objective On completion of the course, the student has gained an understanding of the
molecular mechanisms of chemical neurotransmission and can explain how
neurotransmitters act on their receptors and induce downstream signals and is able to
integrate this information into a physiological context. The student has also obtained practise
in critical reading and discussing literature and communicating scientific knowledge.
Contents The topics include structure and function of ligand-gated ion channel and Gprotein coupled receptors for major neurotransmitters, and biosynthesis and metabolism of
major neurotransmitters.The focus is on the molecular level but relevant synaptic physiology
and pharmacology will be covered as well. The course consists of lectures, student
presentations, and discussions.
Study materials and literature Reading list covering relevant material from major textbooks
(e.g., Brady ST et al., Eds. - Basic Neurochemistry, 8th Ed., Academic Press, 2011) and
review and research articles will be given in the beginning of and during the course (Moodle).
Completion Lectures, seminars (incl. own oral presentation and written summary), and an
exam.
Evaluation Grade (scale 1-5) is based on attendance and activity in class (30%),
presentation (30%) and the exam (40%).
Relations to other study units The course provides useful background for studies of
molecular neurobiology, pharmacology and cell and molecular biology.

522049 Lectures in Laboratory Animal Science, 2 Cr
Time: Annually, I. period
Objective: To give in accordance with Finnish and European legislation theoretical training
in laboratory animal science, which is obligatory for personnel performing any of the
Functions A-D of Article 23 (2010/63/EU); A = persons carrying out procedures on animals;
B = persons designing procedures and projects; C = persons taking care of animals; D =
persons killing animals.
Content: The course content complies with requirements in Finnish legislation on the use of
animals for teaching and research and the directive of the European parliament and council,
including e.g. biology and husbandry of laboratory animals; microbiology and disease;
genetics; health hazards and safe practices; design and conduct of animal experiments;
anaesthesia, analgesia and experimental procedures; humane endpoints; assessment of
pain, distress and suffering; alternatives to animal use; ethical aspects and legislation;
analysis of scientific literature.
Study material and literature: Power-point hand-outs of the lectures as well as accessory
learning material will be made available in Moodle. Supplementary material: Handbook of
Laboratory Animal Science (2nd edition), Vol 1, Essential Principles and Practices. Jann Hau
and Gerald L. Van Hoosier, Jr. (eds). CRC Press, 2003; or other literature.
Realisation and working methods: Lectures and an exam. 80% lecture attendance
required.
Evaluation: Grading scale 0-5 (exam).
Association to other studies: These lectures together with courses 522085 and 522055
(or courses of similar content) give necessary basic theoretical knowledge needed for
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carrying out procedures on animals and designing procedures and projects. Changes in
legislation are possible and will be reflected in course contents (information will be given on
the website of the Division Physiology and Neuroscience).
Additional information: The lectures will be given in English. According to Finnish
legislation on the use of animals for teaching and research (497/2013,8§) and the directive
(2010/63/EU) of the European parliament and council, in addition to the required training in
laboratory animal science, a person designing procedures and projects must have an
appropriate higher university degree.
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YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS
I Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset pääaineopiskelijoille
Akvaattisten tieteiden koulutusohjelma
Tutkinnon rakenne akvaattisten tieteiden koulutusohjelmassa
Akvaattisten tieteiden koulutusohjelmassa suoritetaan luonnontieteen kandidaatin tutkinto
pääaineena akvaattiset tieteet. Filosofian maisterin tutkinnon voi suorittaa missä tahansa
akvaattisten tieteiden kolmesta erikoistumislinjasta: kala- ja kalastusbiologia, limnologia ja
meribiologia. Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon on sisällytettävä ainakin yksi
sivuaineopintokokonaisuus ja muita opintoja kuten viestintä- ja kieliopinnot. Lisäksi
tutkinnossa voi olla vapaasti valittavia opintoja.
Akvaattisten tieteiden koulutusohjelmassa suoritettuun tutkintoon voi liittää sivuaineena
muita bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opettamia aineita sekä muiden tiedekuntien
ja yliopistojen tutkintovaatimusten mukaisia opintokokonaisuuksia, jotka ovat vähintään 25
opintopisteen laajuisia. Aineenopettajan tutkintoon on sisällytettävä opettajan pedagogiset
opinnot. Toisen opetettavan aineen voi valita vapaasti.
Tavoitteet
Akvaattisten tieteiden koulutusohjelmassa koulutetaan asiantuntijoita, joilla on
kokonaisnäkemys vesiekosysteemien rakenteesta, syy-seuraussuhteista ja ihmisen
vaikutuksesta vesiekosysteemiin, sen eliöstöön ja eri prosesseihin. Akvaattisten tieteiden
opinnoissa saadaan menetelmälliset valmiudet kerätä ja käsitellä monitieteellisiä aineistoja
ja perehdytään monitieteellisiin ongelmanratkaisumalleihin.

Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto 180 OP
Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinnon tavoitteena akvaattisten tieteiden
koulutusohjelmassa on:
 Antaa perustiedot
– vesiekosysteemien rakenteesta ja toiminnasta
– vesieliöiden ja niiden muodostamien yhteisöjen taksonomiasta, toiminnoista ja
toimintojen säätelystä
– vesieliöiden vuorovaikutussuhteista niin elollisen kuin elottoman ympäristön kanssa
 Antaa menetelmälliset perusvalmiudet akvaattisiin aloihin liittyvään työskentelyyn niin
laboratoriossa kuin luonnossa
 Luoda monipuolinen käsitys akvaattisten tieteiden eri osa-alueista ja perehdyttää
tieteelliseen ajatteluun, tieteellisiin työskentelytapoihin ja akvaattisen alan kehityksen
seuraamiseen, mikä mahdollistaa akvaattisten tieteiden ja muiden tieteenalojen
tietämyksen monipuolisen yhdistämisen
 Valmentaa ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja auttaa
opiskelijaa löytämään omat kiinnostuksen kohteensa
 Valmentaa akvaattisten tieteiden alan perustietojen soveltamiseen työelämässä ja
tutustuttaa alan työmahdollisuuksiin
 Varmistaa riittävä viestintä- ja kielitaito
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570014 MUUT OPINNOT 23 OP
Työelämään orientoivia opintoja, esim. 570013 Ammattikuvakurssi, 3 op
518111 HOPS 1. vuoden opiskelijoille, 1 op
Opintojakson osana opiskelija vastaa oppimista ja oppimisympäristöä koskevaan
ensimmäiseen Learn-kyselyyn.
518112 HOPS 2. vuoden opiskelijoille, 1 op
518113 HOPS 3. vuoden opiskelijoille, 1 op
570009 Tieto- ja viestintätekniikan ajokortti, 3 op
55395 Kemian perusteet, 5 op
80144 Tilastotiede I: Tilastollisen ajattelun perusteet, 2 op (tai vastaava kurssi)
Toinen kotimainen kieli, 3 op
Vieras kieli, 4 op

518059 AKVAATTISTEN TIETEIDEN PERUS- JA AINEOPINNOT 93 OP
518061 Akvaattisten tieteiden perusteet, 8 op
519091 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin, 3 op
529001 Biotieteiden perusteet I, 6 op
529002 Biotieteiden perusteet II, 4 op
52073 Ekologian perusteet, 4 op
53531 Hydrologian peruskurssi, 5 op
518062 Vesieliöiden lajintunnistus, 8 op
518064 Vesikemia (harjoitustyöt), 4 op
518065 Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi, 10 op
518069 Akvaattisten tieteiden proseminaari ja äidinkielen opinnot, 3 op
51809 Akvaattisten tieteiden kirjatentti, 6 op
86276 Tieteellinen kirjoittaminen ja syventävät TVT-opinnot, 4 op
518067 Kandidaatintutkielma, 6 op
570015-570017 Kypsyysnäyte LuK-tutkinnossa, 0 op
Opintojakson osana opiskelija vastaa oppimista ja oppimisympäristöä koskevaan toiseen
Learn-kyselyyn.
Valitaan joku seuraavista erikoistumislinjoista:
KALA- JA KALASTUSBIOLOGIAN ERIKOISTUMISLINJA
Kala- ja kalastusbiologian pakolliset opinnot
86103 Kalantutkimus, luennot (KALAT 3.1), 4 op
86104 Kalantutkimus, harjoitustyöt (KALAT 3.2), 8 op
86128 Kalabiologia, luennot (KALAT 18), 4 op
86145 Tilastollisen Bayes-päättelyn perusteet, 4 op
Kala- ja kalastusbiologian valinnaisia aineopintoja 2 op
Suositeltavia opintoja esim.
86111 Ympäristönmuutosten vaikutukset kaloihin ja kalatalouteen (KALAT 9), 4 op
519038 Ympäristökysymysten hallinta, 4 op
86221 Vesianalyysitulosten tulkinta (LIMNO 21), 3 op
51829 Merien rantavyöhykkeen ekologia, 3 op
86208 Johdatus sedimentteihin, luennot (LIMNO 18.1), 3 op
86131 Suomen kalat, kirjatentti (KALAT 10), 2 op
86154 Kalastustekniikka, kirjatentti (KALAT 24), 4 op
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519031 Ympäristönsuojelun perusteet (YMP 101), 5 op
519042 Paikkatieto ja sen sovellukset, 6 op
Muita soveltuvia opintoja
LIMNOLOGIAN ERIKOISTUMISLINJA
Limnologian pakolliset aineopinnot
86221 Vesianalyysitulosten tulkinta (LIMNO 21), 3 op
86208 Johdatus sedimentteihin, luennot (LIMNO 18.1), 3 op
86228 Johdatus sedimentteihin, harjoitustyöt (LIMNO 18.2), 2 op
817830 Maaperätieteen perusteet (MMtdk), 5 op
Limnologian valinnaisia aineopintoja 9 op
Suositeltavia opintoja esim.
518032 Johdatus paleolimnologiaan, 3 op
86219 Hajakuormitus ja sen vesistövaikutukset (LIMNO 69), 3 op
519038 Ympäristökysymysten hallinta, 4 op
86103 Kalantutkimus, luennot (KALAT 3.1), 4 op
86111 Ympäristönmuutosten vaikutukset kaloihin ja kalatalouteen (KALAT 9), 4 op
518003 Levien ekologia ja systematiikka, 3 op
817833 Maaperä ja ympäristö (MMtdk), 5 op
51829 Merien rantavyöhykkeen ekologia, 3 op
519031 Ympäristönsuojelun perusteet (YMP 101), 5 op
518018 Planktonekosysteemin rakenne ja toiminta, 3 op
86131 Suomen kalat, kirjatentti (KALAT 10), 2 op
519042 Paikkatieto ja sen sovellukset, 6 op
86145 Tilastollisen Bayes-päättelyn perusteet, 4 op
Muita soveltuvia opintoja
MERIBIOLOGIAN ERIKOISTUMISLINJA
Meribiologian pakolliset aineopinnot
51829 Merien rantavyöhykkeen ekologia, 3 op
59900 Evoluutio ja systematiikka, 4 op
518003 Levien ekologia ja systematiikka, 3 op
518018 Planktonekosysteemin rakenne ja toiminta, 3 op
Meribiologian valinnaisia aineopintoja 9 op
51878 Itämeritutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä, 4 op
519038 Ympäristökysymysten hallinta, 4 op
518032 Johdatus paleolimnologiaan, 3 op
86221 Vesianalyysitulosten tulkinta (LIMNO 21), 3 op
86103 Kalantutkimus, luennot (KALAT 3.1), 4 op
86128 Kalabiologia, luennot (KALAT 18), 4 op
519042 Paikkatieto ja sen sovellukset, 6 op
59932 Yksilöistä ekosysteemeihin, 6 op
526000 Johdatus kasvitieteeseen, 3 op
52052 Johdatus eläintieteeseen, 3 op
86145 Tilastollisen Bayes-päättelyn perusteet, 4 op

SIVUAINEOPINNOT, vähintään 25 op
Vähintään yhden sivuaineen perusopinnot (approbatur). Myös yhden sivuaineen perus- ja
aineopinnot (cum laude approbatur) voi sisällyttää sivuaineopintoihin. Suositus on, ettei
sivuaineopintojen määrä ylittäisi 60 op. Akvaattisten tieteiden sivuaineiksi sopivat bio- ja
ympäristötieteellisen tiedekunnan aineiden ohella mm. matemaattis-luonnontieteellisessä ja
maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa opetettavat aineet sekä useat Aalto-yliopiston
oppiaineet.
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VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Pää- tai sivuaineopintoja siten, että opintopisteiden kokonaismäärä LuK-tutkinnossa on 180
op.
RUOTSINKIELINEN OPETUS
Osan kandidaattitutkinnon pakollisista kursseista voi käydä myös ruotsinkielisinä, mm.
570009 Körkort i data- och kommunikationsteknik, 3 sp
55395 Kemins grunder, 5 sp
58583 Biostatistik, 2 sp
529001 Biovetenskapernas grunder I, 6 sp
529002 Biovetenskapernas grunder II, 4 sp
52073 Ekologins grunder, 4 sp
59900 Evolutik och systematik, 4 sp

Filosofian maisterin (FM) tutkinto 120 OP
Filosofian maisterin (FM) tutkinnon tavoitteena akvaattisten tieteiden koulutusohjelmassa on:
 Tarjota opiskelijan valitseman akvaattisten tieteiden erikoisalan hyvä tuntemus ja
valmius soveltaa opittuja tietoja ja menetelmiä itsenäisesti
 Luoda valmiudet toimia työelämässä oman erikoisalansa asiantuntijana ja kehittäjänä,
minkä pohjana on hyvä viestintä- ja kielitaito
 Valmentaa tieteelliseen jatkokoulutukseen
Akvaattisten tieteiden koulutusohjelman erikoistumislinjat
Kala- ja kalastusbiologia
Kala- ja kalastusbiologian opetuksen tavoitteena on perehtyminen kalojen ekologiaan ja
kalantuotantoon sekä kalatalouteen ja vesien elollisten luonnonvarojen käyttöön ja alan
tutkimusmenetelmiin. Opetuksen pääpaino on tuotantobiologiassa, mutta opintoihin on
suositeltavaa sisällyttää myös esimerkiksi taloustieteen opintoja ja laskentamenetelmällisiä
opintoja. Yliopistossa saatavaa kalatalouden asiantuntemusta tarvitaan mm.
kalataloustutkimuksessa, -suunnittelussa ja -opetuksessa, kalastushallinnossa,
vesienhoidossa ja -suojelussa, kalatalouden järjestötoiminnassa ja kalatalousneuvonnassa,
kalanviljelyssä ja -kasvatuksessa sekä kalastuksessa ja kalan markkinoinnissa.
Limnologia
Limnologian opetusalana on ensisijaisesti sisävesien fysiikka, kemia ja biologia sekä
vesistöjen suojelu. Limnologia on oppi sisävesien luonnontaloudesta, vesistöissä
tapahtuvista ja vesistöihin liittyvistä ilmiöistä sekä niiden välisistä syy-yhteyksistä. Vesien
elämän ympäristön ja sen eliömaailman välinen vuorovaikutus on limnologian keskeisintä
problematiikkaa. Tärkeimpiä limnologian perustieteitä ovat hydrologia, mikrobiologia,
kasvitiede, eläintiede, fysiikka ja kemia. Sovellutusten kannalta ovat tärkeitä myös teknilliset
ja taloudelliset opinnot. Viikin kampuksella opetusta antavista oppiaineista esimerkiksi
vesiensuojelutehtäviä ajatellen suositeltavia ovat mm. kala- ja kalastusbiologia, meribiologia,
ekologian, mikrobiologian, kasvitieteen, ympäristömuutoksen ja -politiikan, suometsätieteen,
maaperä- ja ympäristötieteen sekä ympäristöekonomian kurssit tai opintojaksot.
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Meribiologia
Meribiologian opetus suuntautuu murtovesien ja merivesien ekosysteemien tarkasteluun.
Opetuksen tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat vesiympäristön kokonaisvaltaiseen
tarkasteluun, vesiekosysteemin rakenteen ja toiminnan säätelyyn sekä ihmisen vaikutukseen
säätelypaineiden tuottajana. Käytännön opetuksessa perehdytään vesieliöihin ja niiden
lajintuntemukseen, vesiekologisiin teorioihin sekä tutkimusmenetelmiin ja erilaisten
tutkimustapojen soveltamiseen eri elinympäristöissä. Opetuksessa pyritään painottamaan
vesiekosysteemien dynaamista luonnetta, ravintoverkkojen rakennetta ja niiden bioottista ja
abioottista säätelyä. Mereisen luonnon kokonaisvaltainen ymmärtäminen edellyttää
meribiologian opiskelijoilta hyvää kemian, biokemian ja fysiikan osaamista. Meribiologiassa
voi keskittyä myös ekosysteemin eri osa-alueiden tarkasteluun, kuten mikrobiologiaan,
vesieliöiden ekologiaan, fysiologiaan, genetiikkaan ja systematiikkaan tai tuotantobiologiaan.

Akvaattisten tieteiden kaikille erikoistumislinjoille pakolliset syventävät opinnot 60 op
52331 Laudatur-seminaari (pre- ja post-seminaarit), 2 op
518047 Akvaattisten aineistojen tilastotieteellinen käsittely, 4 op
Muut tilastotieteen opinnot 2 op
518098 Syventävien opintojen erikoistumislinjakohtainen kirjallisuus 12 op
50100 Akvaattisten tieteiden pro gradu -tutkielma, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op

518073 AKVAATTISTEN TIETEIDEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (KALA- JA
KALASTUSBIOLOGIAN ERIKOISTUMISLINJA)
Pakollisten opintojen, 60 op, lisäksi:
Kala- ja kalastusbiologia, pakolliset syventävät opinnot, 28 op
86109 Kalastuksen säätely (KALAT 7), 6 op
86121 Kalojen ikä ja kasvu (KALAT 11), 6 op
86152 Kalakantojen arviointi (KALAT 22), 8 op
86159 Todennäköisyys- ja päätösmallit, 8 op
Kala- ja kalastusbiologian valinnaiset syventävät opinnot ja sivuaineopinnot, 31 op
Voidaan valita esimerkiksi seuraavista:
51812 Syvennetty lajintuntemus, 4 op
518100 Akustiset menetelmät vesistötutkimuksessa, 2-4 op
51870 Arktinen limnologia, 4-8 op
86209 Järviekologian syventävä kenttäkurssi 2 (LIMNO 19), 8 op
86271 Järvien kunnostus, 4 op
518076 Bio- ja ympäristötieteiden alan työharjoittelu, 2-12 op
Valinnaisiin opintoihin sopivat hyvin myös useat muut ympäristötieteen ja biotieteen
laitoksen kurssit sekä esim. maatalous-metsätieteellisen ja matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan kurssit. Opetuksen tulee pääsääntöisesti olla aineopintotasoa. Valinnaisia
opintoja voi suorittaa myös opiskelijavaihdossa ulkomaisissa yliopistoissa.
518077 Ulkomailla suoritetut soveltuvat opinnot

570034 MUUT OPINNOT 1 OP
518114 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op
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518074 AKVAATTISTEN TIETEIDEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (LIMNOLOGIAN

ERIKOISTUMISLINJA)
Pakollisten opintojen, 60 op, lisäksi:
Limnologian pakolliset syventävät opinnot, 12 op
86209 Järviekologian kenttäkurssi (LIMNO19), 8 op TAI
86253 Kuormitustutkimuksen kenttäkurssi (LIMNO66), 8 op
86271 Järvien kunnostus, 4 op
Limnologian valinnaiset syventävät opinnot ja sivuaineopinnot, 47 op
Voidaan valita esimerkiksi seuraavista:
86257 Syventävä lajintunnistus (LIMNO65), 2-4 op
51870 Arktinen limnologia, 8 op
518100 Akustiset menetelmät vesistötutkimuksessa, 2-4 op
86152 Kalakantojen arviointi (KALAT22), 6 op
518076 Bio- ja ympäristötieteiden alan työharjoittelu, 2-12 op
Valinnaisiin opintoihin sopivat hyvin myös useat muut ympäristötieteiden ja biotieteiden
laitoksen kurssit sekä esimerkiksi maatalous-metsätieteellisen ja matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan kurssit. Opetuksen tulee pääsääntöisesti olla
aineopintotasoa.
518077 Ulkomailla suoritetut soveltuvat opinnot
Valinnaisia opintoja voi suorittaa myös opiskelijavaihdossa ulkomaisissa yliopistoissa.

570034 MUUT OPINNOT 1 OP
518114 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op

518075 AKVAATTISTEN TIETEIDEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (MERIBIOLOGIAN

ERIKOISTUMISLINJA)
Pakollisten opintojen, 60 op, lisäksi:
Meribiologian pakolliset syventävät opinnot, 14 op
51822 Litoraaliekologian kenttäkurssi, 6 op
51806 Vesimikrobiologian menetelmät, 4 op
51852 Kokeellinen planktonekologia 1. Ravintoverkon alemmat tasot, tai Kokeellinen
planktonekologia 2. Ravintoverkon ylemmät tasot, 4 op
Meribiologian valinnaiset syventävät opinnot ja sivuaineopinnot, 45 op
Voidaan valita esimerkiksi seuraavista:
518052 Molecular ecology and systematics of aquatic organisms, 4 cr
51821 Itämeren vesikasvikurssi, 3 op
51812 Syvennetty lajintuntemus, 4 op
51870 Arktinen limnologia, 8 op
86208 Sedimenttien limnologia, luennot (LIMNO 18.1), 3 op
86228 Sedimenttien limnologia, harjoitustyöt (LIMNO 18.2), 2 op
518100 Akustiset menetelmät vesistötutkimuksessa, 2-4 op
86271 Järvien kunnostus, 4 op
86121 Kalojen ikä ja kasvu (KALAT 11), 6 op
51810 Biosukelluskurssi, 2 op
Muita sukelluskursseja, enintään 2 op
518076 Bio- ja ympäristötieteiden alan työharjoittelu, 2-12 op
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Valinnaisiin opintoihin sopivat hyvin myös useat muut ympäristötieteen ja biotieteen
laitoksen kurssit sekä esim. maatalous-metsätieteellisen ja matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan kurssit. Opetuksen tulee pääsääntöisesti olla aineopintotasoa.
518077 Ulkomailla suoritetut soveltuvat opinnot
Valinnaisia opintoja voi suorittaa myös opiskelijavaihdossa ulkomaisissa yliopistoissa.

570034 MUUT OPINNOT 1 OP
518114 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op
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Ympäristötieteiden koulutusohjelma
Ympäristötieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto 180 op
Tutkinnon tavoitteet
Ympäristötieteiden koulutusohjelman luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinnossa
perehdyt sekä luonnontilaisen että ihmisen muokkaaman ympäristön tunnuspiirteisiin.
Tiedät, miten aineet kiertävät maaperässä, vesistöissä, ilmassa sekä niiden välillä.
Ymmärrät, mikä on eliöiden ja ihmisen rooli aineiden kierrossa. Opit näiden kiertojen
ymmärtämisessä tarvittavaa kemiaa, fysiikkaa ja biologiaa. Tiedät, mitä on luonnon
monimuotoisuus ja miksi sitä pitää suojella. Osaat määritellä, mikä on ympäristömuutos, ja
miten ympäristömuutoksia pyritään hallitsemaan yhteiskunnallisilla, taloudellisilla ja teknisillä
toimilla. Tieteellinen ja kriittinen ajattelusi kehittyy. Opit työskentelemään monitieteisessä
ryhmässä ja tuottamaan tieteellistä tietoa sekä luonnossa ja laboratoriossa käytettävien
tutkimusmenetelmien että yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen menetelmien avulla.
Ympäristötieteiden koulutusohjelman tavoitteena on, että opiskelija
 hallitsee ympäristötieteiden keskeisen sisällön ja peruskäsitteet
 tuntee maaperän, vesistöjen ja ilmakehän väliset luonnontieteelliset ja biologiset
yhteydet
 ymmärtää ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmistoiminnan vaikutuksia niihin
 osaa arvioida kriittisesti ympäristökysymyksiin liittyvää tietoa
 oppii päättelemään, miten tietoa voidaan käyttää ympäristömuutosten hallitsemiseksi
ja muutoksiin sopeutumiseksi
 pystyy viestimään oppimastaan sekä tiedeyhteisölle että laajemmalle yleisölle.
Ympäristötieteiden koulutusohjelma
 antaa valmiudet maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen. Katso kohdasta
Jatkokoulutusmahdollisuudet ne pääaineet, joihin voit suoraan hakeutua.
 antaa valmiudet opitun tiedon soveltamiseen työelämässä
 kehittää työelämässä tarvittavaa viestintä- ja kielitaitoa.
Tutkinnon rakenne
Ympäristötieteiden koulutusohjelmassa opiskellaan ympäristökysymyksiin liittyviä
tieteenaloja. Opit perusasiat ekosysteemien toiminnasta, aineiden kierroista ja ilmakehän
sekä maa- ja vesiekosysteemien vuorovaikutuksista. Vaikka ympäristötieteiden opetus
aloitetaan luonnontieteellisistä perusasioista, niitä käsitellään koko koulutuksen ajan
yhteydessä ihmisen toimintaan.
Toisesta opiskeluvuodesta alkaen voit valita ympäristötieteiden aineopintoja oman
kiinnostuksesi mukaan niin, että osaamisesi vahvistuu valitsemallasi alalla kuten
agroekologiassa, maaperä- ja ympäristötieteessä, maatalouden ympäristöteknologiassa,
mikrobiologiassa, ympäristöekologiassa, ympäristömuutoksessa ja -politiikassa tai näistä
koostamassasi yhdistelmässä.
Ympäristötieteissä tarvittavaa erikoisosaamista voit hankkia valitsemalla sivuaineen, jonka
avulla voit erikoistua esim. ilmastonmuutoksen, kaupungistumisen, metsien käytön tai
maatalouden tutkimukseen, tai yhteiskuntatieteiden, taloustieteiden tai tiettyjen menetelmien
osaajaksi. Koulutusohjelmassa on lisäksi opintoja, joissa kehität tieteellistä ajattelua ja
kriittisyyttä sekä asiantuntijuuteen liittyvää viestintä- ja kielitaitoa.
Opetuskielet
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Ympäristötieteiden koulutusohjelman opetus on pääasiassa suomenkielistä, mutta tiettyjä
kursseja voi opiskella myös ruotsin kielellä. Tenttikirjallisuus on osin englanninkielistä.
Valinnaisia opintoja on tarjolla myös englannin kielellä. Opetuskielestä riippumatta sinulla on
oikeus käyttää opintosuorituksissasi suomen tai ruotsin kieltä.
Ympäristötieteiden koulutusohjelmassa opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa
kandidaatintutkintonsa kahden kotimaisen kielen yhdistelmänä (suomi ja ruotsi).
Kaksikielisten tutkintojen (KaTu) ohjelmassa suoritetaan kolmasosa kandidaatintutkinnosta
toisella kotimaisella kielellä (ruotsi), ja opintonsa näin suorittaneet saavat
tutkintotodistukseensa tästä merkinnän. Tavoitteena on vahvistaa toisen kotimaisen kielen
käyttöä arkielämässä, jolloin opiskelija saa kielellisen pätevyyden virallisen kielitestin (CEFR/
C1) myötä. Helsingin yliopiston tiedekunnissa on runsaasti ruotsinkielisiä kursseja, jotka
voidaan sisällyttää tutkintoon, ja lisäksi JOO-opintojen ja opiskelijavaihdon kautta myös
muiden Suomen yliopistojen sekä usean Pohjoismaan yliopiston kurssivalikoima on
ulottuvillasi. Toista kotimaista kieltä ohjelmassa käyttäville on tarjolla Kielikeskuksen
räätälöity kielituki.
Helsingin yliopiston tiedekunnissa on runsaasti ruotsinkielisiä kursseja, jotka voidaan
sisällyttää tutkintoon. Lisäksi joustavan opinto-oikeuden (JOO-opintojen) ja opiskelijavaihdon
kautta myös muiden Suomen yliopistojen sekä useiden Pohjoismaiden yliopistojen
kurssivalikoima on ulottuvillasi.
Jatkokoulutusmahdollisuudet (maisterin tutkinto)
Ympäristötieteiden koulutusohjelma on kandidaattivaiheessa Viikin kampuksen ja Lahden
yliopistokampuksen laaja-alainen koulutusohjelma. Haku tapahtuu bio- ja
ympäristötieteelliseen tiedekuntaan, jossa kandidaatin tutkinto suoritetaan. Opiskelijalla on
sen jälkeen oikeus suorittaa maisterin tutkinto joko bio- ja ympäristötieteellisessä
tiedekunnassa (BYTDK) tai maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa (MMTDK)
seuraavasti:
 hakukohteena ympäristötieteet, Helsinki: agroteknologia (maatalouden
ympäristöteknologia) (MMTDK), kasvintuotantotieteet (agroekologia) (MMTDK),
maaperä- ja ympäristötiede (MMTDK), mikrobiologia (MMTDK) sekä
ympäristömuutos ja -politiikka (BYTDK)
 hakukohteena ympäristötieteet, Lahti: ympäristöekologia (BYTDK)

519112 YMPÄRISTÖTIETEIDEN PERUS- JA AINEOPINNOT 80 OP
YMPÄRISTÖTIETEIDEN PERUSOPINNOT 25 OP
Pakolliset opinnot 25 op
519090 Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen, 5 op
52073 Ekologian perusteet, 4 op
519091 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin, 3 op
519092 Tieteellinen kirjoittaminen ympäristötieteissä, 3 op (integroitu 1 op äidinkieltä)
731300 Johdatus ympäristöpolitiikkaan, 5 op
80100 Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin (HENVI), 5 op

YMPÄRISTÖTIETEIDEN AINEOPINNOT 55 OP
Pakolliset opinnot 30 op
817830 Maaperätieteen perusteet, 5 op
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529384 Mikrobien monimuotoisuus, 2 op
863000 Ympäristötaloustieteen johdantokurssi (YE1), 5 op
519098 Ympäristötieteiden kirjatentti, 8 op
519000 Kandidaatintutkielmaseminaari, 4 op (integroitu 2 op äidinkieltä)
519001 Kandidaatintutkielma, 6 op
570015-570017 Kypsyysnäyte LuK-tutkinnossa, 0 op
Valinnaiset opinnot 25 op
Suorita yhteensä 25 op yhden tai useamman moduulin kursseja
Agroekologian moduuli 25 op
812107 Ekosysteemipalvelut ruoantuotannossa (KTT303), 2 op
812207 Kasvintuotannon perusteet (MAAT102), 7 op
82027 Maatalousekonomia (MAE1), 5 op
812212 Kestävä maataloustuotanto: pellolta pöytään ja takaisin (MAAT104), 5 op
812213 Peltokasvien sadonmuodostus ja tuotantojärjestelmät (MAAT202), 6 op
Maaperä- ja ympäristötieteen moduuli 25 op
817832 Maan rakenne (MAA250), 5 op
817833 Maaperä ja ympäristö (MAA255), 5 op
817860 Maaperä- ja ympäristötieteen harjoitustyöt I (MAA265), 5 op
817087 Orgaaniset yhdisteet maaperässä (MAA355), 5 op
817861 Maaperä- ja ympäristötieteen harjoitustyöt II (MAA365), 5 op
Maatalouden ympäristöteknologian moduuli 25 op
822015 Fysiikka II (YFYS2), 5 op
822104 Mittaus- ja sähkötekniikan perusteet (AGTEK201), 5 op
822125 Maatalouden ympäristöteknologian perusteet (AGTEK303), 5 op
812211 Maatalouden koneet, teho ja energia (MAAT106), 5 op
581325 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op
Ympäristöekologian moduuli 25 op
50220 Vesistöekologia (hydrologia), 3 op
50221 Maaperäekologia, 3 op
50222 Ympäristökemia, 3 op
50223 Ekotoksikologian perusteet, 3 op
50228 Ympäristöanalytiikka, 3 op
50230 Hydrologia, vesien ja maaperänsuojelu, 5 op
502035 Urban Ecosystem Ecology, 5 cr
Ympäristömikrobiologian moduuli 25 op
529381 Molekyylibiologia, 5 op
864093 Mikrobien rakenne ja toiminta (MOLE150), 3 op
52736 Geenitekniikka, 3 op
864094 Mikrobiologian laboratoriotyöt (MIKRO221), 3 op (Viikin opiskelijat)
TAI 50251 Mikrobiologian laboratoriotyöt, 3 op (Lahden opiskelijat)
TAI muu vastaava mikrobiologian laboratoriotyökurssi
864084 Sienten biologia (MYKO251), 3 op
528006 Virukset, 3 op
864068 Ympäristömikrobiologia (MIKRO241), 5 op
Ympäristömuutoksen ja -politiikan moduuli 25 op
519064 Suomen luonnonmaisemien kehitys, 3 op
519065 Kaupunkiekologian perusteet, 3 op
51921 Kaupunkiekologian seminaari, 3 op
244

519047 Ilmansuojelun perusteet (luennot), 3 op
519042 Paikkatieto ja sen sovellukset, perusteet, 5 op
51917 Ympäristölainsäädäntö ja hallinto, 2 op
519097 Ympäristöpolitiikan ajankohtaiset kysymykset, 3 op
519034 Tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissä, 3 op
Ympäristötieteiden kandidaatin tutkintoon vaadittujen pakollisten yhteisten aineopintojen (30
op) sekä moduulien opintojaksojen (25 op) lisäksi voit halutessasi suorittaa maksimissaan
16 op ylimääräisiä aineopintoja. Tällöin muita vapaasti valittavia opintoja suoritetaan
vähemmän. Voit suorittaa alla olevia opintojaksoja tai erikseen henkilökohtaisessa
opintosuunnitelmassa sovittuja opintoja.
518061 Akvaattisten tieteiden perusteet, 4-8 op
817831 Kasvinravitsemus ja maan ravinnetalous, 5 op 1
59905 Ekologian kenttäkurssin tutkimusjakso, 8 op 2,3
502015 Ympäristöekologia, 3 op 3
519027 Vad är hållbar utveckling?, 5 sp
585099 Global utveckling och miljö, 5 sp
87441 Geoinformatiikka II (GIS102), 5 op
80053 Agriculture, agroforestry and forestry in developing countries (TROP120), 3 cr
830117 Tropical forest ecology and conservation (TROP140), 5 cr
1

Suositellaan maaperä- ja ympäristötieteen maisteriopintoihin jatkaville opiskelijoille
Suositellaan ympäristömuutos ja -politiikan maisteriopintoihin jatkaville opiskelijoille
3
Suositellaan ympäristöekologian maisteriopintoihin jatkaville opiskelijoille
2

SIVUAINEOPINNOT 25 OP
Suorita jokin 25 op opintokokonaisuus. Halutessasi voit myös suorittaa jonkin aineopintojen
moduulin.

519100 MUUT OPINNOT
Pakolliset opinnot 43–53 op
519041 Orientoiva kurssi yliopisto-opiskeluun, 1 op
85038 Kemian perusteet (YKEM100), 5 op
TAI 55395 Kemian perusteet, 5 op
85039 Orgaanisen kemian luennot (YKEM120), 3 op (Viikin opiskelijat)
TAI 502078 Kemiaa ympäristötieteilijöille, 3 op (Lahden opiskelijat)
85012 Kemian työt (YKEM101), 5 op (Viikin opiskelijat)
TAI 50244 Kemian harjoitustyöt, 5 op (Lahden opiskelijat)
Kemian laboratorio-opintoja vaaditaan vain niiltä opiskelijoilta, jotka jatkavat
mikrobiologian, maaperä- ja ympäristötieteen tai ympäristöekologian
maisteriohjelmiin.
80144 Tilastotiede I: Tilastollisen ajattelun perusteet, 2 op
80145 Tilastotiede II: Tilastollisten menetelmien perusteet, 3 op
519096 Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen menetelmät, 5 op
570009 Tieto- ja viestintätekniikan ajokortti, 3 op
Muita soveltuvia ATK-opintoja, 2 op *
519093 HOPS 1. vuoden opiskelijoille, 1 op
519094 HOPS 2. vuoden opiskelijoille, 1 op
519095 HOPS 3. vuoden opiskelijoille, 1 op
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52264 Biotieteiden fysiikka, 3 op
TAI 822014 Fysiikka I (YFYS1), 5 op
Maatalouden ympäristöteknologian maisteriopintoihin aikovien opiskelijoiden tulee
suorittaa kurssi YFYS1.
52211 Biotieteiden matemaattiset harjoitukset, 3 op
TAI 80025 Matematiikan tasokoe (Y96), 1 op ja 80085 Matematiikka I (Y100), 5 op
570013 Ammattikuvakurssi, muu työelämään orientoiva opintojakso tai harjoittelu, 3 op
Vieras kieli, 4 op
Toinen kotimainen kieli, 3 op (ruotsi toisena kotimaisena kielenä mahdollista suorittaa myös
integroituna opintojaksoon 585099 Global utveckling och miljö, 5 op tai opintojaksoon 82027
Maatalousekonomia (MAE1), 5 op)
Äidinkieli, 3 op integroitu kandidaatintutkielmaseminaariin sekä opintojaksoon Tieteellinen
kirjoittaminen ympäristötieteissä
* Ympäristöekologian maisteriopintoihin jatkaville suositellaan kurssia 50282
Sovellusohjelmat, 3 op.
Lisäksi vapaasti valittavia opintoja siten, että opintopisteiden kokonaismäärä LuKtutkinnossa on 180 op
Ruotsinkielisen opetuksen vastaavuus Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnossa
Perusopinnot
Ekologian perusteet, 4 op
52073 Ekologins grunder, 4 sp
Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja
59919 Miljöbiologi, 3 sp
biogeokemiallisiin kiertoihin, 3 op
Ympäristötieteiden tieteellinen kirjoittaminen, 3 op
Voidaan myös suorittaa ruotsiksi

Ympäristötieteiden kirjatentti, 8 op
Kandidaatintutkielmaseminaari, 4 op
Kandidaatintutkielma, 6 op
Kypsyysnäyte, 0 op

Fysiikka II (YFYS2), 5 op

Aineopinnot
Voidaan myös suorittaa ruotsiksi
Voidaan myös suorittaa ruotsiksi
Voidaan myös suorittaa ruotsiksi
Suoritetaan aina koulusivistyskielellä
Moduuliopinnot
Vastaavat opinnot mahdollista suorittaa ruotsiksi.
Tarkka opintojakso ilmoitetaan myöhemmin.

Vapaaehtoiset aineopintojen opintojaksot
Ekologian kenttäkurssin tutkimusjakso, 8 op
59905 Ekologisk fältkursens experimentela del, 7 sp
Global utveckling och miljö, 5 sp
585099 Global utveckling och miljö, 5 sp
Vad är hållbar utveckling?, 5 sp
519027 Vad är hållbar utveckling?, 5 sp

Kemian perusteet, 5 op
Orgaanisen kemian luennot, 3 op TAI Kemiaa
ympäristötieteilijälle, 3 op
Kemian työt (YKEM101), 5 op
Tilastollisen ajattelun perusteet, 2 op
Tilastollisten menetelmien perusteet, 3 op
TVT-ajokortti, 3 op
HOPS, 3 op

Muut opinnot
Kemins grunder, 5 sp
55837 Organisk kemi I, 5 sp
Vastaavat opinnot mahdollista suorittaa ruotsiksi.
Tarkka opintojakso ilmoitetaan myöhemmin.
58583 Biostatistik, 5 sp
570009 Körkort i data- och kommunikationsteknik, 3
sp
Individuell studieplan
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Fysiikka I (YFYS1), 5 op
Matematiikka, 3 op tai 1+5 op

Suunnitteilla
Suunnitteilla

Yht. 82-85 op

Ruotsinkielistä opetusta 66 op. Kemian,
matematiikan ja fysiikan osalta tietoja päivitetään.

Lisäksi sivuaineopintoja sekä vapaavalintaisia muita opintoja on mahdollista suorittaa
ruotsinkielisinä.
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Ympäristöekologia
Oppimistavoitteet
Ympäristöekologian maisteriopintojen tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita tutkimuksen,
julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän palvelukseen sekä kansainvälisiin tehtäviin. Opinnot
tuottavat syvällistä ymmärrystä maa- ja vesiekosysteemien perustoiminnoista ja niiden
välisistä, vesi- ja ainekiertoihin liittyvistä kytkennöistä sekä keinoista ratkaista ihmistoiminnan
ekosysteemeille aiheuttamia ongelmia. Koulutuksessa korostuvat erityisesti
kaupunkiasutuksen ja ympäristön kemikalisoitumisen aiheuttamat ongelmat.
Koulutuksesta valmistunut maisteri hallitsee syvällisesti teoriatietoa sekä tutkimus- ja
mittausmenetelmiä ekologian, ekologisen riskinarvioinnin, ekotoksikologian,
ympäristökemian ja ympäristöbiotekniikan aloilta. Hänellä valmiudet arvioida monipuolisesti
keinoja ehkäistä ympäristöongelmien syntymistä ja myös esittää tarpeellisia toimenpiteitä ja
menetelmiä ongelmien ratkaisemiseksi.
Valmistunut maisteri on asiantuntija, joka osaa tarkastella ympäristökysymyksiä laajaalaisesti erityisesti luonnontieteellisestä näkökulmasta. Hän osaa etsiä ja arvioida kriittisesti
ympäristökysymyksiin liittyvää teoreettista ja käytäntölähtöistä tietoa sekä myös viestiä
näistä asiantuntevasti sekä kotimaassa että kansainvälisissä yhteyksissä.
SIVUAINEOPINNOT
50206 Ympäristötiede ja ympäristöasioiden hallinta (25 op)
Pakolliset opinnot (22 op)
502042 Ympäristöriskien arviointi, 6 op
502044 Ympäristöasiantuntijan viestintäosaaminen, 6 op
50270 Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto, 3 op
50274 Elinkaariarviointi, 4 op
50275 Ympäristövaikutusten arviointi, 3 op
Valinnaiset
502018 Kirjallisuustentti, 4 op
502085 Basic Course on Environmental Management and Economics, 4 cr
502088 Johdatus kaupunkitutkimukseen, 5 op
731300 Johdatus ympäristöpolitiikkaan, 5 op
Opintokokonaisuuteen voi sopimuksen mukaan sisällyttää muita vapaasti valittavia opintoja
siten että opintopistemäärä on vähintään 25.

Filosofian maisterin (FM) tutkinto 120 OP
502020 YMPÄRISTÖEKOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 70-100 OP
Pakolliset opinnot 61-68 op
50139 Pro gradu -tutkielma, 40 op
50232 Tutkimusryhmäharjoittelu, 6 (+4) op
50233 Graduseminaarit I ja II, 3 op
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50255 Laudatur seminar (in English), 3 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte (suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen), 0 op
50236 Loppukuulustelu, 9-12 op
Sopimuksen mukaan
Wetzel, R.G. 2001. Limnology. Lake and River Ecosystems. 3rd edition. 1006 s. (7 op)
Bardgett, R.D.& Wardle, D.A. 2010. Aboveground-Belowground Linkages Biotic
Interactions, Ecosystem Processes, and Global Change. Oxford Series in Ecology
and Evolution. 320 s. (3 op)
Leeuwen, C.J.van & Vermeire, T.G. (eds.) 2007. Risk Assesment of Chemicals: An
Introduction. 2nd ed. 688 s. (5 op)
Scragg, A. 2005. Environmental biotechnology. Oxford University Press 456 s. (4 op)
Aitkenhead-Peterson, J. & Volder, A. (eds.) 2010. Urban ecosystem ecology. American
Society of Agronomy, Madison, Wisconsin. 478 s. (4 op)
Wall. D.H. (toim.) 2012. Soil Ecology and Ecosystem Services. Oxford University Press,
396 s. (3 op)
Nikinmaa, M. (2014) An Introduction to Aquatic Toxicology. Academic Press, 252 s. (2 op)
Valinnaiset opinnot 2-39 op
50208 Applied molecular biology, 5 op
50225 Ekotoksikologian laboratorio- ja kenttäkurssi, 5 op
50239 Ympäristöekologian erikoiskurssi
50245 Instrumenttianalytiikka, 5 op
50253 Laboratory Course in Environmental Biotechnology, 5 cr
50268 Advanced course on terrestrial ecology, 5 op
502000 Colloquium in environmental ecology, 3 op
502009 Tutkimusaineistojen tilastollinen analyysi, 3 op
502011 Syventävä vesistöekologia, 5 op
502012 Vesipolitiikan puitedirektiivi ja vesiensuojelu, 3 op
502014 Syventävä ekotoksikologia, 5 op
502069 Seminar Course in Urban Environmental Issues, 3 cr
502079 Topical Issues on Urban Ecosystem Ecology, 5 cr
502083 Akvaattinen biogeokemia, 3 op
502084 Ympäristötieteiden alan työharjoittelu, 2-12 op
519036 Environmental changes in ecosystems, 5 cr
519067 Field course in environmental research, 6 op
502086 Advanced Course on Environmental Biotechnology, 5 op
502087 Projektityöskentely I, 5 op

SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Filosofian maisterin tutkintoa varten tulee suorittaa sivuaineopintoja ja vapaasti valittavia
opintoja siten, että tutkinnon vähimmäislaajuus saavutetaan. Sivuaineopintojen
vähimmäislaajuus (LuK- ja FM-tutkinnot) on yhteensä 25 op.

570034 MUUT OPINNOT 1 OP
502019 HOPS (=henkilökohtainen opintosuunnitelma) maisterintutkinnossa, 1 op
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Ympäristömuutos ja -politiikka
Oppimistavoitteet
Ympäristömuutos ja -politiikan pääaineen koulutuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä
ympäristön muutoksista ja näiden muutosten hallintaan pyrkivistä yhteiskunnallisista
keinoista. Tutkimus- ja opetuskenttää tarkastellaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja
pyritään hakemaan toimivia kompromisseja ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten
näkökohtien välillä. Opetus kohdistuu Suomen, lähialueiden, Euroopan unionin ja
maailmanyhteiskunnan ympäristömuutosten ja -politiikan haasteisiin. Opinnoissa käydään
läpi laaja ympäristöteorioiden sekä tieteidenvälisen menetelmäosaamisen arsenaali.
Kestävän kehityksen kokonaiskuvaa opitaan rakentamaan yhdistämällä luonnontieteellisiä ja
yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia.
Maisteriopetuksen painopiste on luonnontieteissä, mutta koulutusta on viime vuosina
laajennettu yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen suuntaan. Tavoitteena on kouluttaa
asiantuntijoita, jotka ymmärtävät ympäristössä tapahtuvia erityisesti ihmisen aiheuttamia
muutoksia, hallitsevat haitallisten muutosten torjunnan, korjaamisen ja hallinnan keinot sekä
tuntevat edellytykset ylläpitää hyvää ympäristöä

Filosofian maisterin (FM) tutkinto 120 OP
Tutkinnon rakenne
Ympäristömuutoksen ja -politiikan pääaineessa suoritettavan filosofian maisterin tutkinnon
pohjalla on ympäristötieteiden koulutusohjelmassa suoritettu luonnontieteiden kandidaatin
tutkinto. Maisteritutkintoon kuuluu ympäristömuutoksen ja -politiikan syventävä
opintokokonaisuus sekä 25 op vapaasti valittavia opintoja, jotka voivat myös muodostaa
sivuaineen. Sivuaine voi olla muu bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opettama aine
sekä muiden tiedekuntien ja yliopistojen tutkintovaatimusten mukainen opintokokonaisuus,
joka on vähintään 25 opintopisteen laajuinen.
Tavoitteet
Ympäristömuutoksen ja -politiikan maisteriopiskelijan on tehtävä ympäristötieteiden
koulutusohjelman LuK -tutkinnon rakenteeseen liittyvä ympäristömuutoksen ja -politiikan
moduuli, joko kandidaatti- tai viimeistään maisteriopinnoissa.

Filosofian maisterin (FM) tutkinto 120 op
519060 YMPÄRISTÖMUUTOKSEN JA -POLITIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 95
OP
Pakolliset opinnot, 57 op
519052 Maisteriopintojen henkilökohtainen opintosuunnitelma, 1 op
519057 Pro gradu -seminaari, 6 op
519058 Pro gradu -tutkielma, 40 op
570018 - 570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
519059 Syventävien opintojen kirjatentti, 10 op
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Valinnaiset syventävät opinnot, 38 op (10 + 28 op)
Menetelmäopinnot, 10 op
Valitaan näistä:
519067 Field Course in Environmental Research, 6 cr
519068 Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen integroivat menetelmät, 4 op
519016 Soiden ekologia ja paleoekologia, 3 op
51978 Ympäristö GIS / Environmental GIS, 5 op
51992 Ympäristötieteiden syventävien opintojen kenttäkurssi Kilpisjärvellä, 7 op
523129 Reserve Planning in the Tropics, 9 cr
Substanssiopinnot, 28 op
Valitaan näistä:
519036 Environmental changes in ecosystems II, 5 ECTS
519053 Bio- ja ympäristötieteiden alan työharjoittelu, (2-12 op)
519054 Ympäristötutkimuksen ajankohtaiset kysymykset, 2 op
518033 Ilmastonmuutos ja pohjoiset alueet, 4 op
519088 Ympäristöpolitiikan vaihtuva-alainen luentosarja, 4 op
519078 Ecosystem services from World´s forests 5 ECTS
519086 Ympäristöteoriat ja -paradigmat, 5 op
519085 Urban Environmental Policy, 5 ECTS
502069 Seminar Course in Urban Environmental Issues, 3 op
502079 Topical Issues on Urban Ecology, 5 cr
735571 Ympäristöpoliittinen harkinta, 5 op
73711 Teknologia, yhteiskunta ja ympäristö, 5 op
73350 Environmental policy research seminar, 5 op
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 25 OP
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II Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon tutkintovaatimukset
pääaineopiskelijoille
Vain opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksytyt opiskelijat voivat suorittaa
luonnontieteiden kandidaatin (LuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnot aineenopettajan
suuntautumisvaihtoehdossa.

Akvaattisten tieteiden koulutusohjelma
Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto 180 OP
570014 MUUT OPINNOT 23 OP
Kaikille pakolliset opinnot
518111 HOPS 1. vuoden opiskelijoille, 1 op
Opintojakson osana opiskelija vastaa oppimista ja oppimisympäristöä koskevaan
ensimmäiseen Learn-kyselyyn.
518112 HOPS 2. vuoden opiskelijoille, 1 op
518113 HOPS 3. vuoden opiskelijoille, 1 op
518069 Akvaattisten tieteiden proseminaari ja äidinkielen opinnot, 3 op
Toinen kotimainen kieli, 3 op
Vieras kieli, 4 op
570009 Tieto- ja viestintätekniikan ajokortti, 3 op
55395 Kemian perusteet, 5 op
80144 Tilastotiede I: Tilastollisen ajattelun perusteet, 2 op

518070 AKVAATTISTEN TIETEIDEN PERUS- JA AINEOPINNOT,
AINEENOPETTAJAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 73 OP
Pakolliset perus- ja aineopinnot 70 op
529001 Biotieteiden perusteet I, 6 op
592002 Biotieteiden perusteet II, 4 op
59900 Evoluutio ja systematiikka, 4 op
52073 Ekologian perusteet, 4 op
518061 Akvaattisten tieteiden perusteet, 8 op
52052 Johdatus eläintieteeseen, 3 op
52600 Johdatus kasvitieteeseen, 3 op
59920 Biotoopit, luennot, 2 op
518062 Vesieliöiden lajintunnistus, 8 op
518065 Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi, 10 op
52315 Eläintuntemus, 3 op
52064 Kasvituntemus I, 3 op
Kandidaatintutkielma, 6 op
570015-570017 Kypsyysnäyte LuK-tutkinnossa, 0 op
Opintojakson osana opiskelija vastaa oppimista ja oppimisympäristöä koskevaan toiseen
Learn-kyselyyn.
51809 Akvaattisten tieteiden kirjatentti, 6 op
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Valinnaiset aineopinnot 2 op
Valitaan esim. seuraavista:
519091 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin, 3 op
52218 Ihmisen fysiologian kirjatentti, 3 op
52736 Geenitekniikka, 3 op
86103 Kalantutkimus, luennot (KALAT3.1), 4 op
86128 Kalabiologia, luennot (KALAT18), 4 op
86221 Vesianalyysitulosten tulkinta (LIMNO 21), 3 op
51829 Merien rantavyöhykkeen ekologia, 3 op
518018 Planktonekosysteemin rakenne ja toiminta, 3 op
518003 Levien ekologia ja systematiikka, 3 op
52063 Sienituntemus, 2 op

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT, PERUSOPINNOT 25 OP
TOISEN OPETETTAVAN AINEEN OPINNOT 60 OP
Toisesta opetettavasta aineesta on oltava cum laude -tason tiedot.
Toinen opetettava aine voi olla esim. maantiede, kemia, terveystieto jne.

Filosofian maisterin (FM) tutkinto 120 OP
570034 MUUT OPINNOT 1 OP
518114 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op

518071 AKVAATTISTEN TIETEIDEN SYVENTÄVÄT OPINNOT,
AINEENOPETTAJAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 84 OP
Pakolliset opinnot 79 op
Pakolliset opinnot ennen opetusharjoitteluja:
519091 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin
kiertoihin, 3 op
52218 Ihmisen fysiologian kirjatentti, 3 op
52736 Geenitekniikka, 3 op
Akvaattisten tieteiden syventäviä opintoja. Valitaan erikoistumislinjan mukaan, 22 op
52331 Laudatur-seminaari (pre- ja post-seminaarit), 2 op
518098 Syventävien opintojen erikoistumislinjakohtainen kirjallisuus 6 op
Tentittävä kirjallisuus sovitaan erikoistumislinjan opettajan kanssa.
50100 Akvaattisten tieteiden pro gradu -tutkielma, 40 op
570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
Valinnaiset opinnot 5 op
Erikoistumislinjasta riippuen suositellaan esim.
86219 Hajakuormitus ja sen vesistövaikutukset (LIMNO 69), 3 op
518018 Planktonekosysteemin rakenne ja toiminta, 3 op
86103 Kalantutkimus, luennot (KALAT3.1), 4 op
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59932 Yksilöistä ekosysteemeihin, 6 op
86128 Kalabiologia, luennot (KALAT18), 4 op
51829 Merien rantavyöhykkeen ekologia, 3 op
518003 Levien ekologia ja systematiikka, 3 op
51878 Itämeritutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä, 4 op
tai muita tutkintoa tukevia opintoja.

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT, AINEOPINNOT 35 op
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III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset
Akvaattisten tieteiden koulutusohjelmaan liittyvät
sivuaineopintokokonaisuudet
518093 AKVAATTISTEN TIETEIDEN PERUSOPINNOT (APPROBATUR)
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 25 OP
Pakollinen kurssi:
518061 Akvaattisten tieteiden perusteet, 8 op
Lisäksi valitaan esimerkiksi seuraavista:
86128 Kalabiologia, luennot (KALAT18), 4 op
86103 Kalantutkimus, luennot (KALAT3.1), 4 op
86111 Ympäristönmuutosten vaikutukset kaloihin ja kalatalouteen (KALAT 9), 4 op
86208 Johdatus sedimentteihin, luennot (LIMNO18.1), 3 op
518032 Johdatus paleolimnologiaan, 3 op
86219 Hajakuormitus ja sen vesistövaikutukset (LIMNO 69), 3 op
51878 Itämeritutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä, 4 op
51829 Merien rantavyöhykkeen ekologia, 3 op
518003 Levien ekologia ja systematiikka, 3 op
Opintosuorituksina voi myös olla kirjatenttejä. Niistä sovitaan opettajien kanssa erikseen.
Opintojaksoiksi voivat sopia myös muut akvaattisten tieteiden opintoja tukevat opintojaksot.

518094 KALA- JA KALASTUSBIOLOGIAN PERUS- JA AINEOPINNOT (CUM
LAUDE APPROBATUR) SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
518093 Akvaattisten tieteiden perusopinnot (approbatur) sivuaineopiskelijoille, 25 op
86177 Kala- ja kalastusbiologian aineopinnot sivuaineopiskelijoille, 35 op

86177 KALA- JA KALASTUSBIOLOGIAN AINEOPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 35 OP
Pakolliset opintojaksot 20 op
1. Kala- ja kalastusbiologian alaan liittyviä luentoja ja oheiskirjallisuutta, 8-11 op
2. Kala- ja kalastusbiologian kenttä- ja laboratoriokursseja, 3-6 op
3. 51809 Akvaattisten tieteiden kirjatentti, 6 op
Vapaasti valittavat kala- ja kalastusbiologian opintoja tukevat opintojaksot 15 op

518095 KALA- JA KALASTUSBIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(LAUDATUR) SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
Kala- ja kalastusbiologian syventäviä opintoja edeltävät kala- ja kalastusbiologian perus- ja
aineopinnot sivuaineopiskelijoille (518094), 60 op.
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Pakolliset opintojaksot 28 op
86185 Syventävien opintojen kirjallisuus: pakolliset (KALATK3), 6 op
86218 Laudatur-seminaari (pre- ja post-seminaarit), 2 op
86195 Kala- ja kalastusbiologian sivuaineen syventävien opintojen tutkielma, 20 op.
Valinnaiset kala- ja kalastusbiologian opintojaksot sopimuksen mukaan 32 op
Valinnaisiksi opintojaksoiksi sopivat kala- ja kalastusbiologian luentojen ja kurssien lisäksi
kala- ja kalastusbiologian opintoja tukevat muiden oppiaineiden opintojaksot.

86283 LIMNOLOGIAN PERUS- JA AINEOPINNOT (CUM LAUDE APPROBATUR)
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
518093 Akvaattisten tieteiden perusopinnot (approbatur) sivuaineopiskelijoille, 25 op
518053 Limnologian aineopinnot sivuaineopiskelijoille, 35 op

518053 LIMNOLOGIAN AINEOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE 35 OP
Pakolliset opintojaksot 20 op
1. Limnologian alaan liittyviä luentoja ja oheiskirjallisuutta, 8-11 op
2. Limnologian kenttä- ja laboratoriokursseja, 3-6 op
3. 51809 Akvaattisten tieteiden kirjatentti, 6 op
Vapaasti valittavat limnologian opintoja tukevat opintojaksot 15 op

86284 LIMNOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (LAUDATUR)
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
Limnologian syventäviä opintoja edeltävät Limnologian perus- ja aineopinnot
sivuaineopiskelijoille (86283), 60 op.
Pakolliset opintojaksot 28 op
518084 Syventävien opintojen kirjatentti, 6 op.
52331 Laudatur-seminaari (pre- ja post-seminaarit), 2 op
518087 Limnologian sivuaineen syventävien opintojen tutkielma, 20 op.
Valinnaiset limnologian opintojaksot sopimuksen mukaan 32 op
Valinnaisiksi opintojaksoiksi sopivat limnologian luentojen ja kurssien lisäksi limnologian
opintoja tukevat muiden oppiaineiden opintojaksot.

518096 MERIBIOLOGIAN PERUS- JA AINEOPINNOT (CUM LAUDE
APPROBATUR) SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
518093 Akvaattisten tieteiden perusopinnot (approbatur) sivuaineopiskelijoille, 25 op
518097 Meribiologian aineopinnot sivuaineopiskelijoille, 35 op

256

518097 MERIBIOLOGIAN AINEOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE 35 OP
Pakolliset opintojaksot 20 op
1. Meribiologian alaan liittyviä luentoja ja oheiskirjallisuutta, 8-11 op
2. Meribiologian kenttä- ja laboratoriokursseja, 3-6 op
3. 51809 Akvaattisten tieteiden kirjatentti, 6 op
Vapaasti valittavat meribiologian opintoja tukevat opintojaksot 15 op

518086 MERIBIOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (LAUDATUR)
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
Meribiologian syventäviä opintoja edeltävät meribiologian perus- ja aineopinnot
sivuaineopiskelijoille (518096), 60 op.
Pakolliset opintojaksot 28 op
518084 Syventävien opintojen kirjatentti, 6 op
52331 Laudatur-seminaari (pre- ja post-seminaarit), 2 op
51874 Meribiologian sivuaineen syventävien opintojen tutkielma, 20 op
Valinnaiset meribiologian opintojaksot sopimuksen mukaan 32 op
Valinnaisiksi opintojaksoiksi sopivat meribiologian luentojen ja kurssien lisäksi meribiologian
opintoja tukevat muiden oppiaineiden opintojaksot.
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Ympäristötieteiden koulutusohjelmaan liittyvät
sivuaineopintokokonaisuudet
Ympäristömuutoksen ja -politiikan nimellä kulkevia sivuaineopintoja ei enää kanditasolla
järjestetä. Näistä teemoista kiinnostuneille sivuaineopiskelijoille suositellaan
ympäristömuutoksen ja -politiikan oppisisällöllä painotettua HENVIn koordinoimaa
Ympäristöalan monitieteistä sivuainetta (YMS). Erillisopinto-oikeudet ja JOO-opinto-oikeudet
YMS-kokonaisuuteen myöntää maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

80100 YMPÄRISTÖALAN MONITIETEINEN SIVUAINE 25 OP
A Pakolliset opinnot 5 op
80100 Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin, 5 op
B Valinnaiset opinnot 20 op
Valinnaiset opinnot koostetaan opiskelijan oman painotuksen ja kiinnostuksen mukaisesti
noudattaen seuraavia vaatimuksia:
1. Opintoja suoritetaan molemmista sisältöalueista 1
Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen sisältöalue 6-14 op
Luonnontieteellinen ja tekninen sisältöalue 6-14 op
2. Sisältöalueiden opinnot suunnitellaan siten, että yhdellä Helsingin yliopiston kampuksella
suoritetaan valinnaisia opintoja enintään 14 op
3. Valitut opintojaksot eivät voi kuulua opiskelijan muihin opintokokonaisuuksiin.
1 Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö valitsee ja julkaisee sisältöalueisiin
kuuluvat opintojaksot. Sisältöalueisiin kuuluu yhteensä noin 70 Helsingin yliopiston opetusohjelman
opintojaksoa. Opintojaksot on valittu siten, että niiden teemana on ihmisen ja muun luonnon vuorovaikutus
ja että kurssille osallistuminen on Helsingin yliopiston opiskelijoille avointa. Yksittäinen opintojakso voi
kuulua yhteen tai molempiin sisältöalueisiin. Sisältöalueisiin kuuluvat opintojaksot ovat saatavilla
ympäristöopetuksen verkkosivulta http://www.helsinki.fi/henvi/opetus/valinnaisetopinnot.htm sekä
ympäristöopetuksen yliopistonlehtori Janna Pietikäiseltä.

519083 ILMANSUOJELUN PERUSOPINNOT 25 OP
Esivaatimukset
- Jokin ympäristötieteiden peruskurssi
- Jokin kemian peruskurssi
Pakolliset opinnot
- Jokin meteorologian peruskurssi
- 519046 Ilmansuojelun perusteet, kirjallisuus (YMP602), 3 op
- 519047 Ilmansuojelun perusteet, luennot (YMP601), 3 op
Loput kurssit voivat olla muiden tiedekuntien tai korkeakoulujen järjestämiä ilmansuojeluun
liittyviä kursseja, jotka kokonaisuuden vastuuhenkilö hyväksyy.

519084 GRUNDSTUDIER I HÅLLBAR UTVECKLING 25 SP
Obligatoriska kurser (15 sp)
- 519027 Vad är hållbar utveckling (HåU) 5 sp
- 585099 Global utveckling och miljö (GUM) 5 sp
- 519087 Essä. Avläggs i form av hemtentamen på basis av utvald litteratur 5 sp
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Valbara kurser (minst 10 sp)
- 871054 Miljö och u-länder (MoU) 5 sp (Agro-Forst) Ordnades sista gången våren 2014.
Stoffet ingår därefter i den utvidgade GUM
- 585044 Miljö och kommunikation (MoK) 5 sp
- 830091 Skogsbruk runt Östersjön (FOR150) 3 sp
- 52073 Ekologins grunder 4 sp
- 59920 Biotoper 2 sp
- 59919 Miljöbiologi 3 sp
- Introduktion till geoinformatik (56287) 4 sp (Naturvetenskapliga fakulteten)
- Ekojordbruk (under planering med Agro-Forst)
- Miljösociologi (i samarbete med Svenska social- och kommunalhögskolan, statskunskap
med förvaltning):
71618 Miljöförvaltning och -planering 6 sp
71695 Miljöpolitik 5 sp
71647 Miljörätt 5 sp
71825 Stadens sociologi 5 sp

50297 YMPÄRISTÖEKOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE 60 OP
Pohjana soveltuvat ympäristötieteellisen alan perus- ja aineopinnot 60 op (esim. 50296
Ympäristöekologian perus- ja aineopinnot sivuaineopiskelijoille 60 op)
50236 Loppukuulustelu, 9-12 op
50238 Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma, 20 op
Muita ympäristöekologian syventäviä ja pääaineopintoja siten, että opintomäärä on yhteensä
60 op
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IV Opintojaksokuvaukset
Akvaattisten tieteiden osaston järjestämä opetus
518111 HOPS 1. vuoden opiskelijoille, 1 op
Opintojakson osana opiskelija vastaa oppimista ja oppimisympäristöä koskevaan
ensimmäiseen Learn-kyselyyn.
518112 HOPS 2. vuoden opiskelijoille, 1 op
518113 HOPS 3. vuoden opiskelijoille, 1 op
HOPS (=henkilökohtainen opintosuunnitelma), LuK: 1 + 1 + 1 op, FM: 1 op
Yleistä: HOPS (= henkilökohtainen opintosuunnitelma) on työkalu opintojen suunnitteluun.
Sen tavoitteena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan ja jäsentämään opiskeluaan ja
oppimistaan sekä löytämään kiinnostuksen kohteita ja niitä osaamisalueita, jotka vaativat
kehittämistä.
HOPS-työskentely on koko tutkinnon jatkuva prosessi ja se on jaoteltu ensimmäisen vuoden
(1 op), keskivaiheen (1+1 op) ja maisterivaiheen opintoihin (1 op). HOPSiin ei kirjata
pelkästään opintosuunnitelmaa aikatauluineen vaan kuhunkin HOPS-opintojaksoon sisältyy
myös kirjallisia pohdintatehtäviä, jotka voivat sisältää esimerkiksi oppimistavoitteiden
määrittelyä, itsearviointia sekä urasuunnitelmia.
HOPS ei ole sitova vaan opiskelija voi vapaasti muuttaa suunnitelmiaan tavoitteiden ja
kiinnostuksen kohteidensa täsmentyessä. HOPSien laatimista ohjaavat kullekin opiskelijalle
nimetyt opettajatuutorit.
518111 HOPS 1. vuoden opiskelijoille, 1 op
Kohderyhmä: Ensimmäisen vuoden akvaattisten tieteiden koulutusohjelman opiskelijat
Ajoitus: Kurssi kestää ensimmäisen lukuvuoden alkaen orientoivista opinnoista
Edeltävät opinnot: Ei edeltäviä opintoja
Tavoite: Henkilökohtainen opintosuunnitelma auttaa opiskelijaa saamaan hyvän alun
opinnoilleen, tutustumaan yliopistomaailmaan ja suunnittelemaan sekä jäsentämään
opiskeluaan ja oppimistaan. Opiskelijan kiinnostuksen kohteet selkeytyvät suunnittelun
myötä ja pohdintatehtävät auttavat löytämään sekä vahvuuksia että heikkouksia
opiskelutavoissa.
Sisältö: Henkilökohtainen opintosuunnitelma alkaa orientoivalla viikolla tuutoreiden
ohjauksella. Viikon aikana opiskelija saa perustiedot yliopistosta, opiskelusta ja
opiskelijaelämästä yleensä. Opettaja- ja opiskelijatuutorit ohjaavat henkilökohtaisen
opintosuunnitelman tekemisessä, sekä ovat apuna käytännön kysymyksissä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Materiaali ja tehtävät Moodlessa. Opintosuunnitelma
WebOodissa.
Suoritustavat: Saadakseen suoritusmerkinnän opiskelijan on osallistuttava Orientoiviin
opintoihin syksyllä ja opettajatuutorin ohjaamaan ryhmäkeskusteluun ja vähintään yhteen
henkilökohtaiseen tapaamiseen opettajatuutorin kanssa. Opiskelijan on palautettava
opettajatuutorille Web-Oodissa opintosuunnitelmasuunnitelma, joka on tehty ainakin
ensimmäisen vuoden ajaksi sekä Moodlessa olevat tehtävät.
Arviointi: Kurssi on joko hyväksytty tai hylätty

518112 HOPS 2. vuoden opiskelijoille, 1 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden koulutusohjelman 2. vuoden opiskelijat
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Edeltävät opinnot: HOPS 1. vuoden opiskelijoille
Tavoite: LuK-tutkinnon toisena ja kolmantena vuonna opiskelijan tulisi tehdä opintoihin
liittyviä valintoja omien vahvuuksien, mahdollisuuksien ja kiinnostusten mukaisesti sekä
laatia erikoistumislinjansa malliopintopolkua tukeva HOPS.
Sisältö: Opiskelijat osallistuvat opettajatuutoritapaamisiin, vastaavat kirjallisiin
pohdintatehtäviin sekä laativat opintojen aikataulusuunnitelman LuK-tutkinnon ajalle.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Opintojaksolla hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä.
Suoritustavat: Saadakseen suoritusmerkinnän opiskelijan on osallistuttava
opettajatuutorinsa vetämään ryhmätapaamiseen, palautettava annetut HOPS-tehtävät ja
keskusteltava suunnitelmistaan henkilökohtaisesti opettajatuutorinsa kanssa toisena
lukuvuonna sekä uudelleen päivitetystä HOPSistaan 3. opiskeluvuonna.
Arviointi: Arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Ammattikuvakurssi (570013) antaa tukea 2.-3. vuoden
HOPS-työskentelylle

518113 HOPS 3. vuoden opiskelijoille, 1 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden koulutusohjelman 3. vuoden opiskelijat
Edeltävät opinnot: HOPS 1. ja 2. vuoden opiskelijoille
Tavoite: Kolmannen vuoden HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma) -opintojakson
jälkeen opiskelija on laatinut opintosuunnitelman kandidaattiopintojensa loppuun
saattamiseksi ja saanut tukea kandidaattitutkielman tekemiseen sekä maisterivaiheeseen
siirtymiseen.
Sisältö: Opiskelija osallistuu syksyllä yhteiseen tapaamiseen, jossa suunnitellaan opintojen
kulkua ja erityisesti kandidaatintutkielman tekemistä. Myöhemmin opiskelija sopii ohjaajansa
kanssa kandidaatintutkielman aikataulusta. Lisäksi keväällä opiskelija osallistuu yhteiseen
tapaamiseen, jossa käsitellään LuK:ksi valmistumista ja maisterivaiheen opintojen
aloittamista. Opintojakson osana opiskelija vastaa oppimista ja oppimisympäristöä
koskevaan Learn-kyselyyn. Opiskelija saa kyselyyn vastaamalla palautetta omasta
oppimisestaan ja voi hyödyntää sitä oman oppimisen ja opiskelun kehittämisessä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Opintojaksolla hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä.
Suoritustavat: Saadakseen suoritusmerkinnän opiskelijan on osallistuttava yhteisiin
tapaamisiin sekä sovittava kandidaatintutkielmastaan ohjaajansa kanssa.
Arviointi: Arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty
Yhteydet muihin opintojaksoihin: HOPS-työskentely antaa tukea kandidaatintutkielman
tekemiseen.
518114 HOPS maisteritutkinnossa, 1 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden koulutusohjelman maisterivaiheen opiskelijat
Edeltävät opinnot: Kandidaatin tutkinto
Tavoite: Maisterivaiheessa HOPS-työskentelyn tavoitteena on syventää ymmärrystä omasta
osaamisesta ja saattaa opinnot loppuun. Esimerkiksi seuraaviin asioihin pyritään
kiinnittämään huomiota: omien suunnitelmien kannalta mielekkään pro gradu -aiheen
valitseminen, valmiudet siirtymiseen työelämään ja mahdollisten täydentävien opintojen
suorittaminen.
Sisältö: Opiskelijat osallistuvat opettajatuutoritapaamisiin, laativat maisteritutkinnon
opintojen aikataulusuunnitelman sekä kaksi kirjallista pohdintatehtävää, joista toinen liittyy
pro gradu -tutkielmaan ja toinen muihin opintoihin. Opiskelijat voivat valita pohdintatehtävät
HOPS-tehtäväpankista tai sopia muista opintoihinsa sopivista tehtävistä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Opintojaksolla hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä.
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Suoritustavat: Suoritusmerkinnän saadakseen opiskelijan on osallistuttava
opettajatuutoritapaamisiin, palautettava maisteritutkinnon opintojen aikataulusuunnitelma
sekä kaksi kirjallista pohdintatehtävää.
Arviointi: Arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty

86276 Tieteellinen kirjoittaminen ja syventävät TVT-opinnot, 4 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Vuosittain II periodilla. Suositellaan LuK-vaiheessa 2-3. opintovuoden aikana.
Kurssi on hyvä käydä ennen kurssia 518069 Akvaattisten tieteiden proseminaari ja
äidinkielen opinnot 3 op
Edeltävät opinnot: Suositellaan 518065 Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi tai vastaava
kurssi, johon sisältyy kirjallinen harjoitustyöraportti.
Tavoite: Perehdyttää opiskelijan tieteellisen kirjoittamisen lainalaisuuksiin ja tyyliin. Antaa
opiskelijalle valmiudet tieteellisen kirjoituksen laadintaan ja kirjoitetun tekstin kriittiseen
analysointiin.
Sisältö: Erityyppisten kirjoitusten rakenne (tieteellinen artikkeli, populaariartikkeli, raportti,
posteri), kuvitus, taulukot, kirjallisuusviittaukset, kirjallisuustietokannat, kirjoitusharjoitukset ja
artikkelianalyysi.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ilmoitetaan erikseen
Suoritustavat: Luennot, artikkelianalyysit ja omatoiminen työskentely.
Arviointi: Artikkelianalyysit, hyväksytty/hylätty.
Lisätiedot: Kurssi on hyvä käydä ennen kurssia 518069 Akvaattisten tieteiden proseminaari
ja äidinkielen opinnot. Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Leena Nurminen
518061 Akvaattisten tieteiden perusteet, 8 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: 1. vuoden LuK-opiskelijat, joka vuosi I-II periodilla
Tavoite: Saada perustiedot akvaattisten ekosysteemien toiminnasta
Sisältö: Kurssin ensimmäisessä osassa pääpaino on vesiekosysteemien fysikaaliskemiallisissa säätelymekanismeissa ja toisessa osassa biologisissa säätelymekanismeissa
sekä eliöyhteisöissä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luennot ja kurssimoniste
Suoritustavat: Luennot
Arviointi: Kirjallinen kuulustelu erikseen kurssin ensimmäisestä ja toisesta jaksosta,
arvostelu 0-5
Lisätiedot. Kurssi suoritetaan kahdessa 4 op:n osassa. Tutkintovaatimuksistaan riippuen
opiskelija voi suorittaa jommankumman tai molemmat osat. Vastuuhenkilö: Prof. Jukka
Horppila.
518062 Vesieliöiden lajintunnistus, 8 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Opintojakso järjestetään joka vuosi erillisinä lajintunnistusmoduuleina
kevätlukukaudella (periodit III-IV). Jaksot suositellaan suoritettavaksi 2. opintovuoden aikana.
Edeltävät opinnot: 518061 Akvaattisten tieteiden perusteet
Tavoite: Antaa opiskelijalle perustiedot Suomen vesistöjen eliöstön taksonomiasta.
Sisältö: Vesieliöstön pääryhmien taksonomia (kasviplankton, eläinplankton, pohjaeläimet,
kalat ja vesikasvillisuus).
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimonisteet
Suoritustavat: Luennot, lajitunnistus sekä omatoiminen työskentely.
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Arviointi: Lajinmäärityskuulustelut, hyväksytty/hylätty.
Lisätiedot: Kurssi on esivaatimuksena akvaattisten tieteiden kenttäkurssille (518065).
Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Leena Nurminen
518064 Vesikemia (harjoitustyöt), 4 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Opintojakso järjestetään joka vuosi loppusyksystä. Jakso suositellaan
suoritettavaksi 2. opintovuoden aikana.
Edeltävät opinnot: 55395 Kemian perusteet (tai vastaava), 518061 Akvaattisten tieteiden
perusteet
Tavoite: Antaa opiskelijalle perustiedot vesistötutkimuksissa käytettävistä fysikaaliskemiallisista mittaus- ja määritysmenetelmistä.
Sisältö: Tavallisimmat vesikemialliset ja -fysikaaliset mittaus- ja määritysmenetelmät.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimonisteet
Suoritustavat: Luennot ja laboratoriotyöt sekä omatoiminen työskentely.
Arviointi: Työselostukset, arvosteluasteikko hyväksytty/hylätty.
Lisätiedot: Kurssi on esivaatimuksena Akvaattisten tieteiden kenttäkurssille (518065).
Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Leena Nurminen
518065 Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi, 10 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Opintojakso järjestetään joka vuosi kenttäkauden aikana. Jakso suositellaan
suoritettavaksi 2. opintovuoden kenttäkaudella.
Edeltävät opinnot: 518062 Vesieliöiden lajintunnistus, 518064 Vesikemia (harjoitustyöt),
518061 Akvaattisten tieteiden perusteet
Tavoite: Perehdyttää opiskelija vesistötutkimuksessa käytettävien menetelmien
soveltamiseen käytännön tehtävissä sekä antaa opiskelijalle perustiedot vesistötutkimuksen
ja kalabiologisen tutkimuksen tekemisestä ja tutkimustulosten käsittelystä.
Sisältö: Vesistötutkimuksen ja kalabiologian kenttätyöt
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimonisteet
Suoritustavat: Luennot, kenttä- ja laboratoriotyöskentely, työselostukset ja omatoiminen
työskentely
Arviointi: Kurssityöskentely, työselostukset. Arvosteluasteikko hyväksytty/hylätty.
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Leena Nurminen

518069 Akvaattisten tieteiden proseminaari ja äidinkielen opinnot, 3 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden pääaine- ja sivuaineopiskelijat.
Ajoitus: Suositellaan kuunneltavaksi jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
Tavoite: Harjaannuttaa opiskelija tieteellisen kirjallisuuden etsimiseen, lukemiseen ja
työstämiseen esseeksi ja esitelmäksi, sekä tieteelliseen keskusteluun. Erityistä huomiota
kiinnitetään omaan alaan liittyvään puhe- ja kirjoitusviestinnän vuorovaikutustaitoihin
äidinkielellä.
Sisältö: Tilaisuuksien esitykset ovat kala- ja kalastusbiologian, limnologian ja meribiologian
opiskelijoiden opintoihin liittyviä seminaariesityksiä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Tarkemmat seminaariohjeet Moodle-alueella.
Suoritustavat: Seminaarien kuuntelu (8 kpl), seminaarin suullinen esittäminen, kirjallisen
esseen tuottaminen, opponointi ja sen raportointi. Seminaareja on koko syys- ja
kevätlukukausien ajan. Tarkempi ohjeistus seminaarien Moodle-alueella.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
263

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Korvaa opintojaksot 86280 Hydrobiologian proseminaari
ja äidinkielen opinnot, 86179 Limnologian proseminaari ja äidinkielen opinnot, 86180
Kalataloustieteen proseminaari ja äidinkielen opinnot.
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Jaanika Blomster

51809 Akvaattisten tieteiden kirjatentti, 6 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden pääaineopiskelijat.
Ajoitus: Kandidaattiopintojen loppupuolella
Tavoite: Täydentää akvaattisten tieteiden opintoja teoreettisella tasolla ja osoittaa
tietämyksensä pääaineestaan.
Sisältö: Pääaineopintojen kirjallinen osa. Akvaattisten tieteiden kandidaattiopintojen
lopputentti.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Vaatimuksiin kuuluu kolme kirjaa:
1. Nybakken, J. W. & Bertness M. D. (2004). Marine Biology, 6th edition. Pearson, Benjamin
& Cummins. 579 s, 2 op
2. Horne, A. J. & Goldman C. R. (1994). Limnology, 2nd edition. Kappaleet 1-17 (sivut 1407).
3. Royce, W. F. (1995). Introduction to the Practice of Fishery Science, revised edition,
Academic Press. Kappaleet 6-13 (sivut 135–370), 2 op
Suoritustavat: Kirjat tentitään akvaattisten tieteiden yleisinä tenttipäivinä joko yksi kerrallaan
tai useampia samalla kertaa. Kirja 1. tentitään yliopistonlehtori Elina Leskiselle, kirja 2.
professori Jukka Horppilalle ja kirja 3. professori Hannu Lehtoselle. Kun ilmoittaudut, muista
kertoa minkä kirjan tai kirjat aiot tenttiä ja kenelle sen tentit!
Arviointi: Kirjallinen kuulustelu, arvostellaan asteikolla 0-5.
Lisätiedot: Vastuuhenkilöt: Kala- ja kalastusbiologia: Hannu Lehtonen, limnologia: Jukka
Horppila, meribiologia: Elina Leskinen
518098 Syventävien opintojen erikoistumislinjakohtainen kirjallisuus, 12 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden maisterivaiheen opiskelijat
Ajoitus: FM-opintojen loppuvaihe
Edeltävät opinnot: 51809 Akvaattisten tieteiden kirjatentti (AKVAK1)
Tavoite: Täydentää akvaattisten tieteiden opintoja teoreettisella tasolla ja osoittaa
tietämyksensä ja erikoisosaamisensa erikoistumislinjastaan.
Sisältö: Akvaattisten tieteiden alan kirjallisuutta, joka tukee pro gradu -työtä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kala- ja kalastusbiologia: tentittävä kirjallisuus sovitaan prof.
Hannu Lehtosen kanssa Limnologia: Wetzel, R. G.: Limnology. Lake and River Ecosystems.
Third edition, 1006 s, 6op ja muu tentittävä kirjallisuus sovitaan prof. Jukka Horppilan kanssa
Meribiologia: tentittävä kirjallisuus sovitaan yliopistonlehtori Jaanika Blomsterin kanssa
Suoritustavat: Omatoiminen työskentely. Sovittu kirjallisuus voidaan tenttiä kerralla yleisenä
tenttipäivänä tai useammassa osassa.
Arviointi: Tentti, arvosteluasteikko 0-5
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Ko. oppiaineen vastuuhenkilöt

518047 Akvaattisten aineistojen tilastotieteellinen käsittely, 4 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat
Ajoitus: FM-opintovaihe
Edeltävät opinnot: 52039 Biostatistiikka I tai vastaavat tiedot
Tavoite: Perehdyttää opiskelijat käytännössä akvaattisten aineistojen tilastolliseen
käsittelyyn ja tulosten tulkintaan.
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Sisältö: Tilastollisten analyysien käyttö erilaisissa aineistoissa. Harjoittelu HY:ssä käytetyillä
yleisimmillä tilasto-ohjelmistoilla. Kurssilla käsitellään akvaattisissa tieteissä tyypillisiä
aineistoja
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssin aikana
Suoritustavat: Luentoja ja harjoituksia
Arviointi: Pakolliset luennot ja harjoitusten teko, arvostelu hyväksytty/hylätty
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Jyrki Lappalainen

518076 Bio- ja ympäristötieteiden alan työharjoittelu, 2-12 op
Kohderyhmä: Bio- ja ympäristötieteiden maisterivaiheen opiskelijat
Ajoitus: Työharjoittelun voi suorittaa koska tahansa kalenterivuoden aikana
Edeltävät opinnot: Edeltäviä opintoja ei vaadita. Kuitenkin yliopiston tukeman
harjoittelutuen saamisen edellytyksenä on suoritettu kandidaatintutkinto sekä erillisvalinnan
kautta maisteriopiskelijoiksi tulleilta myös mahdollisten täydentävien opintojen suorittaminen.
Tavoite: Harjoittelun jälkeen opiskelija osaa soveltaa muissa opinnoissa oppimiaan asioita
käytäntöön, tunnistaa omaa osaamistaan sekä on verkostoitunut vähintään yhteen alan
työpaikkaan.
Sisältö: Opiskelija työskentelee täysipäiväisesti yhdessä tai useammassa bio- ja
ympäristötieteiden alan tehtävässä vähintään kahden viikon ajan. Opiskelija saa
ensimmäiseltä alan työskentelykuukaudelta yhden opintopisteen yhtä täysipäiväistä
työskentelyviikkoa kohden. Myöhemmiltä työskentelykuukausilta saa kaksi opintopistettä.
Lisäksi halutessaan opiskelija voi saada yhden ylimääräisen opintopisteen harjoittelun
ensimmäiseltä kuukaudelta kirjoittamalla harjoittelustaan normaalia raporttia laajemman
oppimispäiväkirjan (tarkemmat ohjeet Flammassa). Opiskelija ei voi kuitenkaan saada
työharjoittelusta enempää kuin 12 opintopistettä. Harjoittelusta voi siis saada opintopisteitä
seuraavasti 2 vkoa = 2 op, 1 kk= 4 (/5) op, 2 kk = 6 (/7) op, 3 kk = 8 (/9) op, 4 kk = 10 (/11)
op, 5 kk = 12 op). Työharjoitteluksi käyvät yhtä hyvin niin yliopiston harjoittelutuella
kustannetut työsuhteet kuin opiskelijan itse järjestämät palkalliset tai palkattomat
harjoittelujaksot. Palkatonta työskentelyä ei kuitenkaan suositella kuin erityistapauksissa.
Opiskelijan tulee varmistaa oman pääaineensa opintoneuvojaltaan, että työtehtävä voidaan
katsoa alaan kuuluvaksi ja luonteeltaan harjoitteluksi soveltuvaksi. Vaikka työharjoittelun
lisäksi on mahdollista saada erikseen opintopisteitä tutkimusryhmäharjoittelusta,
työharjoitteluksi kelpaa myös työskentely tutkimusryhmissä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Tarkempia ohjeita työharjoittelusta ja etenkin harjoittelutuen
hakemisesta löytyy Flammasta.
Suoritustavat: Työskentely harjoittelupaikalla sekä siitä raportoiminen
Arviointi: Hyväksytty/ hylätty raportin ja työtodistuksen perusteella.
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Ko. oppiaineen yliopistonlehtori

51823 Akvaattisten tieteiden seminaarien kuuntelu ja tiivistelmien kirjoitus, 2 op
Kohderyhmä: Pääaine- ja sivuaineopiskelijat
Ajoitus: LuK-opintojen 2-3. vuosi tai FM-vaihe
Tavoite: Tutustuttaa opiskelijat akvaattisten tieteiden ajankohtaisiin aiheisiin.
Sisältö: Seminaariesitelmien aiheet vaihtelevat esitelmöitsijöiden mukaan
Suoritustavat: Seminaarien kuuntelu (8 kpl) ja niistä kirjoitettava 1 sivun/esitys mittainen
tiivistelmä. Tiivistelmät kootaan yhteen ja palautetaan samanaikaiseesti. Kuunnelluista
seminaareista pyydetään läsnäolotodistus seminaarin pitäjältä tai järjestäjältä. Sopivia
seminaareja ovat esim. Akvaattisten tieteiden tutkijaseminaari ja muut seminaarisarjat (mutta
ei aine- ja laudaturseminaarit), SYKEn Merikeskuksen ja Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen seminaarit sekä esim. Spring Symposiumin vesiaiheiset esitelmät.
Arviointi: Tiivistelmät, hyväksytty/hylätty
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Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Ko. oppiaineen yliopistonlehtori

52331 Laudatur-seminaari (pre- ja post-seminaarit), 2 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden FM-opintovaiheen opiskelijat
Ajoitus: Laudatur-seminaarit pidetään pro gradu -työn suunnittelu- ja tekovaiheessa.
Tavoite: Pre gradu -seminaarin tavoitteena on saada neuvoja ja ehdotuksia pro gradu -työn
tekemistä varten. Post gradu -seminaarissa esitellään jo tehty työ. Seminaari esitykset
pidetään 518069 Akvaattisten tieteiden proseminaarien yhteydessä, joten kuulijoina olevat
LuK-vaiheen opiskelijat saavat monipuolisen käsityksen pro gradu -opinnäytteiden
tekemisestä.
Sisältö: Pre gradu -seminaarissa esitellään pro gradu -tutkielman suunnitelma ennen
käytännön työskentelyn alkamista ja post gradu -seminaarissa esitellään työn tulokset ennen
tutkielman jättämistä arvioitavaksi. Samalla harjoitellaan suullista esittämistä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Tarkempi ohjeistus seminaarien Moodle-alueella
Suoritustavat: Pre gradu ja post gradu -seminaariesitykset
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Ko. oppiaineen yliopistonlehtori

518081 Lisensiaattiseminaari, 4 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden jatko-opiskelijat
Tavoite: Lisensiaattiseminaarin tavoitteena on lisensiaatti-/väitöskirjatyön aiheiden esittely ja
työn aihepiiristä keskustelu. Tavoitteena on harjoitella suullista esittämistä ja tieteellistä
keskustelua sekä tutustua muiden jatko-opiskelijoiden tutkimusaiheisiin.
Sisältö: Lisensiaattiseminaarin aiheet vaihtelevat esitelmöitsijän mukaan.
Suoritustavat: Seminaariesityksen pitäminen, lisensiaattiseminaarien kuuntelu (8 kpl) ja
niistä kirjoitettava 1 sivun/esitys mittainen tiivistelmä. Tiivistelmät kootaan yhteen ja
palautetaan samanaikaisesti.
Arviointi: Tiivistelmät, hyväksytty/hylätty
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Ko. oppiaineen yliopistonlehtori

518082 Akvaattisten tieteiden lisensiaattikuulustelu, 6 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden jatko-opiskelijat.
Tavoite: Täydentää akvaattisten tieteiden opintoja teoreettisella tasolla ja osoittaa
tietämyksensä ja erikoisosaamisensa lisensiaattityön tai väitöskirjan aihepiiristä.
Sisältö: Akvaattisten tieteiden kirjallisuutta, joka tukee lisensiaatti- tai väitöskirjatyötä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kirjallisuus sovitaan ko. oppiaineen professorin kanssa.
Suoritustavat: Sovittu kirjallisuus voidaan tenttiä kerralla yleisenä tenttipäivänä tai
useammassa osassa.
Arviointi: Kirjallinen kuulustelu, arvosteluasteikko 0-5
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Ko. oppiaineen professori

518083 Akvaattisen alan kirjallisuuskatsaus englanniksi, 8 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden jatko-opiskelijat
Ajoitus: Jatko-opintojen alkuvaiheessa
Tavoite: Opintojakson tavoitteena on tutustua lisensiaattityön tai väitöskirjan aihepiirin
kirjallisuuteen.
Sisältö: Sovittuun, lisensiaattityötä tai väitöskirjaa tukevaan aiheeseen perustuva
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kirjallisuuskatsaus englanniksi.
Suoritustavat: Omatoiminen työskentely
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Ko. oppiaineen professori

518048 Väitöstilaisuuksien kuuntelu, 1 op
Kohderyhmä: FL-vaiheen pääaineopiskelijoille.
Edeltävät opinnot: FM-tutkinto
Tavoite: Opiskelija tutustuu ajankohtaisiin aiheisiin bio- ja ympäristötieteiden alalla.
Sisältö: Aiheet vaihtelevat väitösaiheiden mukaan.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kyseinen väitöskirja tai sen yhteenveto.
Suoritustavat: Väitöstilaisuuksien kuuntelu (5 kpl) ja väitöstilaisuuksista kirjoitettava 1
sivun/esitys mittainen tiivistelmä. Tiivistelmät kootaan yhteen ja palautetaan samanaikaisesti
vastuuhenkilölle.
Arviointi: Tiivistelmät, hyväksytty/hylätty.
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Elina Leskinen

KALA- JA KALASTUSBIOLOGIA
86103 Kalantutkimus, luennot, 4 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Opintojakso luennoidaan parillisina vuosina IV periodilla. Jakso suositellaan
suoritettavaksi 2.-3. opintovuoden aikana.
Tavoite: Perehtyminen lähinnä soveltavan kalantutkimuksen tehtäviin ja yleisiin
tutkimusmenetelmiin ja tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen.
Sisältö: Nykyaikaisen kalantutkimuksen menetelmät ja ongelmanasettelut. Esimerkkejä
käytännön tutkimuskohteista ja tuloksista.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomoniste. Muu kirjallisuus jaetaan erikseen.
Arviointi: Loppukuulustelu, arvosteluasteikko 0-5
Suoritustavat: Luentokurssi, tutkimusprosessin kulkuun ja menetelmien valintaan liittyviä
käytännön harjoituksia, kirjallinen tentti
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Prof. Hannu Lehtonen

86104 Kalantutkimus, harjoitustyöt, 8 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat ja muut opiskelijat
Ajoitus: Opintojakso järjestetään parillisina vuosina III periodilla ja kenttäosuus IV periodilla.
Jakso suositellaan suoritettavaksi 2.-3. opintovuoden aikana
Edeltävät pakolliset opinnot: 86103 Kalantutkimus, luennot
Tavoite: Perehtyminen käytännössä kalantutkimuksen keskeisiin tutkimusmenetelmiin sekä
tutkimusraportin laadintaan ja tulosten esittämiseen
Sisältö: Koekalastusmenetelmät. Kalanäytteiden otto ja käsittely. Kalojen iän, kasvun, ja
ravinnon tutkiminen. Kalojen fekunditeettiin ja morfologiaan perehtyminen. Kalojen loiset,
kalanjalostus ja käsittely. Retkeilyjä ja kenttätyöskentelyä, josta huhti-toukokuussa kaksi
viikkoa Helsingissä ja toukokuussa kolme-neljä päivää Lammin biologisella asemalla.
Tutkimusraportin laadinta kerättävästä aineistosta kenttätyöskentelyn jälkeen ja tulosten
esittely kurssiseminaarissa
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ilmoitetaan erikseen
Arviointi: Tentin ja harjoitustyön yhteinen arviointi, arvosteluasteikko 0-5
Suoritustavat: Pakolliset harjoitustyöt, kirjallinen kurssitentti sekä harjoitustyön kirjallinen ja
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suullinen esitys
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: MML Kari Nyberg

86128 Kalabiologia, luennot, 4 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Opintojakso pidetään parittomina vuosina IV periodilla. Jakso suositellaan
suoritettavaksi 1. tai 2. opintovuoden aikana
Tavoite: Perehtyminen maailman kaloihin ja kalabiologian keskeisten tekijöihin sekä kalojen
ja muun vesiluonnon vuorovaikutuksiin
Sisältö: Kalojen luokittelu, rakenne, käyttäytyminen, biologia ja elintavat
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste, muu kirjallisuus ilmoitetaan erikseen
Arviointi: Kirjallinen tentti, arvosteluasteikko 0-5
Suoritustavat: Kurssin loppukuulustelu
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Prof. Hannu Lehtonen

86145 Tilastollisen Bayes-päättelyn perusteet, 4 op
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat
Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää Bayes-päättelyn periaatteet ja merkityksen
tutkimuksessa ja päätöksenteossa ja osaa ratkaista yksinkertaisia päättelyongelmia
menetelmän avulla.
Sisältö: Induktiivinen ja deduktiivinen päättely, Bayesläinen tieteenfilosofia,
todennäköisyyslaskennan perusteet, todennäköisyysmallien muodostaminen. MCMCsimulonti päättelyn apuna.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali, lisäksi suositellaan kirjaa: McCarthy 2007,
Bayesian methods in ecology, Cambridge University Press
Suoritustavat: Harjoitustehtävät ja tentti
Arviointi: Hylätty/1-5
Lisätiedot: Kurssi luennoidaan tarvittaessa englanniksi. Vastuuhenkilö: Prof. Samu
Mäntyniemi
86111 Ympäristömuutosten vaikutukset kaloihin ja kalatalouteen, 4 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat ja muut opiskelijat
Ajoitus: Opintojakso luennoidaan parittomina vuosina IV periodilla. Jakso suositellaan
suoritettavaksi 1.-3. opintovuoden aikana
Tavoite: Ympäristömuutosten biologiset ja taloudelliset vaikutukset kaloihin, kalayhteisöihin
ja kalatalouteen
Sisältö: Rehevöitymisen, happamoitumisen, ilmastomuutosten, ympäristön myrkyttymisen,
vesistöjen muuttamisen yms. aiheuttamat vaikutukset kaloihin, kalapopulaatioihin ja
kalatalouteen. Tapauskohtaisia tutkimustuloksia ja näihin liittyviä tutkimusmenetelmiä
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste, muu kirjallisuus ilmoitetaan erikseen
Suoritustavat: Suullinen esitys viimeisinä luentokertoina sovitusta aiheesta ja
loppukuulustelu
Arviointi: Kirjallinen tentti, arvosteluasteikko 0-5
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Jyrki Lappalainen

86131 Suomen kalat, 2 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
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Tavoite: Suomessa tavattujen kalojen biologian tuntemus
Oppimateriaali: Lehtonen, H. 2003. Iso kalakirja. Porvoo. 280 s. tai Koli, L. 1990/1998.
Suomen kalat, Porvoo 357 s
Arviointi: Kirjallinen tentti, arvosteluasteikko 0-5
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Prof. Hannu Lehtonen

86154 Kalastustekniikka, 4 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Tavoite: Käytössä olevien pyydysten rakenteen ja käytön sekä kalastustapojen ja niiden
historian tuntemus
Sisältö: Pyydysmateriaalit, pyydysten rakenne ja kalastustavat. Kalastusalukset ja niiden
varustus maailmalla
Kirjallisuus: Gabriel, O., Lange, K., Dahm, E. & Wendt, T. Von Brandt’s Fish catching
methods of the world. Blackwell Publishing 2005. 523 s
Arviointi: Kirjallinen tentti, arvosteluasteikko 0-5
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Prof. Hannu Lehtonen

86109 Kalastuksen säätely, 6 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat ja sivuaineopiskelijat
Ajoitus: Opintojakso järjestetään parillisina vuosina IV periodilla. Jakso suositellaan
suoritettavaksi FM-opintovaiheessa
Edeltävät opinnot: 518061 Akvaattisten tieteiden perusteet, 86103 Kalantutkimus, luennot,
86104 Kalantutkimus, harjoitustyöt, 86152 Kalakantojen arviointi, 86159
Todennäköisyysmallit ja päätösanalyysi, 86145 Tilastollisen Bayes-päättelyn perusteet ja
86146 Tilastollisen Bayes-päättelyn jatkokurssi
Tavoite: Kalastuksen säätelyperusteiden ja kansainvälisen säätelykäytännön sekä tutkimuksen tuntemus
Sisältö: Kalastuksen säätelyn peruskäsitteet ja -mallit, kalantuotantoon ja kalastukseen
liittyvä epävarmuus, päätösanalyysi, kansainvälinen ja kansallinen säätelypolitiikka,
säätelystrategiat sekä säätelyn käytännön toteuttaminen
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Hilborn, R. and Walters, C.J: Quantitative fisheries stock
assessment. Choice, Dynamics and Uncertainty, s. 1-155 ja 451–538 sekä muu kurssilla
ilmoitettava kirjallisuus
Arviointi: Loppukuulustelu, arvosteluasteikko 0-5
Suoritustavat: Harjoitustyöt sekä kirjallinen kurssitentti
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Prof. Sakari Kuikka

86121 Kalojen ikä ja kasvu, 6 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Opintojakso järjestetään parillisina vuosina I-II periodilla. Jakso suositellaan
suoritettavaksi FM-opintovaiheessa
Edeltävät opinnot: 86103 Kalantutkimus, luennot ja 86104 Kalantutkimus, harjoitustyöt.
Oppijaksolle pääsy edellyttää kirjallisuudessa esitetyn teoksen sivuista 10–63 pidettävän
kurssille pääsytentin läpäisyn (tentti järjestetään erikseen ilmoitettavana ajankohtana
syyslukukauden alkaessa)
Tavoite: Kurssilla perehdytään kalojen ikä- ja kasvututkimusten suunnitteluun,
iänmääritykseen soveltuvien luutumien näytteenottoon ja käsittelyyn sekä kalojen
iänmääritys- ja kasvuntutkimusmenetelmiin sekä tutkimusraportin laadintaan ja tulosten
esittämiseen
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Sisältö: Kalojen ikä- ja kasvututkimusten suunnittelu, aineiston kerääminen ja näytteenotto
sekä näytteiden käsittely, kalojen iänmääritysmenetelmät, iänmäärityksessä käytettävät
välineet ja laitteet, kalojen kasvututkimuksiin ja -malleihin perehtyminen tietokoneharjoitusten
avulla
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Raitaniemi, J., Nyberg, K. & Torvi, I.: Kalojen iän ja kasvun
määritys. Riistan- ja kalantutkimus, 232 s
Suoritustavat: Pakolliset harjoitustyöt, kuulustelu, iänmäärityskoe ja kurssiraportti, jonka
tulosten suullinen esitys
Arviointi: Kaikki suoritustavat vaikuttavat arvosanaan, arvosteluasteikko 0-5.
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: MML Kari Nyberg

86152 Kalakantojen arviointi, 6 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat, sivuaineopiskelijat
Ajoitus: Opintojakso luennoidaan parillisina vuosina I-II periodilla. Jakso suositellaan
suoritettavaksi maisteriopintojen aikana
Edeltävät opinnot: 86103 Kalantutkimus, luennot, 86104 Kalantutkimus, harjoitustyöt,
86159 Todennäköisyysmallit ja päätösanalyysi ja 86145 Tilastollisen Bayes-päättelyn
perusteet
Tavoite: Kurssin tavoitteena on oppia suunnittelemaan ja tekemään tutkimuksia
kalakantojen koosta, muutoksista, tuotannosta ja kalastuksen vaikutuksesta kalakannan
tilaan
Sisältö: Kurssi sisältää kalakantojen ja kalan tuotannon arvioinnin, saalisennusteet sekä
kalastuksen vaikutusten arvioinnin. Tutkimusmenetelmiin perehdytään suurelta osin
tietokoneharjoitusten avulla
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ilmoitetaan erikseen kurssin verkkosivuilla
Suoritustavat: Harjoitustyöt ja työselostus sekä kuulustelu
Arviointi: Kirjallinen tentti, arvosteluasteikko 0-5
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Prof. Samu Mäntyniemi, prof. Sakari Kuikka

86159 Todennäköisyysmallit ja päätösanalyysi, 8-12 op
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat, tutkijat ja opettajat
Ajoitus: FM/FT-opintovaihe
Edeltävät opinnot: Tilastollisen Bayes-päättelyn perusteet (86145) tai vastaavat tiedot
Tavoite: Kurssin tavoitteena on perehdyttää osallistujat Bayesläiseen päättelyyn ja tarjota
sellaiset käytännölliset valmiudet, että oppilas pystyy itsenäisesti rakentamaan yleisimpiä
todennäköisyysmallien osia. Kurssi tarjoaa johdannon päätösteoriaan, jossa käytetään
todennäköisyyksiä ja hyötyfunktioita hyväksi valittaessa parasta toimintatapaa
epävarmuuden vallitessa.
Sisältö: 1) Kuinka todennäköisyysmalleja rakennetaan?
2) Yleisesti käytetyt mallirakenteet
3) Mallin arviointi ja tarkastus
4) Päätösteoria
5) Käytettävät ohjelmistot
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali verkossa
Suoritustavat: Harjoitustehtävät, tentti ja harjoitustyö
Arviointi: Arvosteluasteikko 1-5
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Prof. Samu Mäntyniemi
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86170 Kalatalousseminaarit ja -kongressit, 2 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Sisältö: Osallistuminen vähintään kahdeksaan seminaariin laitoksen ulkopuolella, kuten
esim. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa tai erilaisissa kalatalousalan symposioissa
Arviointi: Lyhyen (1-2 liuskaa) tiivistelmän laatiminen kustakin seminaarikerrasta, arvostelu
hyväksytty/hylätty
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Prof. Hannu Lehtonen

86113 Kalataloustieteen tutkimusharjoittelu, 3-5 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat
Ajoitus: Maisteriopintovaiheessa
Tavoite: Perehdyttää tutkimuksen käytännön toteutukseen tutkimusryhmässä
Sisältö: Tutkimukseen ja siinä käytettäviin menetelmiin perehtyminen, tulosten raportointi.
Tutkimus ei saa olla osa omaa opinnäytetyötä
Arviointi: Suullinen ja kirjallinen esitys sopimuksen mukaan
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Prof. Hannu Lehtonen

518100 Akustiset menetelmät vesistötutkimuksessa, 2-4 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: LuK-opintojen 3. vuosi tai FM-vaihe
Edeltävät opinnot: 518061 Akvaattisten tieteiden perusteet
Tavoite: Tavoitteena on antaa perustiedot akustisten menetelmien käytöstä
vesistötutkimuksessa.
Sisältö: Akustisten menetelmien käyttömahdollisuudet, perehtyminen muutamiin
toteutettuihin tutkimuksiin, tutkimuksen suunnittelu, aineiston analysointi ja menetelmän
rajoitukset.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: MacLennan, D. N. & Simmonds, E. J.: Fisheries acoustics.
Chapman & Hall. 325 s. ja/tai muu kurssilla ilmoitettava kirjallisuus.
Suoritustavat: Luennot, loppukuulustelu ja mahdollisesti harjoitustyö.
Arviointi: Arvosana (0-5) määräytyy loppukuulustelun ja mahdollisen harjoitustyön
perusteella.
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: MMM Tommi Malinen

LIMNOLOGIA
86209 Järviekologian kenttäkurssi, 8 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat, sivuaineopiskelijat
Ajoitus: Opintojakso järjestetään vuorovuosina Kuormitustutkimuksen kenttäkurssin kurssin
86253 kanssa.
Edeltävät opinnot: 86207 Vesistötutkimuksen perusmenetelmät, käytännön sovellutukset
tai 518065 Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi.
Tavoite: Perustiedot vesistöjen tuotantobiologisista mekanismeista, ravintoketjuista ja
planktisen ekosysteemin dynamiikasta sekä perehtyminen tärkeimpien määritysten
tekemiseen ja kokeelliseen tutkimukseen.
Sisältö: Kurssin sisältö vaihtelee eri kerroilla riippuen tutkittavista erillisongelmista,
ajankohdasta ja kurssin pitopaikasta.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimonisteet, eripainoskirjallisuutta
Suoritustavat: Luennot, kenttätyöskentely, omatoiminen työskentely ja kurssiselostus
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Arviointi: Kurssityöskentely ja työselostukset. Arvosteluasteikko hyväksytty/hylätty.
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Prof. Jukka Horppila

86253 Kuormitustutkimuksen kenttäkurssi, 8 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat, sivuaineopiskelijat
Ajoitus: Opintojakso järjestetään joka toinen ja vuorovuosina kurssin Järviekologian
kenttäkurssin (86209) kanssa.
Edeltävät opinnot: Vesistötutkimuksen perusmenetelmät, käytännön sovellutukset tai
518065 Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi. Suositellaan myös 86219 Hajakuormitus ja sen
vesistövaikutukset.
Tavoite: Perehtyminen järvien sisäiseen ja ulkoiseen kuormitukseen sekä niiden
tutkimukseen
Sisältö: Järvien kuormituksen tutkimuksen menetelmät ja tutustumiskäynnit eri kohteisiin
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimonisteet
Suoritustavat: Luennot, kenttätyöskentely, omatoiminen työskentely ja kurssiselostus
Arviointi: Kurssityöskentely sekä työselostukset. Arvosteluasteikko hyväksytty/hylätty.
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Prof. Jukka Horppila

86271 Järvien kunnostus, 4 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi III-IV periodilla
Tavoite: Perehdyttää järvien kunnostustarpeen arviointiin, kunnostusmenetelmiin ja
kunnostuksen suunnitteluun
Sisältö: Luennot, harjoitustyö
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ilmoitetaan erikseen
Suoritustavat: Luennot, harjoitukset ja omatoiminen työskentely
Arviointi: Loppukuulustelu ja harjoitustyö, arvosteluasteikko 0-5.
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Prof. Jukka Horppila

86257 Syventävä lajintuntemus, 2-4 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Opintojakso järjestetään sopimuksen mukaan vuosittain. Jakso suositellaan
suoritettavaksi 3.-5. opintovuoden aikana.
Tavoite: Perehdyttää opiskelija eri eliöryhmien taksonomiaan ja lajintuntemuksen
sovellutusaloihin. Antaa opiskelijalle perustiedot kulloisenkin aihepiirin eliöryhmän
näytteenottomenetelmien erityispiirteistä, taksonomian perusteista, määritysmenetelmistä,
erityyppisten vesien lajistosta, sekä käytöstä vesien tilan arvioinnissa.
Sisältö: Aihe vaihtelee tarpeen mukaan. Esim. piilevät, sinilevät, kasviplankton, makrolevät,
eläinplankton ja pohjaeläimet.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Määrityskirjat, kurssimonisteet
Suoritustavat: Luennot, harjoitustyöt ja/tai omatoiminen työskentely
Arviointi: Kursseittain sovittava menettely. Arvosteluasteikko 0-5 tai hyväksytty/hylätty.
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Leena Nurminen

51870 Arktinen limnologia, 4-8 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat
Edeltävät opinnot: 518065 Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi tai vastaavat kurssit,
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sukelluskokemus luetaan hakijan eduksi
Tavoite: Opiskelija hallitsee arktiseen limnologiaan liittyvät erityispiirteet. Opiskelija osaa
käytännössä suorittaa kokonaisvaltaisesti ravintoverkon rakennetta käsittelevän tieteellisen
tutkimuksen, sekä esitellä tutkimustuloksiaan kirjallisesti ja suullisesti.
Sisältö: Kurssin aikana perehdytään monipuolisesti pohjoisten vesistöjen limnologiaan
tutkimalla erityyppisiä vesistöjä (järvet, lammet, lammikot) sekä niiden eliöyhteisöjä
(kasviplankton, eläinplankton, pohjaeläimet, kalat) Kilpisjärven alueella. Kenttäkurssi
toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Kurssilla tarkastellaan ekosysteemin
rakenteen muutoksia ja eri trofiatasojen vuorovaikutuksia sekä perinteisin menetelmin että
pysyviin isotooppeihin perustuvilla menetelmillä. Kurssin yhteydessä tutustutaan myös
vuorovesirannan ekosysteemiin Norjan Jäämerellä. Osa opetuksesta on englanniksi.
Kenttäkurssilla keskitytään aineiston keruuseen, joka jälkeen kurssilaiset käsittelevät
aineiston ja kirjoittavat kurssiraportin Helsingissä/Jyväskylässä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssilla.
Suoritustavat: Kenttätyöt, laboratorioharjoitukset, kurssityö, seminaariesitys.
Arviointi: Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa kenttäosuudella ja muiden
osa-alueiden osalta hyväksyttyä suoritusta. Kurssista annetaan arvosana, jossa pääpaino on
kurssityössä ja seminaariesityksessä.
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Dos. Kimmo Kahilainen

86219 Hajakuormitus ja sen vesistövaikutukset, 3 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi III-IV periodilla. Jakso suositellaan
suoritettavaksi 2.-4. opintovuoden aikana.
Tavoite: Perustiedot vesistöihin kohdistuvasta hajakuormituksesta, erityisesti maa- ja
metsätalouden aiheuttamasta ravinnekuormituksesta sekä tämän arvioinnista ja
vaikutuksista
Sisältö: Luennot, laskuharjoitukset
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ilmoitetaan erikseen
Suoritustavat: Luennot, harjoitukset ja omatoiminen työskentely
Arviointi: Loppukuulustelu ja harjoitustyö, arvosteluasteikko 0-5.
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Prof. Jukka Horppila

86208 Johdatus sedimentteihin, luennot, 3 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Opintojakso luennoidaan parittomina vuosina I-II periodilla. Jakso suositellaan
suoritettavaksi 3.-4. opintovuoden aikana.
Edeltävät opinnot: 518061 Akvaattisten tieteiden perusteet
Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelijat ymmärtävät perusteet sedimentaatiosta, sedimenttien
rakenteesta, näytteenotosta, kemiasta ja biologiasta sekä sedimenttien vaikutuksista veteen,
erityisesti fosforin ja typen kierrosta
Sisältö: Sedimentaatio, sedimentin fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, näytteenotto,
bakteeritoiminnat, happi sedimentissä, sedimentin biologia, hiilen, typen, fosforin ja piin
kierrot, pohjaeläimet, sedimentin haitta-aineet
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali Moodlessa
Suoritustavat: Luennot
Arviointi: Kirjallinen kurssitentti. Arvosteluasteikko 0-5.
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Dos. Susanna Hietanen
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86228 Johdatus sedimentteihin, harjoitustyöt, 2 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Opintojakso parittomina vuosina I-II periodilla opintojakson 86208 (Johdatus
sedimentteihin, luennot) päätyttyä. Jakso suositellaan suoritettavaksi 3.-4. opintovuoden
aikana.
Edeltävät opinnot: 518061 Akvaattisten tieteiden perusteet ja 86208 Johdatus
sedimentteihin, luennot
Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelijoilla on käytännön kokemusta yleisimmistä
näytteenottomenetelmistä, perusanalyyseistä ja prosessimittauksista sekä tulosten
raportoinnista ja tulkinnasta
Sisältö: Harjoitustöissä käydään läpi näytteenotto, sedimentin kuiva-aineen, hehkutushäviön,
hiili- ja typpipitoisuuden, huokosveden fosfaattipitoisuuden ja hapenkulutuksen määritys.
Harjoitustöihin otetaan 20 opiskelijaa, etusija niillä opiskelijoilla, joille kurssi on pakollinen.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Työohjeet jaetaan ennen harjoitustyöjakson alkua kurssille
hyväksytyille.
Suoritustavat: Harjoitustöihin osallistuminen (pakollinen läsnäolo) ja työselostus
Arviointi: Pakollinen läsnäolo, työselostus arvioidaan, arvosteluasteikko 0-5
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Dos. Susanna Hietanen

86221 Vesianalyysitulosten tulkinta, 3 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Opintojakso luennoidaan sopimuksen mukaan. Jakso suositellaan suoritettavaksi
2.-3. opintovuoden aikana.
Edeltävät opinnot: 518061 Akvaattisten tieteiden perusteet
Tavoite: Perehtyminen vesistövesien laatutekijöitä kuvaavien tekijöiden merkitykseen,
keskinäisiin riippuvuuksiin, alueellisiin eroihin ja valuma-alueen ominaisuuksien
heijastumiseen vesianalyysituloksissa sekä erilaisten vesistövesien luokitusperusteisiin
(rehevyys, happamuus, humuspitoisuus)
Sisältö: Demonstraatioiden jälkeen tehdään itsenäisesti tai työpareina annettujen tulosten
perusteella järvien tyyppikuvaukset ja tilan arviointi.
Suoritustavat: Demonstraatiot ja harjoitustyö
Arviointi: Harjoitustyöt. Arvosteluasteikko hyväksytty/hylätty.
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Prof. Jukka Horppila

MERIBIOLOGIA
51829 Merien rantavyöhykkeen ekologia, 3 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat
Ajoitus: Sopii parhaiten 2. tai 3. vuoden opiskelijoille.
Tavoite: Luentosarjan tavoitteena on, että opiskelija 1) hahmottaa Itämeren ja valtamerien
rantavyöhykkeen elinympäristöjen ja ekosysteemien moninaisuuden ja pystyy kuvaamaan
niiden erityispiirteet, 2) osaa kuvailla, miten eri elinympäristöjen eliöstö ja ravintoverkot
poikkeavat toisistaan ja 3) sisäistää, miten fysikaaliset, kemialliset ja bioottiset tekijät
muokkaavat rantavyöhykkeen ekosysteemejä
Sisältö: Itämeren rantavyöhykkeen biotoopit ja eliöstö ja niihin vaikuttavat abioottiset ja
bioottiset tekijät. Valtamerten rantavyöhykkeiden erityispiirteet ja tärkeimmät biotoopit.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssilla.
Suoritustavat: Luennot.
Arviointi: Loppukuulustelu, arvosteluasteikko 0-5.
Lisätiedot: Pakollinen meribiologian opiskelijoille, pääsyvaatimuksena 51804
274

Murtovesiekologian ja 51822 Litoraaliekologian kenttäkursseille. Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Elina Leskinen

518003 Levien ekologia ja systematiikka, 3 op
Kohderyhmä: Pääaine- ja sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: LuK-opintojen 2.-3.vuosi
Tavoite: Opintojakson tavoitteena että opiskelija 1) osaa kuvata yleisimpien leväryhmien
systemaattiset tuntomerkit ja pystyy nimeämään niille tyypillisiä ekologisia piirteitä; 2)
sisäistää evolutiivisen ajattelutavan leväryhmien synnyssä; 3) osaa nimetä levien
lisääntymisstrategiat, kuvata niiden pääpiirteet ja havainnollistaa ne tyypillisten
mallielinkiertojen avulla; 4) osaa kuvata levien yleisimmät hyötykäyttötarkoitukset ja
haittavaikutukset (leväkukinnat, tulokaslajit).
Sisältö: Luentosarjassa opetellaan systemaattisesti eri leväryhmien tunnuspiirteet ja niiden
lisääntymistavat, sekä tutustutaan mm. leväkukintoihin, tulokaslajeihin ja levien
ravinnonhankintaan.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentokalvot Moodle-alueella
Suoritustavat: Luennot
Arviointi: Tentti, arvosteluasteikko 0-5.
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Jaanika Blomster

518018 Planktonekosysteemin rakenne ja toiminta, 3 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat.
Ajoitus: Suositellaan suoritettavaksi 3.-4. opintovuoden aikana.
Edeltävät opinnot: 518061 Akvaattisten tieteiden perusteet, 51829 Merien
rantavyöhykkeen ekologia
Tavoite: Luentosarjan tavoitteena on, että opiskelija 1) osaa kuvata erilaisia
planktonekosysteemejä rakenteellisina ja toiminnallisina kokonaisuuksina ja 2) hahmottaa
ekosysteemien monimuotoisuutta ja toiminnallista erilaisuutta sekä 3) sisäistää, miten
fysikaaliset, kemialliset ja bioottiset pakotteet muokkaavat planktonekosysteemejä ja niiden
vuorovaikutussuhteita ja näistä syntyviä ympäristösignaaleja eri tila- ja aikaskaaloissa.
Sisältö: Pääsisältönä ovat Itämeren planktisen ekosysteemin rakenneosat, prosessit ja
vuorovaikutussuhteet sekä niihin kohdistuvat ympäristöpaineet ja niiden vaikutus
globaalimuutokseen.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssilla.
Suoritustavat: Luennot
Arviointi: Loppukuulustelu, arvosteluasteikko 0-5 / oppimispäiväkirja.
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Prof. Jorma Kuparinen

51878 Itämeritutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä, 2 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: LuK-opintojen 2. -3. vuosi
Edeltävät opinnot: 518061 Akvaattisten tieteiden perusteet, 51829 Merien
rantavyöhykkeen ekologia
Tavoite: Antaa kuva Itämeren ajankohtaisista tutkimusaloista ja -ongelmista.
Sisältö: Itämeren ekosysteemin rakenneosissa tai prosesseissa tapahtuneet
muutokset/paineet eri tila- ja/tai aikaskaaloissa, joihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssilla.
Suoritustavat: Luennot
Arviointi: Loppukuulustelu. Arvosteluasteikko 0-5 / oppimispäiväkirja.
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Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Prof. Jorma Kuparinen

51822 Litoraaliekologian kenttäkurssi, 6 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat
Ajoitus: Kurssi kuuluu maisterivaiheen opintoihin.
Edeltävät opinnot 518061: Akvaattisten tieteiden perusteet, 8 op ja 51829 Merien
rantavyöhykkeen ekologian luennot, sekä 518062 Vesieliöiden lajintunnistus, 8 op, 518065
Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi, 10 op, 52073 Ekologian perusteet, 4 op ja 518047
Akvaattisten aineistojen tilastotieteellinen käsittely tai vastaavat.
Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 1) oppii hyödyntämään kaikkia opintojen
aikana kertyneitä tietojaan suunnittelemalla ja toteuttamalla pienryhmässä itsenäisen
tutkimustyön, 2) syventää osaamistaan Itämeren rantavyöhykkeen biotoopeista ja
ekologiasta ja 3) työskentelyn yhteydessä oppii tutkimustyöhön liittyviä ryhmätyötaitoja.
Sisältö: Kenttäkurssi, jolla perehdytään lounaisen rannikon rantavyöhykkeen
ekosysteemeihin, näytteenottoon, näytteiden käsittelyyn, tulosten tulkintaan ja raportointiin.
Kurssilla tehdään pienimuotoiset, itsenäiset tutkimukset, jotka raportoidaan ja esitetään
muille kurssilaisille.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ilmoitetaan kevään kurssitapaamisessa ja kurssin aikana.
Suoritustavat: Keväällä kurssitapaaminen Viikissä, jossa mm. sovitaan kurssitöiden ja
seminaarien aiheesta. Varsinainen kahden viikon kenttäkurssi ja loppuseminaari on kesällä
Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla.
Arviointi: Loppuraportti ja -seminaari, joiden pohjalta kurssi on hyväksytty/hylätty.
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Elina Leskinen

51806 Vesimikrobiologian menetelmät, 4 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat
Ajoitus: Suositellaan suoritettavaksi 3.-4. opintovuoden aikana.
Edeltävät opinnot: 518065 Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi, 86206 Vesistötutkimuksen
perusmenetelmät tai vastaavat laboratoriokurssit.
Tavoite: Kenttäkurssin tavoitteena on, että opiskelija 1) perehtyy vesistötutkimuksessa
käytettäviin tutkimusmenetelmiin ja 2) käytännön työskentelyn avulla oppii arvioimaan
tutkimusmenetelmiin liittyviä epätarkkuuksia, virhetekijöitä ja tutkimuksen tekemiseen
sisältyvää ajankäyttöä ja 3) perehtyy mikrobiravintoverkon dynamiikkaan.
Sisältö: Auto- ja heterotrofisen tuotannon, biomassan, lajiston ja vuorovaikutussuhteiden
määrittämiseen soveltuvat keskeiset menetelmät.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Ilmoitetaan kurssilla
Suoritustavat: Luennot, kurssi ja lopputyö.
Arviointi: Lopputyö (hyväksytty/hylätty).
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Dos. Riitta Autio, SYKE merikeskus (laitosvastuullinen prof.
Jorma Kuparinen)

51852 Kokeellinen planktonekologia I, alemmat trofiatasot, 4 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat
Ajoitus: Jakso suositellaan suoritettavaksi 3.-4. opintovuoden aikana. Kurssi järjestetään
kesällä parittomina vuosina Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla.
Edeltävät opinnot: 518065 Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi, 51806 Vesimikrobiologian
menetelmät
Tavoite: Antaa perustiedot kokeellisesta planktontutkimuksesta ja planktonekologiasta.

276

Sisältö: Kurssin tavoitteena on perehdyttää osallistujat vesiekosysteemin alempien
trofiatasojen rakenteeseen ja säätelyyn (bottom-up, top-down säätelyt) ja harjoittaa
kokeellisen tutkimuksen suorittamiseen ja kokeista saadun informaation kriittiseen
analysointiin. Kurssi rakentuu etukäteen tehtävästä koesuunnittelusta, kokeellisesta työstä
Tvärminnessä ja kurssityön kirjoittamisesta ja tulosaineiston esittämisestä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssilla.
Suoritustavat: Kenttäkurssi
Arviointi: Lopputyö ja seminaari, hyväksytty/hylätty.
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Prof. Jorma Kuparinen

518072 Kokeellinen planktonekologia, II ylemmät trofiatasot, 4 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat
Ajoitus: Jakso suositellaan suoritettavaksi 3.-4. opintovuoden aikana. Kurssi järjestetään
kesällä parillisina vuosina Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla.
Edeltävät opinnot: 518065 Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi, 51806 Vesimikrobiologian
menetelmät
Tavoite: Antaa perustiedot kokeellisesta planktontutkimuksesta ja planktonekologiasta.
Sisältö: Kurssin tavoitteena on perehdyttää osallistujat vesiekosysteemin ylempien
trofiatasojen rakenteeseen ja säätelyyn (bottom-up, top-down säätelyt) ja harjoittaa
kokeellisen tutkimuksen suorittamiseen ja kokeista saadun informaation kriittiseen
analysointiin. Kurssi rakentuu etukäteen tehtävästä koesuunnittelusta, kokeellisesta työstä
Tvärminnessä ja kurssityön kirjoittamisesta ja tulosaineiston esittämisestä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssilla.
Suoritustavat: Kenttäkurssi
Arviointi: Lopputyö ja seminaari, hyväksytty/hylätty.
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Prof. Jorma Kuparinen

51815 Meribiologian laudatur-kuulustelu, 12 op
Kohderyhmä: Meribiologian pääaineopiskelijat
Ajoitus: FM-opintojen loppuvaihe
Tavoite: Täydentää meribiologian opintoja teoreettisella tasolla ja osoittaa tietämyksensä ja
erikoisosaamisensa pääaineestaan.
Sisältö: Meribiologian alan kirjallisuutta, joka tukee pro gradu -työtä. Meribiologian laudaturlopputentti.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kirjallisuus sovitaan meribiologian yliopistonlehtoreiden
kanssa
Suoritustavat: Sovittu kirjallisuus voidaan tenttiä kerralla yleisenä tenttipäivänä tai
useammassa osassa.
Arviointi: Tentti, arvosteluasteikko 0-5

518052 Molecular ecology and systematics of aquatic organisms, 4 cr
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden maisterivaiheen opiskelijat
Ajoitus: Opintojakso suositellaan suoritettavaksi FM-opintovaiheessa tai jatko-opintojen
yhteydessä.
Tavoite: Opintojakson tavoitteena on tutustua tavallisimpiin molekyylisystematiikan ja
molekyyliekologian työmenetelmiin (DNA-eristys, PCR, mikrosatelliitit, sekvensointi jne.) ja
oppia ymmärtämään niiden käyttömahdollisuuksia akvaattisten eliöiden systematiikan ja
ekologian tutkimisessa.
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Sisältö: Molekyylisystematiikan ja -ekologian menetelmät akvaattisten eliöiden
tutkimuksessa
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Laboratoriotyöohje, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja
tieteellisiä artikkeleita, jotka ilmoitetaan kurssin yhteydessä.
Suoritustavat: Pakollinen osallistuminen harjoitustöihin ja luentoihin, sekä kurssilla
sovittavien kirjallisten tehtävien ja laboratoriopäiväkirjan palauttaminen, tentti.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Lisätiedot: Kurssi pidetään englannin kielellä ja se voidaan järjestää yhteistyössä kurssin
523088 Laboratory Methdos in Ecological Genetics kanssa. Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori
Jaanika Blomster
51821 Itämeren vesikasvikurssi, 3 op
Kohderyhmä: Pää- ja sivuaineopiskelijat
Ajoitus: LuK-opintojen loppuvaiheessa tai FM-vaiheessa
Edeltävät opinnot: 518065 Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi
Tavoite: Syventää akvaattisten makrofyyttien lajintuntemusta ja ekologiaa.
Sisältö: Kenttäkurssilla perehdytään lounaisrannikon makrofyyttikasvillisuuteen (lajistoon ja
yhteisöihin) sekä näytteenottoon, näytteiden käsittelyyn, tulosten tulkintaan ja raportointiin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssilla
Suoritustavat: Osallistuminen kurssiretkeilyihin, näytteiden jatkokäsittelyyn, raportointiin ja
seminaariin.
Arviointi: Loppuraportti ja -seminaari, joiden pohjalta kurssi hyväksytty/hylätty.
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Jaanika Blomster

51810 Biosukelluskurssi, 2 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Edeltävät opinnot: Suoritettu peruslaitesukelluskurssi (CMAS*, PADI OW tai vastaava) ja
voimassa oleva sukelluslääkärin todistus.
Tavoite: Kurssilla perehdytään vedenalaisen tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen,
sekä harjoitellaan vedenalaisten näytteenottimien käyttöä, sukellustekniikoita ja alaan liittyviä
sukellus- ja tutkimustehtäviä.
Sisältö: Sukellusavusteisen tutkimuksen suunnittelu ja toteutus.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssilla.
Suoritustavat: Luennot, ohjatut harjoitustyöt maastossa.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Elina Leskinen

Ympäristötieteiden koulutusohjelma
YMPÄRISTÖTIETEIDEN PERUSOPINNOT 25 OP
Pakolliset opinnot 25 op
519090 Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen, 5 op
Kohderyhmä: Ympäristötieteiden kandidaatin koulutusohjelman opiskelijat
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Ajoitus: Ensimmäisen opiskeluvuoden I ja II periodi
Edeltävät opinnot: Ei esitietovaatimuksia
Tavoite: Opiskelija osaa kuvata, mitä ympäristötieteet tutkii, miten ympäristöongelmat
muodostuvat ja miten niitä pyritään ratkaisemaan
Sisältö: Perustiedot globaaleista ekosysteemipalveluista ja globaalista maankäytöstä,
menetetyistä ekosysteemeistä, ympäristökysymyksen historia ja yhteiskunnalliset muutokset
sekä ympäristönsuojelun ja -politiikan keinot.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssilla ilmoitettava aineisto
Suoritustavat: Luennot, tutkivan oppimisen harjoitustyö ja loppukuulustelu
Arviointi: Yleinen asteikko 0-5
Lisätiedot: Vastuuhenkilö Pekka Kauppi ja ympäristötieteiden koulutusohjelman opettajat

52073 Ekologian perusteet, 4 op
Aika: Periodi III. Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä vuotena.
Tavoite: Johdattaa ensimmäisen vuoden opiskelijat ja sivuaineopiskelijat
populaatioekologian, kasviekologian, ekosysteemiekologian sekä vesien ekologian
perusteisiin.
Sisältö: Kasviekologian osuus: Yleinen johdanto ekologian opintoihin (ekologia
tieteenalana, ekologian tieteenfilosofiset perusteet, ekologian opinnot yliopistossa),
fysiologisen kasviekologian perusteet (kasvien geneettinen ja fysiologinen sopeutuminen,
kasvien talvehtiminen, kasvien hiilitase), kasvien yhteisö- ja populaatioekologian perusteet
(kasvien populaatioekologian ominaispiirteet, kasvien lajinsisäinen kilpailu, kasviyhteisöjen
sukkessio).
Populaatioekologian osuus: Ekologinen teorian muodostus, populaatioiden ajallinen ja
alueellinen esiintyminen, populaatioiden kannanvaihtelut, demografia, elinkiertostrategiat,
populaatiodynamiikan mallintamisen perusteet, populaatioiden runsauden säätelyyn
vaikuttavat tekijät, yhteisörakenne, biodiversiteetti, lajienväliset vuorovaikutukset, ekolokero,
ravintoketju + -verkko, populaatioiden ja ekosysteemin välinen vuorovaikutus.
Vesien ekologian osuus: Makeiden ja suolaisten vesien fysikaaliset ja kemialliset
ominaisuudet, vesieliöt ja -eliöryhmät (omavaraiset ja toisenvaraiset, plankton-, pohja-,
rantayhteisö), sekä vesissä vaikuttavat abioottiset ja bioottiset säätelytekijät.
Ekosysteemiekologian osuus: Energiavirta ja aineiden kierto ekosysteemeissä,
perustuotanto ja hajotustoiminta, lajien ja eliöyhteisön rakenteen vaikutus ekosysteemien
toimintaan, globaalit muutokset ekosysteemeissä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimateriaali jaetaan Moodlessa. Moodlen kurssiavaimen
saavat kurssille WebOodissa rekisteröityneet sähköpostitse luentojen alussa.
Oheislukemistona Reece, J.B.. et al., 2011: Campbell Biology, 9. p (tai uudempi).
Suoritustavat: Kirjallinen päättökuulustelu.
Arviointi: Arvostelu 0–5.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Luentosarjan suorittaminen on edellytys ekologian
kenttäkurssin biotooppijaksolle (59928) ja tutkimusjaksolle (59905) osallistumiselle.
Lisätiedot: Tiedustelut opintojakson vastuuopettajalta, joka on parittomina vuosina prof.
Heikki Hänninen /KB (heikki.hanninen@helsinki.fi) ja parillisina vuosina prof. Veijo Kaitala
/EEB (veijo.kaitala@helsinki.fi).

519091 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin,
3 op
Kohderyhmä: Ympäristötieteiden kandidaatin koulutusohjelman opiskelijat
Ajoitus: 1. opiskeluvuoden III periodi
Edeltävät opinnot: 519090 Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen
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Tavoite: Opiskelija saa yleiskäsityksen ekosysteemien toiminnasta, aineiden kierrosta
erityisesti hiilen ja typen osalta, ilmakehän ja ekosysteemien vuorovaikutuksesta sekä
ihmisen toiminnan vaikutuksesta näihin prosesseihin.
Sisältö: Kurssilla käsitellään luonnon systeemien toimintaa ja ihmisen vaikutusta siihen sekä
tutkimuksen ajankohtaisia tuloksia.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssilla ilmoitettava aineisto
Suoritustavat: Luennot ja loppukuulustelu
Arviointi: Yleinen asteikko 0-5
Lisätiedot: Vastuuhenkilö Tarmo Virtanen ja muut ympäristötieteiden koulutusohjelman
opettajat
519092 Tieteellinen kirjoittaminen ympäristötieteissä, 3 op (integroitu 1 op äidinkieltä)
Kohderyhmä: Ympäristötieteiden kandidaatin koulutusohjelman opiskelijat
Ajoitus: 1. opiskeluvuoden IV periodi
Edeltävät opinnot: 519091 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja
biogeokemiallisiin kiertoihin
Tavoite: Opiskelija osaa lukea ja ymmärtää ympäristötieteiden tieteellisiä julkaisuja, osaa
lähdekritiikkiä ja kriittistä ajattelua. Opiskelija oppii käsittelemään ja työstämään tieteellistä
tietoa ja kirjoittamaan tieteellisen katsauksen.
Sisältö: Kurssilla harjoitellaan tiedonhakua, englanninkielisen alkuperäisartikkelien
lukemista, tiedonprosessointia, kirjoittamista ja tieteellistä viittauskäytäntöä. Opiskelijat
kirjoittavat tieteellisen katsauksen sovittavasta ympäristötutkimuksen aiheesta. Kirjoittamista
tehdään pienryhmissä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Tieteellisen kirjallisuuden haun perusteella jokaiselle
yksilöllisesti aihepiirin mukaan valittava kirjallisuus
Suoritustavat: Luennot, harjoitukset, pienryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely
Arviointi: Yleinen asteikko 0-5
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Ympäristötieteiden opettajat

731300 Johdatus ympäristöpolitiikkaan, 5 op
Kohderyhmä: Ympäristötieteiden opiskelijat, ympäristöpolitiikan opiskelijat sekä
opetusresurssien salliessa myös sivuaineopiskelijat
Ajoitus: 1. opiskeluvuosi, II periodi
Tavoite: Kurssi luo valmiudet julkisen ja yksityisen sektorin ympäristöpoliittisten ongelmien
hahmottamiseen, ratkaisumallien löytämiseen ja kehittämiseen sekä tutkimustietoon
pohjautuvaan ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen.
Sisältö: Kurssi tarjoaa yleiskatsauksen ympäristöpolitiikan teoreettisiin ja käytännöllisiin
perusteisiin julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kurssilla käydään läpi ympäristöpolitiikan
keskeiset käsitteet ja ympäristöpolitiikan keinojen teoreettiset perusteet sekä arvioidaan
kriittisesti keinojen soveltuvuutta erilaisissa käytännön tilanteissa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Web-pohjainen lukupaketti, joka koostuu englanninkielisistä
tieteellisistä artikkeleista ja kirjanluvuista (n. 20 kpl). Aihepiiriä tukeva kirjallisuus: Haila Y &
Jokinen P (toim.), Ympäristöpolitiikka – Mikä ympäristö, kenen politiikka. Tampere,
Vastapaino.
Suoritustavat: Luennot 20 tuntia; systemaattinen perehtyminen kurssikirjallisuuteen; luentoja kirjallisuuspäiväkirja
Arviointi: Arvostelu (0-5) perustuu luento- ja kirjallisuuspäiväkirjaan.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Vastaa 31.7.2011 asti voimassa olleiden
tutkintovaatimusten mukaista ympäristönsuojelutieteen kurssia 86522 Ympäristöpolitiikan
johdantokurssi (YMPS201).
Lisätiedot: Vastuuhenkilö professori Janne I. Hukkinen
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80100 Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin (HENVI), 5 op
Kohderyhmä: Avoin kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille missä tahansa opintojen
vaiheessa, sekä muille JOO- tai erillisinä opintoina.
Ajoitus: Järjestetään vuosittain syyslukukaudella. Kesto: periodit I ja II.
Edeltävät opinnot: Kurssille ei ole esitietovaatimuksia.
Tavoite: Kurssin tavoitteena on esitellä luonnontieteellisten sekä yhteiskuntatieteellisten ja
humanististen oppiaineiden lähestymistapoja ympäristöön. Kurssi johdattaa monitieteiseen
opiskeluun ja tutustuttaa opiskelijat eri tiedekuntien ympäristöopetukseen ja -opettajiin.
Sisältö: Ympäristöalaan ja -tutkimukseen tutustuminen eri oppiaineiden
asiantuntijaluennoilla. Luennot käsittelevät ympäristöä eri näkökohdista ja eri tieteiden
käsitteillä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Esitetään luennoilla ja on saatavilla kurssin verkkoalueella.
Suoritustavat: Luentotyöskentely, oppimistehtävät ja niiden kommentointi sekä
ympäristökatsauksen laatiminen monitieteisissä ryhmissä. Kurssiin kuuluu I ja II periodin
jokaisena tiistaina kaksi luentoa. Tiistain ensimmäinen luento järjestetään klo 14.15 - 15.30
ja toinen luento klo 15.45 - 17.00. Luento-opetuksen lisäksi kurssin opiskelijat kirjoittavat
luennoilla annettuja oppimistehtäviä sekä lukevat toistensa kirjoituksia kurssin verkkoalueella.
Ryhmissä laaditaan myös ajankohtaisista aiheista monitieteiset katsaukset.
Arviointi: Kirjallisten töiden perusteella; hyv/hyl.
Vastuuhenkilö: Ympäristöopetuksen yliopistonlehtori Janna Pietikäinen. Lisätietoja
kurssista janna.pietikainen at helsinki.fi
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Pakollinen opintojakso ympäristötieteiden
pääaineopiskelijoille. Muille opiskelijoille tarjolla olevan Ympäristöalan monitieteisen
sivuainekonaisuuden yhteinen ja pakollinen opintojakso. Katso lisää
http://www.helsinki.fi/henvi/opetus/vaatimukset.htm
Lisätiedot: Lisätietoja http://www.helsinki.fi/henvi/opetus/johdantokurssi.htm

YMPÄRISTÖTIETEIDEN AINEOPINNOT 55 OP
Pakolliset opinnot 30 op
529384 Mikrobien monimuotoisuus (MOLE140), 2 op
Kohderyhmä: Ensimmäisen vuoden mikrobiologian ja maaperä- ja ympäristötieteiden,
elintarviketieteiden, biologian ja molekyylibiotieteiden opiskelijat sekä muut mikrobiologiasta
kiinnostuneet
Ajoitus: II periodi
Edeltävät opinnot: Lukion biologia
Tavoite: Opiskelija ymmärtää mikrobiologian aseman ja merkityksen tieteiden kentässä ja
osaa kaikille biotieteilijöille olennaiset mikrobiologian perustiedot. Kurssin suoritettuaan
opiskelija tuntee mikrobien pääryhmät ja niiden erityispiirteet, ymmärtää mikrobien
energianhankintatavat ja eri mikrobien kasvatuksen erityispiirteet, tuntee ekologisesti
tärkeimmät mikrobiryhmät sekä mikrobien tärkeimmät taudinaiheuttamismekanismit, osaa
kuvata mikrobien teollista ja bioteknistä käyttöä.
Sisältö: Mikrobiologian asema ja historia biologian sisällä, mikrobien pääryhmät ja
erityispiirteet, mikrobien kasvun, lisääntymisen ja kasvatuksen pääpiirteet, sterilointi ja
desinfektio, bakteerien energianhankintatavat, bakteerisolun rakenne ja sen vaikutus
toimintaan, virusten rakenteen ja luokittelun pääpiirteet sekä niiden asema eliökunnan
sukupuussa, sienten rakenteen ja luokittelun pääpiirteet, mikrobien merkitys alkuaineiden
kierrossa sekä ekologisesti tärkeät mikrobiryhmät, mikrobien hyötykäyttö

281

elintarviketeknologiassa, teollisuudessa ja biotekniikassa, ihmisen mikrobiota ja mikrobien
aiheuttamat infektiotaudit, antibiootit.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Madigan M.T., Martinko J.M., Stahl D.A., Clark D. P. 2012:
Brock Biology of Microorganisms, 13. p (tai uudempi), Pearson Benjamin Cummings,
Pearson Education, Inc. ja Campbell, N. A. & Reece, J. B. 2011: Biology, 9. p (tai uudempi),
Benjamin/Cummings Publishing Co. soveltuvin osin, sekä täydentävää luentomateriaalia ja
muuta oheismateriaalia. Moodle-alusta.
Suoritustavat: Luentoihin ja luentomateriaaleihin perustuva kuulustelu
Arviointi: Kuulustelu, arvostelu asteikolla 0-5
Vastuuhenkilö: Mikrobiologian (MMtdk) ja yleisen mikrobiologian (BYtdk) opettajat
Yhteydet muihin opintojaksoihin: MOLE150 Mikrobien rakenne ja toiminta ja 528006
Virukset -opintojaksoja suositellaan jatkokursseiksi
Lisätiedot: Viikin kampuksen mikrobiologian yhteisopetusta. Luennoidaan osana
luentosarjaa 529001 Biotieteiden perusteet I.

519098 Ympäristötieteiden kirjatentti, 8 op
Kohderyhmä: Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelijat
Ajoitus: Kandidaattiopintojen loppupuolella
Tavoite: Opiskelija täydentää Ympäristötieteiden opintoja teoreettisella tasolla ja osoittaa
tietämyksensä pääaineestaan.
Sisältö: Pääaineopintojen kirjallinen osa
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin
Suoritustavat: Kirjallinen kuulustelu
Arviointi: 0-5
Lisätiedot: Vastuuhenkilöt: Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon opettajat

519000 Kandidaatintutkielmaseminaari, 4 op (integroitu 2 op äidinkieltä)
Kohderyhmä: Ympäristötieteiden pääaineopiskelijat
Ajoitus: 3. opiskeluvuosi
Edeltävät opinnot: 519092 Ympäristötieteiden tieteellinen kirjoittaminen. Ympäristötieteiden
perus- ja aineopintoja.
Tavoite: Seminaarin jälkeen opiskelija osaa käyttää tieteellistä kirjallisuutta, kirjoittaa
tieteellistä tekstiä lähdeviitteineen sekä esittää tuloksia suullisesti
Sisältö: Oman aiheen valinta ja rajaus, noin 20 sivun laajuisen tieteellisen kirjoituksen
laatiminen ja esittäminen suullisesti sekä toisten seminaarilaisten esitysten kommentointi.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssilla ilmoitettava materiaali
Suoritustavat: Osallistuminen luentoihin, ryhmätyöskentelyyn ja seminaariin; kurssilla
kirjoitetaan kandidaatintutkielma
Arviointi: Hyväksytty/hylätty osallistumisen perusteella

519001 Kandidaatintutkielma, 6 op
Kohderyhmä: Ympäristötieteiden pääaineopiskelijat
Ajoitus: Suositeltava suoritusajankohta 3. opiskeluvuosi
Edeltävät opinnot: Ympäristötieteiden perus- ja aineopintoja
Tavoite: Kandidaatintutkielman tarkoituksena on harjaannuttaa opiskelija tieteellisen
kirjallisen katsauksen laadintaan, kriittiseen lähdeaineistojen käyttöön sekä perehdyttää
johonkin oman pääaineen osa-alueeseen.
Sisältö: N. 20 sivun mittainen kirjallinen työ, joka perustuu n. 20 tieteelliseen lähteeseen.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Tieteellisen kirjoittamisen oppaat
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Suoritustavat: Kandidaatintutkielman yleisohjeet on esitetty Bio- ja ympäristötieteellisen
tiedekunnan sivulla http://www.helsinki.fi/bio/opiskelu/tutkielma.htm
Arviointi: Kirjallinen työ, 0-5

570015-570017 Kypsyysnäyte LuK-tutkinnossa (suomi, ruotsi, muu), 0 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijoille tarkoitettu opintojakso. Suoritetaan koulusivistyskielellä.
Ajoitus: Kandidaatintutkielman jättämisen jälkeen
Edeltävät opinnot: Kandidaatintutkielma
Tavoite: Osoittaa kandidaatintutkielman aiheen hallintaa ja äidinkielen taitoa
Suoritustavat: Kirjallinen kuulustelu
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Liittyy kandidaatintutkielmaan

Ks. muiden opintojaksojen opintojaksokuvaukset WebOodista
(https://weboodi.helsinki.fi/hy/).

AGROEKOLOGIAN MODUULI
Ks. opintojaksojen opintojaksokuvaukset WebOodista (https://weboodi.helsinki.fi/hy/).

MAAPERÄ- JA YMPÄRISTÖTIETEEN MODUULI
Ks. opintojaksojen opintojaksokuvaukset WebOodista (https://weboodi.helsinki.fi/hy/).

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN MODUULI
Ks. opintojaksojen opintojaksokuvaukset WebOodista (https://weboodi.helsinki.fi/hy/).

YMPÄRISTÖEKOLOGIAN MODUULI
50220 Vesistöekologia (hydrologia), 3 op
Kohderyhmä: Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut
opiskelijat
Ajoitus: Järjestetään joka vuosi. Suositeltavin suoritusajankohta 2. vsk
Tavoite: Luennon tavoitteena on oppia järviekosysteemien ravintoverkkojen rakenteen ja
toiminnan peruspiirteet sekä vuorovaikutussuhteet. Lisäksi tarkastellaan ulkoisen (valumaalue) kuormituksen sekä eri kunnostustoimien vaikutuksia vesistöjen tuotantobiologiaan,
ravinnekiertoihin ja veden laatutekijöihin
Sisältö: Vesi elinympäristönä, veden optiikka ja lämpötalous, vesiekosysteemien
perusrakenne, tuotantobiologia ja säätelevät tekijät, hydrodynaamiset prosessit ja niiden
vaikutukset eliöyhteisöihin sekä ekologisiin ja biogeokemiallisiin prosesseihin
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luennolla jaettava materiaali
Suoritustavat: Luentokurssi
Arviointi: Tentti 0-5
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50221 Maaperäekologia, 3 op
Kohderyhmä: Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut
opiskelijat
Ajoitus: Järjestetään joka vuosi. Suositeltavin suoritusajankohta 2. vsk
Edeltävät opinnot: Ekologian perusteet, Maaperätieteen perusteet, Mikrobiologian
perusteet tai vastaava
Tavoite: Tavoitteena on oppia perusteet maaperän eliöyhteisön rakenteesta ja toiminnasta,
eliöiden vuorovaikutussuhteista sekä maaperän keskeisistä toiminnoista kuten hiilen ja
ravinteiden kierrosta. Opintojakson suoritettuasi ymmärrät maaperän eliöyhteisön rakenteen
ja toiminnan välisen yhteyden sekä maanpäällisen ja maanalaisen ekosysteemin
vuorovaikutukset. Harjaannut myös ryhmätyöskentelyyn ja kriittiseen palautteen
vastaanottamiseen ja antamiseen sekä suulliseen esiintymiseen.
Sisältö: Maaperän eliöyhteisöt (taksonit, funktionaaliset ryhmät), eliöiden elintavat,
elinvaatimukset ja vuorovaikutukset, maan erityispiirteet eliöiden elinympäristönä (kemialliset
ja fysikaaliset ympäristötekijät), maaperäeliöiden toiminnallinen merkitys ravinteiden ja hiilen
kierrossa, eliöiden vuorovaikutukset, ravintoverkko, maaperäeliöiden toimintaa ja
yhteisörakenteita säätelevät tekijät, kasvien ja maaperäeliöiden vuorovaikutukset,
hajotusprosessi ja tärkeimmät alkuainekierrot.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Oheiskirjallisuus (soveltuvin osin): esim. Wall. D.H. (toim.)
2012, Soil Ecology and Ecosystem Services. Oxford University Press, Sylvia, D.M. Fuhrman,
J.J., Hartel, P.G., Zuberer, D.A. (toim.) 2005. Principles and Applications of Soil
Microbiology. 2nd ed. Pearson Prentice Hall ja Bardgett. R.D. 2005. The Biology of Soil – a
Community and Ecosystem Approach. Oxford University Press. Timonen, S. & Valkonen, J.
(Toim.) 2013. Sienten biologia. Gaudeamus, Helsinki. 468 s
Suoritustavat: Luentokurssi, seminaari
Arviointi: Kirjallinen kuulustelu, 0-5

50222 Ympäristökemia, 3 op
Kohderyhmä: Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut
opiskelijat
Ajoitus: Järjestetään joka vuosi. Suositeltava suorittamisajankohta 2. vsk
Edeltävät opinnot: 55395 Kemian perusteet, 502078 Kemiaa ympäristötieteilijöille, 50244
Kemian harjoitustyöt
Tavoite: Tavoitteena on oppia keskeiset aihealueet luonnonaineiden ja
ympäristökemikaalien rakenteista ja reaktioista sekä ympäristöanalytiikan menetelmistä ja
laitteista, soveltaa kemian peruskursseilla opittuja asioita ympäristön ilmiöihin ja
antropogeenisten aineiden käyttäytymiseen ympäristössä sekä hahmottaa
ympäristöanalytiikan merkitys ympäristökemiallisessa tutkimuksessa
Kurssin käytyään opiskelija osaa:
 kuvata ympäristön kompartmenttien rakenteen
 määritellä ympäristökemian keskeiset käsitteet
 tunnistaa keskeiset ympäristömyrkyt
 kertoa analyysimenetelmien periaatteita
Sisältö: Ilmakehän, maaperän ja vesistöjen kemiaa (koostumus ja reaktiot), alkuaineiden
esiintyminen luonnossa, luonnonaineiden ja ympäristökemikaalien kulkeutuminen
ympäristössä, raskasmetallien ja orgaanisten yhdisteiden ympäristökemia,
ympäristöanalytiikan menetelmät ja laitteet
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Moniste
Suoritustavat: Luentokurssi
Arviointi: Tentti 0-5
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50223 Ekotoksikologian perusteet, 3 op
Kohderyhmä: Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut
opiskelijat
Ajoitus: Järjestetään joka vuosi. Suositeltava suorittamisajankohta 2. vsk
Edeltävät opinnot: 55395 Kemian perusteet, 52073 Ekologian perusteet
Tavoite: Ekotoksikologian opintojaksolla perehdytään kemikaalien ympäristökohtaloon,
erilaisiin vierasainevasteisiin sekä tekijöihin, jotka vaikuttavat kemikaalien biosaatavuuteen
ja toksisuuteen. Lisäksi opintojaksolla perehdytään ekotoksikologisen testauksen
teoreettiseen perustaan ja käytännön sovellutuksiin.
Kurssin käytyään opiskelija osaa:
 nimetä vähintään 10 ekotoksikologisesti merkityksellistä kemikaalia
 luokitella kemikaalit niiden ominaisuuksien mukaan
 verrata ominaisuuksiltaan erilaisten kemikaalien haitallisuutta
 arvioida kemikaalin biosaatavuuden merkitys maaperässä ja sedimentissä
 kertoa annos-vaikutussuhteen teoreettisen perustan akuutin ja kroonisen
toksisuuden osalta
 selittää ekotoksikologisen vaikutuksen syntymekanismin malliaineiden avulla
 hahmottaa kuinka ympäristötekijät vaikuttavat kemikaalien haitallisuuteen
Sisältö: Ekotoksikologian historia, peruskäsitteet ja tieteellinen perusta, perustiedot
myrkyllisistä yhdisteistä, niiden päästömäärät ja –lähteet sekä kemikaalien kiertoon ja
kerääntymiseen vaikuttavat tekijät, annos-vaikutussuhde, biosaatavuus, ekotoksisuuden
testaus ja ekotoksikologiset vasteet eri organisaatiotasoilla, LC50, Triad-tarkastelu,
biomarkkerit, hormonitoiminnan häiriöt sekä ekotoksikologisen tiedon hallinnollinen
soveltaminen
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali, oheiskirjallisuus (soveltuvin osin): esim.
Walker C.H. et al. 2012. Principles of ecotoxicology. CRC Press, 4. painos, 368 s
Suoritustavat: Luentokurssi
Arviointi: Tentti 0-5

50228 Ympäristöanalytiikka, 3 op
Kohderyhmä: Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut
opiskelijat
Ajoitus: Joka vuosi. Suositeltava suoritusajankohta 2. vsk
Edeltävät opinnot: 55395 Kemian perusteet, 502078 Kemiaa ympäristötieteilijöille, 50244
Kemian harjoitustyöt, 50222 Ympäristökemia
Tavoite: Laboratoriokurssin tavoitteena on oppia ympäristönäytteenottoa ja
ympäristöanalytiikassa käytettäviä kemiallisia menetelmiä sekä oppia tarkastelemaan
tutkimustuloksia ohjearvojen ja tieteellisen tutkimuksen valossa.
Kurssin käytyään opiskelija osaa:
 esikäsitellä ympäristönäytteitä kemiallista analyysiä varten
 käyttää jotain analyysilaitteistoa ohjatusti
 tulkita omia tuloksiaan vertaamalla niitä lakiasetusten tai tieteellisten julkaisujen
arvoihin
 kirjoittaa tieteellistä tekstiä käyttäen ympäristökemian käsitteitä ja termejä
Sisältö: Ympäristökemian laboratoriotyöt näytteenkäsittelyineen ja intrumenttianalyyseineen
(orgaaniset yhdisteet esim. GC- ja HPLC-tekniikat, epäorgaaniset yhdisteet ja alkuaineet
esim. ICP, AAS, IC), tulosten käsittely ja tarkastelu
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Jaetaan kurssilla.
Suoritustavat: Harjoitustyö
Arviointi: Läsnäolo, työselostukset hyväksytty-hylätty
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Yhteydet muihin opintojaksoihin: Suositellaan suoritettavaksi välittömästi 50222
Ympäristökemian jälkeen.

50230 Hydrologia ja vesien- ja maaperänsuojelu, 5 op
Kohderyhmä: Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut
opiskelijat
Ajoitus: Järjestetään joka vuosi. Suositeltava suorittamisajankohta: 1. vsk
Tavoite: Opintojakson tavoitteena on oppia perusteet vesivaroista, veden kiertokulusta,
maalajeista ja niiden synnystä sekä kaupungistumisen (rakentaminen, maankäyttö,
kemikalisoituminen) ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista veden kiertoon, maaperän
biogeokemiallisiin toimintoihin, sekä pinta- ja pohjavesien laatuun ja suojeluun.
Ongelmalähtöisen kurssin tavoitteena on myös kehittää opiskelijan opiskelu-,
ongelmanratkaisu- vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
Sisältö: Vuosittain vaihtuva ajankohtainen ympäristökysymys, jonka taustaksi opiskellaan
perusasioista: veden ominaisuudet ja olomuodot, sekä veden kiertokulkuun ja vesitaseisiin
liittyvät ilmiöt, sadanta, valunta ja haihdunta sekä niiden yhteydet pinta- ja
pohjavesivarastoihin sekä luonnon- ja ihmistoimintoihin, maaperän muodostuminen
jääkauden jälkeen, maalajit, maalaji-muodostumat, maannostuminen, maaperän fysikaaliset,
kemialliset ja biologiset perusominaisuudet, pinta- ja pohjavesien ja maaperän suojelun
perusteet sekä hoito- ja kunnostustoimet.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssilla jaettava oheismateriaali, kurssilaisten itse
hankkima materiaali sekä oheiskirjallisuus (soveltuvin osin): Mustonen, S. (toim.) 1986.
Sovellettu hydrologia. Vesiyhdistys r.y. Mänttä ja Mälkönen, E. (toim.) 2003. Metsämaa ja
sen hoito, Metsälehti Kustannus, Hämeenlinna
Suoritustavat: Ongelmalähtöinen opiskelu ryhmässä ja itsenäisesti, kirjallinen lopputyö,
seminaari ja kirjallinen kuulustelu
Arviointi: Loppuarvosana 0-5. Painotus kirjalliseen kuulusteluun 50 %, ryhmätyöhön 25 %
ja oppimispäiväkirjaan ja itsearviointiin 25 %.

502035 Urban Ecosystem Ecology, 5 cr
Target group: Students of Environmental Sciences and other students interested in urban
ecology.
Timing: Yearly. Suggested to 2.-3. years’ students
Previous studies: Ekologian perusteet (basic knowledge in ecology).
Objective: The aim is to introduce students to the basics of urban ecology and to become
aware of the impacts of urbanisation on nature, the world and human beings. After
completing the course, students will be able to explain differences between natural and built
environments and define the basic concepts of urban ecology as a discipline.
Content: This course builds upon introducing and understanding two concepts of urban
ecology: 1) ecology in cities, and 2) ecology of cities. The former focuses on examining
urban sites as “novel ecosystems” into which species from the surrounding natural
ecosystems should adapt in order to establish viable populations/communities. The latter
considers cities/towns as ecosystems focusing on ecosystem-level phenomena in urbanised
areas, such as material cycles as energy flows.
Learning material and literature: Lecture material and scientific literature, Book: Adler &
Tanner 2013: Urban Ecosystems – ecological principles for the built environment.
Cambridge University Press.
Realisation and working methods: Lectures, group assignment and an exam.
Evaluation: Exam, grading 0-5.
Connections to other courses: 502069 Seminar Course in Urban Environmental Issues 3
cr, 502079 Topical issues on Urban Ecosystem Ecology 5 cr
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YMPÄRISTÖMIKROBIOLOGIAN MODUULI 25 OP
529381 Molekyylibiologia, 5 op
Ajoitus: Opintojakso luennoidaan vuosittain periodilla 1. Jakso suositellaan suoritettavaksi 1
(molekyylibiotieteiden opiskelijat) tai 2 (muut opiskelijat) opiskeluvuotena
Edeltävät opinnot: Ei edeltäviä opintoja, mutta edellytetään lukion pakollisten ja
valinnaisten biologian kurssien hallintaa
Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee solujen kemiallisen ja biokemiallisen
rakenteen ja hallitsee solujen tavallisimmat makromolekyyliluokat sekä niiden toiminnan ja
tietää mistä solut saavat tarvitsemansa energian. Ymmärtää erilaiset proteiinirakenteet ja
entsyymien toiminnan. Ymmärtää perusperiaatteet geneettisen materiaalin rakenteesta, sen
kahdentumisesta ja dynaamisuudesta. Osaa geenien rakenteen ja ymmärtää miten geenit
ilmenevät ja hallitsee perusperiaatteen geenien säätelystä. Tietää periaatteet genomien
rakenteesta ja evoluutiosta sekä tuntee yleisimmät genomien analysointimentelmät.
Sisältö: Kurssilla käsitellään seuraavia aihepiirejä:
Kemialliset sidokset ja veden merkitys eläville soluille, biologiset makromolekyylit (sokerit,
lipidit ja proteiinit), solujen energiametabolia, proteiinirakenteet ja entsyymien toiminta.
Geneettisen materiaalin rakenne ja kahdentuminen, mutaatiot ja niiden korjaus, geneettinen
rekombinaatio, geenien rakenne, transkriptio ja proteiinisynteesi, geenien eri tasoilla
tapahtuva säätely. Transposonit ja virukset. Genomien rakenne ja evoluutio sekä genomien
analysointi.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali. Oheislukemistona Alberts ym. Molecular
Biology of the Cell, Garland Science.
Suoritustavat: Luentokurssi ja kirjallinen kuulustelu
Arviointi: Kuulustelu, arvosteluasteikkona 0-5
Lisätiedot: Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon tutkintovaatimuksissa vaihtoehtoinen
kurssin 850006 Biokemia I (BKEM100), 5 op kanssa

52736 Geenitekniikka, 3 op
Ajoitus: Opintojakso luennoidaan vuosittain periodilla 3. Jakso suositellaan suoritettavaksi 1
tai 2 opiskeluvuotena.
Edeltävät opinnot: Kurssi 529001 Biotieteiden perusteet (6 op) tai 529381 Molekyylibiologia
(5 op) tai BKEM100 Biokemia I (5 op) tai vastaavat tiedot biokemiasta, molekyyligenetiikasta
ja mikrobiologiasta
Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva yleisimmistä geenitekniikan
menetelmistä ja niiden soveltamisesta biologiseen tutkimukseen.
Sisältö: Kurssin alussa opiskellaan molekyylibiologian keskusdogma ja geeniekspression
säätelyn perusteet, jotka luovat perustan yhdistelmä-DNA-teknologian ymmärtämiselle.
Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja: DNA:n eristys, entsyymit geenitekniikan
työvälineinä, geeninsiirtovektorit ja rekombinanttimolekyylien valmistus, geenien identifiointi
ja eristys sekä eristettyjen geenien rakenteen ja toiminnan analyysi, polymeraasiketjureaktio,
DNA:n sekvensointi ja genomianalyysin perusteet, geeninsiirrot soluihin ja geenitekniikan
sovellutukset ja siihen liittyvä lainsäädäntö.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali. Oheislukemistona T.A. Brown, Gene
cloning and DNA analysis.
Suoritustavat: Luentokurssi ja kirjallinen kuulustelu
Arviointi: 0-5
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50251 Mikrobiologian laboratoriotyöt, 3 op (Lahti)
Kohderyhmä: Ensisijaisesti hakukohteeseen Ympäristötieteet (Lahti) hyväksytyt opiskelijat,
opetusresurssien puitteissa myös muut ympäristötieteiden opiskelijat.
Ajoitus: Joka vuosi. Suositeltava suoritusajankohta 2. vsk
Edeltävät opinnot: Mikrobiologian perusteet (50250)
Tavoite: Laboratoriokurssin tavoitteena on oppia perusteet mikrobiologisesta
laboratoriotyöskentelystä ja menetelmistä erilaisissa keskeisissä mikrobiologian
sovellutuksissa.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
 Käyttää mikrobiologian menetelmiä, kuten aseptinen työskentely, viljely ja
mikroskopointi.
 Suunnitella mikrobiologisessa työskentelyssä tarvittavat menetelmät.
 Soveltaa menetelmiä erilaisissa mikrobiologisissa sovellutuksissa.
 Raportoida kriittisesti mikrobiologisten laboratoriotöiden tuloksista.
Sisältö: Mikrobien viljelytekniikat, aseptinen työskentely, mikrobiologisten tekniikoiden
sovellutukset
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssilla jaettava materiaali
Suoritustavat: Laboratoriokurssi, työselostukset
Arviointi: Työselostukset hyväksytty-hylätty
Lisätiedot: Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon tutkintovaatimuksissa vaihtoehtoinen
kurssille 864094 Mikrobiologian laboratoriotyöt (MIKRO221), 3 op.
528006 Virukset, 3 op
Ajoitus: II periodi
Edeltävät opinnot: Biotieteiden perusteet II (529002), 529384 Mikrobien monimuotoisuus,
864093 Mikrobien rakenne ja toiminta tai vastaavat tiedot
Tavoite: Opiskelija hallitsee virologian peruskäsitteet ja osaa käyttää niitä eri yhteyksissä
oikein. Hän muistaa virusten elinkierron eri osat ja tunnistaa sen eri vaiheiden erityispiirteet.
Opiskelija ymmärtää eri eliöryhmiä infektoivien virusten erityispiirteet sekä virustautien
leviämiseen vaikuttavat seikat.
Sisältö: Virusten rakenne, luokittelu, elinkierto ja replikaatio, virukset biosfäärissä, virusten
evoluutio. Seminaariesitelmä ja niiden kuunteleminen.
Seminaariesitelmä: Opiskelija kehittyy tieteellisessä ajattelussa, osaa tulkita tieteellistä
kirjallisuutta sekä esittää suullisesti tutkimuksen pääasialliset tulokset sekä niihin liittyvät
menetelmät.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali. Lisäksi soveltuvin osin Carter and
Sounders “Virology, principles and applications”, 2nd Ed.
Suoritustavat: Luennot (3 op), seminaariesitelmä (1 op)
Arviointi: Kuulustelu (asteikolla 0-5), seminaariesitelmä (hyväksytty/ hylätty)

Ks. muiden opintojaksojen opintojaksokuvaukset WebOodista
(https://weboodi.helsinki.fi/hy/).

YMPÄRISTÖMUUTOKSEN JA -POLITIIKAN MODUULI 25 OP
519064 Suomen luonnonmaisemien kehitys, 3 op
Ajoitus: I periodi
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Edeltävät opinnot: Suositellaan kursseja Biotoopit: luennot, 2 op sekä Ekologian perusteet,
4 op
Tavoite: Perehdyttää opiskelijat Suomen luonnossa ja ympäristössä (ilmasto, metsät, suot,
järvet, Itämeri) tapahtuneisiin pitkän aikavälin muutoksiin sekä ihmisen osuuteen
muutoksissa. Auttaa opiskelijoita soveltamaan tietoa ympäristön- ja luonnonsuojelun
keskeisissä kysymyksissä ja ongelmissa.
Sisältö: Kurssi koostuu luennoista ja ryhmätyöskentelystä. Opiskelijat valmistavat ryhmissä
Power Point -esityksen kurssin teemoihin liittyen.
Suoritustavat: Luennot, ryhmätyöt
Arviointi: Tentti ja lopputyö. Arvosteluasteikko (0-5)
Vastuuhenkilö: Prof. Atte Korhola ja dos. Jan Weckström

519065 Kaupunkiekologian perusteet, 3 op
Ajoitus: Opintojakso luennoidaan 2. periodissa (loka-joulukuu)
Edeltävät opinnot: Suositeltava: ekologian perusteiden hallinta
Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot kaupunkiekologiasta ja alan uudesta
tutkimuksesta sekä ajankohtaisista kaupunkiekologisista kysymyksistä.
Sisältö: Kaupunkiekologian peruskäsitteet ja taustalla vaikuttavat teoriat, kaupunkiluonnon
erityispiirteet ja siihen vaikuttavat tekijät ja prosessit, alan tutkimuskysymykset ja
viimeaikainen tutkimus.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssia täydentävä lisälukemisto: Niemelä, J. (toim). 2011.
Urban Ecology, patterns, processes, applications. Oxford University Press. 380 s.
Suoritustavat: Kurssi koostuu luennoista, vierailuluennoista, seminaariesseen ja -esitelmän
laatimisesta ja opponoinnista sekä keskusteluun osallistumisesta. Opiskelijaseminaari =
kirjallinen essee 2-3 sivua + 15 min seminaariesitys sovitusta kaupunkiekologisesta aiheesta.
Kurssin päätteeksi on kirjallinen kuulustelu. Vaihtoehtoisesti tentin voi korvata
oppimispäiväkirjalla.
Arviointi: Tentin/oppimispäiväkirjan arvosteluasteikko 1-5, hyvä seminaari korottaa
tenttiarvosanaa.
Vastuuhenkilö: Jarmo Saarikivi

51921 Kaupunkiekologian seminaari, 3 op
Kohderyhmä: Biologian ja ympäristöalan opiskelijat.
Ajoitus: III periodi
Tavoite: Syventää ymmärtämystä kaupunkiekologian uudesta tutkimuksesta ja alan
ajankohtaisista kysymyksistä.
Sisältö: Kurssilla käydään opiskelijaseminaarien merkeissä läpi kaupunkiekologian tuoreita
tutkimuksia ja valikoituja lukuja kirjasta Urban ecology: patterns, processes and applications
(J. Niemelä ym., toim, Oxford Univ Press, 2011). Kukin opiskelija valitsee aiheen, josta laatii
20 min pituisen alustuksen. Opiskelijat kirjoittavat myös esseen samasta aiheesta.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: J. Niemelä ym. (toim) 2011. Urban ecology: patterns,
processes and application Oxford Univ Press.
Arviointi: Esitelmä, essee ja aktiivisuus keskustelussa asteikolla 0-5.
Ilmoittautuminen: WebOodi. Kurssille mahtuu n. 15 opiskelijaa.
Huom.! Seminaareissa on läsnäolopakko, poissaoloista seuraa lisätehtäviä.
519046 Ilmansuojelun perusteet, kirjallisuus, 3 op
Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu kaikille ilmansuojelusta kiinnostuneille opiskelijoille
Ajoitus: Jatkuvasti
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Edeltävät opinnot: Kemian, fysiikan ja meteorologian opinnot ovat hyödyksi asioiden
ymmärtämiselle
Tavoite: Kirjallisuuden perusteella opiskelija saa kuvan ilman epäpuhtauksien vaikutuksista
eliöihin ja ekosysteemeihin
Sisältö: Yleisimpien ilman epäpuhtauksien vaikutukset kasvillisuuteen
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Katso Moodle-sivut
Suoritustavat: Katso Moodle-sivut
Arviointi: 0-5
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Liittyy aiheen puolesta kurssiin Ilmansuojelun perusteet
(YMP601)
Lisätiedot: Kurssialue Moodlessa

519047 Ilmansuojelun perusteet (luennot), 3 op
Ajoitus: Luennot joka toinen vuosi; periodi III tai IV
Edeltävät opinnot: Kemian, fysiikan ja meteorologian opinnot ovat hyödyksi asioiden
ymmärtämiselle
Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija tuntee tärkeimmät ilmaa pilaavat aineet, niiden reaktiot
ilmakehässä sekä mahdollisuuksia vähentää ilmapäästöjä
Sisältö: Luennoilla käydään läpi yleisimmät ilman epäpuhtaudet sekä niiden leviämistavat
ilmakehässä
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomateriaali sekä T. Laukkanen: Ilmansuojelun
perusteet - Oppikirja ilman pilaantumisesta ja sen torjumisesta
Suoritustavat: Luentokuulustelu tai oppimispäiväkirja
Arviointi: 0-5

519042 Paikkatieto ja sen sovellukset, perusteet, 5 op
Ajoitus: Pääaineopiskelijoille kurssia suositellaan 2. tai 3. opiskeluvuonna
Tavoite: Oppia paikkatiedon peruskäsitteet ja ArcGIS -ohjelmiston peruskäyttö, sekä
tutustua paikkatiedon käyttöön ekologisessa ja ympäristöllisessä tutkimuksessa. Aiempia
paikkatieto-opintoja ei tarvita.
Sisältö: Kurssilla opiskellaan ArcGIS paikkatieto-ohjelmiston käytön perusteita harjoitusten
avulla sekä esitellään luennoilla ja tietokonedemonstraatioilla paikkatiedon käyttösovelluksia.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Löytyvät kurssin Moodle-sivulta
Suoritustavat: Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt, kirjallisuus
Arviointi: 0-5 pohjautuen kurssilla osoitettuun osaamiseen, harjoitustyöhön ja
loppukuulusteluun
Vastuuhenkilö: Tarmo Virtanen

51917 Ympäristölainsäädäntö ja hallinto, 2 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat
Ajoitus: 3. opiskeluvuosi (periodi 2). 26.10.-9.12.2015, ma-ke, klo 8-10
Paikka: Bio 3 ls 2402 (Telkänpönttö)
Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Sirkku Manninen
Edeltävät opinnot: Ympäristömuutokset ekosysteemeissä I tai Ihmisen kytkennät luontoon,
ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin sekä Johdatus ympäristöpolitiikkaan
Tavoite: Antaa yleiskuva ympäristönsuojelun lainsäädännöstä ja hallinnosta sekä
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä.
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Sisältö: Kurssilla perehdytään Suomen ja EU:n ympäristö- ja luonnonsuojelulainsäädäntöön
sekä ympäristön- ja luonnonsuojelusta vastaaviin viranomaistahoihin ja muihin toimijoihin eri
tasoilla painottaen luonnonsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä ja hallintoa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luennot ja kurssilla annettava oheismateriaali.
Suoritustavat: Luentoihin, kurssin aikana tehtäviin vierailuihin ja kurssilla annettavaan
oheiskirjallisuuteen perustuva kirjallinen tentti sekä yksilöllinen kirjallinen kurssityö tai
ryhmätyö.
Arviointi: Asteikolla 0-5
Lisätiedot: Ks. WebOodi

519097 Ympäristöpolitiikan ajankohtaiset kysymykset, 3 op
Kohderyhmä: Ympäristötieteiden kandidaatin koulutusohjelman opiskelijat
Ajoitus: Toisen opiskeluvuoden III tai IV periodi
Edeltävät opinnot: Ympäristötieteiden perusopinnot
Tavoite: Kurssi perehdyttää ympäristöpolitiikan tuoreen tutkimuksen kautta alan
tutkimukseen.
Sisältö: Aihealueita ovat muun muassa ympäristö-, ilmasto-, vesi-, meri- ja arktista
politiikkaa tai hallintaa koskevat tuoreet tutkimukset, kestävän kehityksen politiikka sekä
siirtymähallinta.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Tuoreet väitöskirjat ja kansainvälisissä refereejulkaisuissa
julkaistut ajankohtaiset tutkimukset
Suoritustavat: Kurssin suorittamiseen vaaditaan pienryhmissä tehty esitelmä, opponointi ja
aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin.
Arviointi: Asteikolla 0-5 esitelmän, opponoinnin ja keskusteluun osallistumisen perusteella
Lisätiedot: Ilmo Massa

519034 Tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissä, 3 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Periodit III-IV. Pääaineopiskelijoille kurssi soveltuu ensimmäiselle opiskeluvuodelle.
Tavoite: Kurssilla pohditaan ympäristönsuojelun filosofisia perusteita, keskeisiä käsitteitä ja
niiden suhteita, erilaisia tapoja jäsentää ympäristönsuojelun kenttää sekä ympäristömuutosta
ja -politiikkaa tieteenalana. Näkökulma on yleinen ja integroiva, erikoisaloihin liittyvän tiedon
rooli kurssilla on vähäinen. Kurssilla opiskelija saa käyttöönsä laaja-alaisen ja integroivan
ajattelun välineitä, jotka helpottavat ihmisen ja muun luonnon suhteen sekä
ympäristönsuojelun kentän tarkastelua kokonaisuutena. Kurssin alkuosassa opiskelija oppii
perusasioita näiden välineiden luonteesta. Loppuosiossa hän oppii esimerkkien kautta
soveltamaan näitä lähestymistapoja ihmisen luontosuhteen ja ympäristönsuojelun kentän
laaja-alaisessa ja integroivassa tarkastelussa.
Sisältö: Kurssin alkuosa on lähestymistapaosio, jossa käsitellään tieteidenvälisyyttä ilmiönä
sekä perusasioita systeemi-, kaaos- ja kompleksisuusajattelusta, dialektiikasta sekä
generalistisesta ja holistisesta ajattelusta. Loppuosassa tarkastellaan Ihmisen suhdetta
muuhun luontoon, ympäristönsuojelun kenttää sekä sen osia näiden integroivien välineiden
avulla.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste, joka on saatavilla netissä sekä luennoilla
tarkemmin ilmoitettavaa kirjallisuutta.
Suoritustavat: Ei tenttiä. Opintojakson voi suorittaa mm. esseillä, harjoitustöillä,
oppimispäiväkirjoilla, kotitehtävillä yms. Myös läsnäoloista luennoilla saa suorituspisteitä.
Suorittamisen pelisäännöistä ilmoitetaan luentojen yhteydessä ja myös kotisivulta löytyy
lisätietoa.
Arviointi: Osasuoritusten perusteella, 0-5.
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Yhteydet muihin opintojaksoihin: Vastaa 31.7.2011 asti voimassa olleiden
tutkintovaatimusten mukaista ympäristönsuojelutieteen kurssia 86516 Ympäristökysymysten
poikkitieteellisyys (YMPS104).
Lisätiedot: Kurssialue Moodlessa.

Muut aineopintojen opintojaksot
518061 Akvaattisten tieteiden perusteet, 4-8 op
Kohderyhmä: Akvaattisten tieteiden opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: 1. vuoden LuK-opiskelijat, joka vuosi I-II periodilla
Tavoite: Saada perustiedot akvaattisten ekosysteemien toiminnasta
Sisältö: Kurssin ensimmäisessä osassa pääpaino on vesiekosysteemien fysikaaliskemiallisissa säätelymekanismeissa ja toisessa osassa biologisissa säätelymekanismeissa
sekä eliöyhteisöissä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luennot ja kurssimoniste
Suoritustavat: Luennot
Arviointi: Kirjallinen kuulustelu erikseen kurssin ensimmäisestä ja toisesta jaksosta,
arvostelu 0-5
Lisätiedot: Kurssi suoritetaan kahdessa 4 op:n osassa. Tutkintovaatimuksistaan riippuen
opiskelija voi suorittaa jommankumman tai molemmat osat. Vastuuhenkilö: Prof. Jukka
Horppila.
59905 Ekologian kenttäkurssin tutkimusjakso, 8 op
Aika: Kesä-heinäkuussa Lammin biologisella asemalla. HUOM! Asema tarjoaa kurssin
ajaksi majoituksen ja täysihoidon, jonka kurssilaiset kustantavat itse.
Edeltävät opinnot: Biotiede: Ekologian perusteet, Eläintuntemus, Kasvituntemus I,
Biotoopit-luennot, Biostatistiikka I harjoituksineen ja Ekologian kenttäkurssin Biotooppijakso.
Kurssiin sisältyvät tilastotieteen harjoitukset pidetään Viikissä toukokuun alussa.
Ympäristöekologia: Ekologian perusteet, Vesistöekologia, Maaperäekologia ja Biometrian
perusteet. Ympäristömuutos- ja politiikka: Ekologian perusteet, Biostatistiikka I (Viikki) tai
Biometrian perusteet (Lahti), lisäksi suositellaan lajintuntemuskursseja. Ympäristötieteiden
koulutusohjelman opiskelijat: Ekologian perusteet ja Tilastollisen ajattelun perusteet, lisäksi
suositellaan lajintuntemuskursseja.
Tavoite: Antaa valmiuksia ekologiseen ajatteluun, tieteellisen kysymyksenasettelun
muodostamiseen, tutkimuksen suunnitteluun, tutkimusmenetelmien käyttöön,
tutkimusaineiston keräämiseen, aineiston käsittelyyn sekä tulosten ja johtopäätösten
kirjalliseen ja suulliseen raportointiin.
Sisältö: Perehdytään monipuolisesti ja käytännönläheisesti ekologiseen tutkimukseen
pienryhmissä suunniteltavien ja toteutettavien pienoistutkimusten avulla. Opiskelijat
osallistuvat aktiivisesti kaikkiin työvaiheisiin. Tästä kurssista on paljon hyötyä siitä
riippumatta, jatkaako myöhemmin ekologian opintoja.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssimoniste ja Hanski I. ym. 2003: Ekologia, 2. p. – 569 s.,
WSOY.
Arviointi: Kurssiaktiivisuus, tutkimusraportti, loppuseminaari ja kirjallinen päättökuulustelu
(arvostelu 0–5).
Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Heikki Hirvonen

502015 Ympäristöekologia, 3 op
Kohderyhmä: Ympäristöekologian pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
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Ajoitus: Joka vuosi, suositeltava suoritusajankohta 1. vsk
Tavoite: Kurssilla perehdytään ympäristöekologian oppiaineeseen ja sen eri osa-alueisiin ja
annetaan perustiedot ja monitieteinen yleiskuva ympäristöekologiasta tieteenalana.
Opintojakso perustuu ympäristötieteiden laitoksen luennoitsijoiden ja tutkijoiden luentoihin,
niistä käytävään keskusteluun sekä oppimispäiväkirjan laatimiseen. Opintojaksolla halutaan
varmistaa, että yliopistoon saapuvilla ympäristötieteiden opiskelijoilla on riittävät oman
tieteenalan perustiedot ja -valmiudet opintojensa suorittamista varten.
Kurssin käytyään opiskelija osaa:
- toimia verkko-oppimisympäristössä
- auttavasti yhdistää monitieteistä ympäristötietoa
- hahmottaa, mihin eri osa-alueisiin ympäristöekologian opetus ja tutkimus ovat jakaantuneet
- selittää ekologian, ympäristömikrobiologian, kaupunkitutkimuksen sekä ympäristökemian ja
ekotoksikologian peruskäsitteet
- keskustella keskeisistä ympäristöongelmista sekä niiden tutkimus- ja ratkaisukeinoista
Sisältö: Moodle-oppimisympäristöön perehtyminen, ympäristöekologian eri osa-alueet
(akvaattinen ja terrestrinen ekologia, kaupunkitutkimus, ympäristömikrobiologia ja biotekniikka, ympäristökemia ja ekotoksikologia), tieteellisen tutkimuksen peruslähtökohdat,
alueelliset – globaalit ympäristöongelmat)
Suoritustavat: Luennot, oppimispäiväkirja
Arviointi: Oppimispäiväkirja 0-5

519027 Vad är hållbar utveckling?, 5 sp
Målgrupp: Studerande på kandidatnivå
Tidpunkt: Period IV
Förhandskrav: Inga specifika kurskrav
Lärandemål: Efter att ha avlagt kursen
 förstår studenten ämnesområdets mångvetenskapliga natur
 kan studenten skaffa vetenskaplig och populärvetenskaplig information i ämnet och
bedöma den kritiskt
 kan studenten presentera olika delområden muntligt och skriftligt.
Innehåll: Kursen omfattar informationssökning av olika slag, diskussioner och arbete i grupp,
skriftliga övningar och rapporter av olika slag och intervjuer med exporter.
Läromedel: Föreläsningar, föreläsningsmaterial, Moodle.
Avläggande: Aktivt deltagande i undervisningen. Skriftliga och muntliga rapporter.
Bedömning: 0-5.
Hur kursen anknyter till övriga studier: Kursen lämpar sig för huvudämnesstuderande
inom miljövetenskaper, och biämnesstuderande i andra kandidatprogram.
Ansvarig lärare: Kristina Lindström
Tilläggsinformation: Undervisningsspråket är svenska. Kursen kan avläggas på svenska
eller på finska.
585099 Global utveckling och miljö (GUM), 5 sp
Målgrupp: Studerande på kandidatnivå
Tidpunkt: Period III-IV
Förhandskrav: Inga specifika krav
Lärandemål: Efter att ha avlagt kursen
 känner studenten till olika miljöproblem globalt och sambanden med
klimatförändringen och övrig antropogen inverkan samt
 kan studenten föreslå lösningar på problemen
 förstår och behärskar studenten den centrala vokabulären på området
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kan studenten diskutera problemställningarna, hålla ett föredrag och skriva en
rapport om ett tema från ämnesområdet
Innehåll: Föreläsningar av inbjudna experter med åtföljande diskussion om dagens tema.
Diskussion på basis av texter. Muntligt slutseminarium med presentation enskilt eller i grupp.
Grupparbeten den skriftliga slutrapporten. Svenskundervisning i samarbete med
Språkcentret.
Läromedel: Föreläsningar, föreläsningsmaterial. Moodle.
Avläggande: Aktivt deltagande i undervisningen. Muntlig presentation. Skriftliga
föreläsningsrapporter och slutrapport. Aktivitet på föreläsningarna.
Bedömning: 0-5
Hur kursen anknyter till övriga studier: Kursen lämpar sig för huvudämnesstuderande
inom miljökandidatprogrammet, och biämnesstuderande i andra kandidatprogram. I
samband med kursen ordnas obligatorisk svenskundervisning för finskspråkiga som vill
avlägga obligatorisk eller avancerad svenska.
Ansvarig lärare: Kristina Lindström
Tilläggsinformation: Språklärare Leena-Maija Åberg-Reinke (svenska)

MUUT OPINNOT
519041 Orientoiva kurssi yliopisto-opiskeluun, 1 op
Kohderyhmä: Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelijat
Ajoitus: 1. opiskeluvuosi. Kurssi järjestetään I periodissa.
Edeltävät opinnot: Ei esitietovaatimuksia
Tavoite: Kurssin käytyään opiskelija tuntee Helsingin yliopiston toimintatavat,
tutkimusyhteisönsä sekä Viikin kampuksen toiminnan ja palvelut. Opiskelija ymmärtää
yliopisto-opiskelun tavoitteet, tuntee yliopisto-opinnoissa tarvittavat opiskelutaidot sekä
tutustuu ympäristötieteiden opintosuuntiin ja maisteriopintojen vaihtoehtoihin.
Sisältö: Tarkennetaan myöhemmin
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssilla jaettu materiaali
Suoritustavat: Tarkennetaan myöhemmin
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: Ympäristötieteiden opintoneuvojat

55395 Kemian perusteet, 5 op
Tavoite: Kurssin käytyään
 Opiskelija hallitsee atomin perusrakenteen ja tavallisimmat atomimallit sekä käsiteet
atomi, molykyyli ja ioni sekä osaa soveltaa atomin elektronirakennetta alkuaineiden
sijoittamisessa jaksolliseen järjestelmään ja pystyy päättelemään alkuaineen
perusominaisuuksia sen perusteella.
 Opiskelija osaa kirjoittaa tasapainotetun reaktioyhtälön ja tunnistaa tavallisimmat
reaktiotyypit sekä osaa soveltaa reaktioyhtälöä yksinkertaisissa stoikiometrisissa
laskuissa.
 Opiskelija hallitsee tavallisimmat sidostyypit ja osaa päätellä sidostyypin kahden
alkuaineen välillä sekä osaa päätellä sidosgeometrian keskusatomin ympärillä.
 Opiskelija hallitsee kemiallisen tasapainon käsitteen ja osaa soveltaa sitä
yksinkertaisissa happo- emäs- ja liuokoisuuslaskuissa ja lisäksi hallitsee käsitteet:
happo, emäs, pH, pOH , happovakio, emäsvakio ja puskuriliuos sekä osaa soveltaa
niitä yksinkertaisissa laskuissa.
 Opiskelija tuntee termodynamiikan, kaasujen ja sähkökemian peruskäsiteet ja kaavat
osaa soveltaa niitä laskuissa.
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Sisältö: Kemian peruskäsitteet, kemialliseen kaavaan ja reaktioyhtälöön liittyvät laskut,
kaasut, lämpökemia, atomin rakenne ja kemiallinen sidos, liuosten ominaisuuksia,
kemiallinen tasapaino, happo- emästasapaino, heterogeeninen tasapaino, sähkökemia.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Chang: General Chemistry - The Essential Concept 5.
painos soveltuvin osin luvut 1-10, 12, 13, 15-17 ja 19.
Suoritustavat: Luentoja ja laskuharjoituksia, loppukuulustelu.
Arviointi: Oppimisen arviointina on kaksituntinen loppukuulustelu, jossa vastataan viiteen
kysymykseen. Kokeessa vaaditaan edellä esitettyjen tietojen hallinta kurssilla tarkemmin
määritetyllä tasolla ja koe arvostellaan tavanomaisesti 0 - 5 asteikolla, josta 1 - 5 ovat
hyväksyttyjä.
Lisätiedot: Ympäristötieteiden kandidaatin koulutusohjelman tutkintovaatimuksissa
vaihtoehtoinen opintojaksolle 85038 Kemian perusteet (YKEM100), 5 op.

502078 Kemiaa ympäristötieteilijöille, 3 op (Lahti)
Ajoitus: III periodi
Edeltävät opinnot: Kemian perusteita vähintään 5 op
Tavoite: Luennon tavoitteena on oppia perusteet kemiallisten yhdisteiden rakenteista ja
tärkeimmistä reaktioista ympäristössä sekä funktionaalisten ryhmien vaikutuksesta
yhdisteiden ominaisuuksiin. Tavoitteena on tutustua luonnossa esiintyvien orgaanisten ja
epäorgaanisten vierasaineiden ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen ympäristössä.
Kurssin käytyään opiskelija osaa:
 antaa nimet ja piirtää rakenteet ympäristökemikaaleille
 selittää kemikalisoitumisen globaalina ongelmana
 ennustaa orgaanisen molekyylin poolisuuden ja edelleen käyttäytymisen
ympäristössä
Sisältö: Ympäristökemikaalien nimet ja rakenteet sekä rakenteisiin liittyvät kemialliset
ominaisuudet. Yhdisteiden kemiallis-fysikaalisten parametrien merkitys aineiden
käyttäytymiseen ympäristössä. Luonnonaineiden kemiaa: amiinit, aminohapot, peptidit,
proteiinit, lipidit, ja hiilihydraatit.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Moniste
Suoritustavat: Luentokurssi ja muu suoritustapa (kotitehtävät)
Arviointi: Tentti, arvostelu asteikolla 0-5
Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Anna-Lea Rantalainen
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Korvaa aiemman opintojakson Orgaaninen kemia
(50242)
50244 Kemian harjoitustyöt, 5 op (Lahti)
Ajoitus: I periodi
Edeltävät opinnot: Kemian perusteita vähintään 5 op
Tavoite: Harjoitustyökurssin tavoitteena on oppia työskentelemään oikein ja turvallisesti
laboratoriossa ja käyttämään erilaisia työvälineitä ja menetelmiä. Tavoitteena on syventää
luennoilla opittujen teorioiden ymmärtämistä sekä tutustua kemiallisen analyysin perusteisiin.
Kirjallisten töiden tavoitteena on perehtyä tieteelliseen kirjoittamiseen.
Kurssin käytyään opiskelija osaa:
 käyttää laboratorion perusvälineistöä
 käsitellä vaarallisia aineita turvallisesti
 kirjata laboratoriotöiden työvaiheet
 verrata saamaansa tulosta kirjallisuusarvoon ja viitata lähteeseen
 kirjoittaa tieteellistä tekstiä kemiallisen analyysin edellyttämällä tarkkuudella
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Sisältö: Työturvallisuus ja siihen liittyvä lainsäädäntö, kemikaalien vaarallisuusluokat,
kemikaalijätteen käsittely, laboratorioiden palo- ja sähköturvallisuus. Perusvälineiden ja menetelmien (vetokaappi, analyysivaaka, autoklaavi, titraus, pipetointi, spektrofotometria
jne.) oikea käyttö, kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen analyysin periaatteet sekä kemiallisiin
ilmiöihin tutustuminen käytännössä. Kirjallisissa töissä kriittinen laboratoriotöiden tulosten ja
havaintojen raportointi ja ymmärtäminen.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Jaetaan kurssilla sekä Moodlessa.
Suoritustavat: Harjoitustyö
Arviointi: Läsnäolo ja työselostukset hyväksytty-hylätty
Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Anna-Lea Rantalainen
Lisätiedot: Suoritetaan samanaikaisesti kemian peruskurssien kanssa.

50282 Sovellusohjelmat, 3 op
Kohderyhmä: Ympäristöekologian pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Joka vuosi. Suositeltava suorittamisajankohta: 1. vsk
Edeltävät opinnot: TVT-ajokortti (50282).
Tavoite: Kurssin käytyään opiskelija hallitsee keskeisimpien sovellusohjelmien - Excel,
Word, SPSS ja PowerPoint - käytön opintojen edellyttämässä laajuudessa ja osaa hakea
tieteellistä kirjallisuutta sähköisistä tietokannoista, kuten Web of Science.
Sisältö: Sovellusohjelmien käyttö tieteellisen aineiston analysoinnissa ja kirjallisessa ja
visuaalisessa esittämisessä, tiedonhankinta sähköisistä tietokannoista.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssilla annettava materiaali. Materiaali saatavissa
alkutenttiin valmistautumista varten kurssin Moodle-sivulta.
Suoritustavat: Harjoitustyökurssi, jossa alkutentti, harjoitustöitä ja lopputentti. Alkutentin
tarkoitus on antaa opettajalle ja opiskelijoille kuva osallistujien lähtötasosta. Kurssin voi
läpäistä suoraan alkutentillä.
Arviointi: Alku- ja/tai lopputentti 0-5.

519096 Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen menetelmät, 5 op
Kohderyhmä: Ympäristötieteiden kandidaatin koulutusohjelman opiskelijat
Ajoitus: Suoritetaan 2. opiskeluvuotena
Edeltävät opinnot: Suositellaan, että ympäristötieteiden perusopinnot on suoritettu.
Tavoite: Opiskelija osaa nimetä yleisimmin käytetyt yhteiskuntatieteellisen
ympäristötutkimuksen laadulliset (kvalitatiiviset) ja määrälliset (kvantitatiiviset) menetelmät.
Hän osaa kuvailla näitä, antaa esimerkkejä niiden soveltamisesta, ja tunnistaa menetelmien
keskeisimmät eroavuudet. Opiskelija tietää ja löytää käyttöönsä tavallisimmat
yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tuottamien aineistojen analyysiä tukevat ohjelmistot. Hän
osaa kuvailla yleisimpiä virhelähteitä ja epävarmuustekijöitä, joita kuhunkin menetelmään
liittyy.
Sisältö: Luennot ja käytännön harjoitukset
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssilla ilmoitettava kirjallisuus.
Suoritustavat: Luennot ja loppukuulustelu
Arviointi: Yleinen asteikko 0-5.
Lisätiedot: Vastuuhenkilö: Sirkku Juhola ja muut ympäristötieteiden koulutusohjelman
opettajat
570009 Tieto- ja viestintätekniikan ajokortti, 3 op
Ajoitus: Joka vuosi. Suositeltava suoritusajankohta: 1. vsk
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Tavoite: TVT-ajokortti on HY:n tiedekuntien opiskelijoille yhteinen opintojakso.
Opintojaksolla halutaan varmistaa, että yliopistoon saapuvilla opiskelijoilla on riittävät tieto- ja
viestintätekniikan (TVT) perustiedot ja -taidot opintojensa suorittamista varten.
Kurssin käytyään opiskelija:
 hallitsee tietokoneen käytön perustaidot
 osaa toimia Helsingin yliopiston ATK-ympäristössä ja käyttää sen tarjoamia palveluita
 osaa valita ja käyttää tarkoituksenmukaisesti opiskelussa tarvittavia
tietokoneohjelmia
 tiedostaa Internetin ja tietokoneiden käyttöön liittyviä tietoturvariskejä
 pystyy välttämän yleisimpiä tietokoneen käyttöön liittyviä ongelmatilanteita
Sisältö: Opintojakso muodostuu seuraavista viidestä osiosta: HY:n tietotekninen ympäristö,
tietokoneen käytön perusteet, tietoturva ja tietosuoja, tiedonhankinta sekä tiedon
muokkaaminen ja esittäminen
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kaikille tiedekunnille yhteinen oppimateriaali on saatavilla
osoitteessa: http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/materiaali.htm
Suoritustavat: Opintojakso suoritetaan valvotulla näyttökokeella TVT-ajokortin Moodlealueella. Opintojaksoon sisältyvistä lähtötasotesteistä voi saada lisäpisteitä varsinaista
koetta varten. Vapaaehtoiseen lähiopetukseen sekä loppukuulusteluun ilmoittaudutaan
WebOodissa osoitteessa: http://www.helsinki.fi/weboodi.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Tentin läpäisemiseksi opiskelijan tulee saada vähintään 70 %
vastauksista oikein näyttökokeessa.
519093 HOPS 1. vuoden opiskelijoille, 1 op
Kohderyhmä: Ensimmäisen vuoden Ympäristötieteiden kandidaattiohjelman opiskelijat
Ajoitus: Suoritetaan yliopisto-opintoihin orientoivan kurssin yhteydessä 1. periodissa
Edeltävät opinnot: Ei edeltäviä opintoja
Tavoite: Henkilökohtainen opintosuunnitelma auttaa opiskelijaa saamaan hyvän alun
opinnoilleen, tutustumaan yliopistomaailmaan ja suunnittelemaan sekä jäsentämään
opiskeluaan ja oppimistaan. Opiskelijan kiinnostuksen kohteet selkeytyvät suunnittelun
myötä ja pohdintatehtävät auttavat löytämään sekä vahvuuksia että heikkouksia
opiskelutavoissa.
Sisältö: Opintojen alkuvaiheen HOPS sisältää luento-opetusta, ryhmätyöskentelyä sekä
ohjauskeskustelun. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman LuK-tutkinnon
osalta
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssilla jaettava materiaali
Suoritustavat: Osallistuminen lähitapaamisiin, hyväksytty HOPS, muut kurssilla annettavat
tehtävät
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

519094 HOPS 2. vuoden opiskelijoille, 1 op
Kohderyhmä: Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelijat
Ajoitus: 2. opiskeluvuosi
Tavoite: Opintojaksolla käsitellään yliopisto-opiskelun tavoitteita ja toimintatapoja sekä
opintoihin sitoutumista ja tiedeyhteisön toimintaa. Lisäksi opintojaksolla perehdytään
varsinaiseen opintojen suunnitteluun ja aikatauluttamiseen sekä oman opiskelun
lähtökohtien selkeyttämiseen.
Kurssin käytyään opiskelija osaa:
 asettaa opiskelulleen sekä lyhyen että pitkän tähtäimen tavoitteet
 hahmottaa opiskeluun käytettävää aikaa sekä selkiyttää oman opiskelun lähtökohtia
ja päämääriä
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arvioida osaamistaan suhteessa koulutusohjelman osaamistavoitteisiin
muokata itsenäisesti aiemmin laadittua opintosuunnitelmaa tutkintorakenteen
pohjalta opintokokonaisuus- ja opintojaksotasolla
 keskustella oman tutkintonsa rakenteista ja perustella tavoitteensa
 valita yhden tai useamman pääaineopintoja tukevan sivuaineen
 ottaa käytäntöön yksilöllisen ja joustavan opintopolun
 tiedostaa kansainvälisyyden merkityksen opiskelunsa ja tulevan työelämän kannalta
Sisältö: Opintojen keskivaiheen HOPS sisältää henkilökohtaisen ohjauskeskustelun lisäksi
luento-opetusta sekä ryhmätyöskentelyä. Opiskelija päivittää henkilökohtaista
opintosuunnitelmaansa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssilla jaettava materiaali
Suoritustavat: Lähitapaamisiin osallistuminen, ohjauskeskustelut, henkilökohtaisen
opintosuunnitelman laatiminen ja sen jatkuva päivittäminen
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: Ympäristötieteiden opintoneuvojat

519095 HOPS 3. vuoden opiskelijoille, 1 op
Kohderyhmä: Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelijat
Ajoitus: 3. opiskeluvuosi
Tavoite: Opintojaksolla käsitellään yliopisto-opiskelun tavoitteita ja toimintatapoja sekä
opintoihin sitoutumista ja tiedeyhteisön toimintaa. Lisäksi opintojaksolla perehdytään
varsinaiseen opintojen suunnitteluun ja aikatauluttamiseen sekä oman opiskelun
lähtökohtien selkeyttämiseen. Opiskelija orientoituu tuleviin maisteriopintoihinsa.
Sisältö: Opintojen keskivaiheen HOPS sisältää henkilökohtaisen ohjauskeskustelun lisäksi
luento-opetusta sekä ryhmätyöskentelyä. Opiskelijan päivittää henkilökohtaista
opintosuunnitelmaansa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssilla jaettava materiaali
Suoritustavat: Lähitapaamisiin osallistuminen, ohjauskeskustelut, henkilökohtaisen
opintosuunnitelman laatiminen ja sen jatkuva päivittäminen
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: Ympäristötieteiden opintoneuvojat

52264 Biotieteiden fysiikka, 3 op
Ajoitus: Opintojakso järjestetään 3. periodilla vuosittain opintojakson 52211 jälkeen.
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuonna.
Edeltävät opinnot: Ei esitietovaatimuksia.
Tavoite: Opetuksen tavoitteena on biotieteiden alalla riittävä fysiikan perusperiaatteiden
tunteminen sekä fysikaalisten ilmiöiden ymmärtäminen myöhempiä opintoja varten.
Sisältö: Opetuksessa käydään läpi biologisten ilmiöiden ja biotieteellisten menetelmien
kannalta tärkeitä klassisen ja modernin fysiikan osa-alueita. Pääpaino on fysiikan käsitteiden,
ilmiöiden ja lainalaisuuksien tuntemisessa ja ymmärtämisessä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomoniste sekä laskuharjoituksia malliratkaisuineen.
Suoritustavat: Tentti
Arviointi: Arvostelu asteikolla 0-5
Lisätietoja: Vaihtoehtoinen kurssin 822014 Fysiikka I (YFYS1), 5 op kanssa. Maatalouden
ympäristöteknologian maisteriohjelmaan jatkavat ympäristötieteiden kandidaattiopiskelijat
suorittavat fysiikan opintoinaan kurssin 822014 Fysiikka I (YFYS1), 5 op.
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52211 Biotieteiden matemaattiset harjoitukset, 3 op
Ajoitus: Opintojakso suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuonna.
Edeltävät opinnot: Ei esitietovaatimuksia.
Tavoite: Tavoitteena on kunkin opiskelijan käytännön laskutaidon vahvistaminen
biotieteiden alalla yleisissä laskutyypeissä ja kyky lukea matemaattista käsittelyä
hyödyntävää kirjallisuutta.
Sisältö: Opetuksessa käsitellään tavallisimmin vastaan tulevia laskuja ja niiden sovelluksia
biotieteissä, kuten esim. yhtälön ratkaiseminen, eksponentti- ja logaritmifunktiot, derivaatta ja
integraali, differentiaaliyhtälöt. Tilastollisia menetelmiä ei käsitellä. Osa sisällöstä kertaa
lukiomatematiikkaa soveltaen sitä biotieteissä tavallisiin laskutyyppeihin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentomoniste sekä laskuharjoituksia malliratkaisuineen.
Suoritustavat: Tentti. Muu suoritustapa: Kurssin tenttimisen osoittautuessa ylivoimaiseksi
henkilökohtaisesti määritellyn oppimistavoitteen mukaiset harjoitukset ja niillä saavutetun
laskutaidon osoittaminen riittävät suoritukseen arvosanalla 1.
Arviointi: Arvostelu asteikolla 0-5

570013 Ammattikuvakurssi, 3 op
Kohderyhmä: Opintojakso on suunnattu erityisesti toisen vuoden opiskelijoille, mutta sille
ovat tervetulleita muidenkin vuosikurssien opiskelijat.
Edeltävät opinnot: Ei edeltäviä opintoja.
Tavoite: Opintojakson käytyään opiskelija osaa markkinoida omaa osaamistaan
työnhakutilanteissa, osaa nimetä useita bio- ja ympäristötieteilijöitä työllistäviä
organisaatioita, tuntee erilaisia bio- ja ympäristötieteiden alan ammattikuvia sekä niissä
tarvittavia tietoja ja taitoja sekä osaa huomioida ne tehdessään opinto- ja urasuunnitelmiaan.
Sisältö: Kurssi jakaantuu kahteen osioon. 1) Kaikille yhteisessä osiossa työelämään
siirtyneet entiset tiedekunnan opiskelijat (alumnit) esittelevät erilaisia ammattikuvia ja niissä
tarvittavia taitoja. Lisäksi ura- ja rekrytointipalvelut luennoivat työnhausta ja urasuunnittelusta.
2) Toisessa osioissa jakaannutaan toiveammattien mukaisiin ryhmiin (esim. tutkimus-,
hallinto ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus-, yritysmaailma-, tiedeviestintä-, kansainväliset
tehtävät -ryhmät), joissa syvennytään ammattikuviin tarkemmin ja tehdään omiin
kiinnostuksen kohteisiin liittyvä tehtävä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssilla hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä ja
mahdollisesti muita verkkotyökaluja.
Suoritustavat: Luennot, pienryhmätyöskentely, vierailut, itsenäiset tehtävät ja
loppuseminaari. Saadakseen kurssista hyväksytyn arvosanan opiskelijan on laadittava oma
ansioluettelo eli CV, kirjoitettava pohdinta alumniesityksistä, haastateltava vähintään yksi
alumni sekä tehtävä toiveammattiryhmissä jaetut tehtävät. Toiveammattiryhmissä ja
loppuseminaarissa on läsnäolopakko.
Arviointi: Arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Ammattikuvakurssi antaa tukea HOPS-työskentelylle.
Opintojakso on osittain korvattavissa bio- ja ympäristötieteiden alan työkokemuksella, joka
vastaa vähintään kahden kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Ruotsinkieliset opintojaksot
52073 Ekologins grunder, 4 sp
Målgrupp: Första årets studerande, samt biämnesstuderande.
Tidpunkt: Period 3-4
Förkunskaper: Inga förhandskrav
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Målsättning: Att ge baskunskaper i ekologins olika delområden: populationsekologi,
samhällsekologi, ekosystemekologi och miljöekologi. Studenten
 förstår de grundläggande principerna för populationstillväxt, interaktioner mellan arter,
ekosystemens byggnad och funktion, samt biodiversitet som fenomen och följd av
ekologiska faktorer.
 kan utgående från givna parametrar lösa grundläggande uppgifter med syfte att
förutsäga fortbeståndet av populationer, samhällen och ekosystem
 uppfattar bryggan mellan uppställandet av en hypotes, byggandet av en modell och
de slutsatser som kan dras
 kan sammanställa sina insikter och presentera dessa för en publik
Innehåll: Föreläsningarna behandlar ekologins grunder och allmänna principer.
Läromedel och litteratur: Material och övningar i Moodle. Som bredvidläsning: Reece, J.B.
et al. 2011. Campbell Biology. 9 uppl. Pearson.
Genomförande: Deltagande i föreläsningar, övningar, seminarium med föredrag och
självständiga studier. Obligatorisk närvaro vid övningar och seminarier.
Bedömning: Slutvitsord på basen av övningar, slutseminarium (0-5) och hemtent i Moodle
(0-5).
Samband med andra studieavsnitt: Godkänd prestation krävs för fältkursen i ekologi
(biotopdel 59928 och experimentell del 59905). Kursen är integrerad med miljöbiologi
(59919).

59919 Miljöbiologi, 3 sp
Målgrupp: För alla intresserade.
Tidpunkt: Period 3-4.
Förkunskaper: Inga förhandskrav.
Målsättning: Efter avlagd kurs bör studerande
 Inneha grundläggande kunskaper om olika miljöproblem som människan orsakat,
deras bakgrund och mekanismer.
 Förstå korttids- och långtidsföljderna av miljöproblemen, för både ekologiska och
evolutiva processer. Kunna redogöra för hur miljöproblem påverkar ekosystemens
struktur och funktion.
 Känna till hur dessa miljöproblem undersöks
Innehåll: På kursen behandlas bakgrunden till de miljöförändringar som människan orsakat,
samt miljöförändringarnas inverkan på ekosystem och deras beståndsdelar. På kursen
presenteras exempelundersökningar och i dessa använda forsknings-metoder och
infallsvinklar, samt de använda lösningarnas samhälleliga koppling.
Läromedel och litteratur: Bakgrundsmaterial: Reece, J.B. et al. 2011. Campbell Biology. 9
uppl. Pearson. Övrig litteratur meddelas på kursen.
Genomförande: Föreläsningar, diskussioner, skriftlig inlärningsuppgift.
Bedömning: Slutförhör och bedömning av den egenhändigt gjorda uppgiften, skala 0-5.
Samband med andra studieavsnitt: Motsvarar Miljöförändringar i ekosystem I (YMP103)
Tilläggsuppgifter: Kursmaterial i Moodle.

59905 Ekologisk fältkursens experimentela del, 8 sp
Målgrupp: I första hand avsedd för 1.-2.-årets studerande
Tidpunkt: Juni-juli
Förkunskaper: Deltagandet förutsätter att man avlagt föreläsningarna i evolutik och
systematik (59900), ekologins grunder (52073) och biotoper (59920), samt att man avlagt
kurserna i biostatistik (58583), samt djur- och växtartkännedom (52315, 52064).
Målsättning: Efter avlagd kurs bör studerande
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Inneha grundläggande färdigheter i ekologiskt tänkande, i bildandet av vetenskapliga
frågeställningar
 kunna planera forskning och använda sig av olika forskningsmetoder
 kunna insamla och analysera fältmaterial
 kunna framställa erhållna resultat och slutsatser i både skriftlig och muntlig form
Innehåll: Fältkursen hålls på Lampis biologiska station i en svenskspråkig grupp. Under
kursen bekantar vi oss med olika omgivningar med varierande flora och fauna, samt gör
experiment i fält och laboratorium för att demonstrera aktuella ekologiska frågeställningar. Vi
övar oss också i dataanalys och problemlösning. Kursen pågår även under veckosluten och
arbetsdagarna på Lampis är långa men givande. Vi befrämjar eget initiativ och självständigt
arbete! Fältkursen i ekologi är inkörsporten till arbetet som ekolog i praktiken.
Genomförande: Obligatorisk närvaro. För ytterligare detaljer se kursbeskrivningen på
finska.
Bedömning: Se kursbeskrivningen på finska.
Tilläggsuppgifter: Anmälning i WebOodi i februari-mars

55395 Kemins grunder, 5 sp
Målgrupp: Första årets studerande
Tidpunkt: Period 1
Förkunskaper: Inga förhandskrav
Målsättning: Efter att ha genomfört kursen 1) har studenten fördjupat sina skolkunskaper i
kemi, 2) kan studenten lösa kemiska problem och har fått en bakgrund i allmän kemi som
kan användas inom andra vetenskaper, och 3) har studenten insett att kemin är en central
vetenskap - speciellt för biovetare.
Innehåll: Föreläsningar och räkneövningar. Grundläggande kemisk terminologi, kemiska
reaktioner och stökiometri, atomstruktur, kemisk bindning, gasteorier, kondenserade faser
och intermolekylära krafter, termokemi, lösningskemi, syror och baser, redoxkemi, kinetik
och jämvikt, entropi och fri energi, organisk kemi.
Läromedel och litteratur: Kursmaterial, valfri ”allmän kemi” -bok.
Genomförande: Godkänd sluttent. Inlämnade räkneövningar ger poäng till tenten.
Bedömning: Sluttent som bedöms på en skala 0-5

58583 Biostatistik, 5 sp
Målgrupp: Första årets studerande.
Tidpunkt: Period 4
Förkunskaper: Inga förhandskrav.
Målsättning: Efter avlagd kurs bör studerande
 känna till de mest elementära statistiska begreppen, termerna och testerna
 kunna använda sig av dessa för att analysera biologiskt material statistiskt
 kunna avläsa statistiska analyser och resultat
Innehåll: Kursen i biostatistik är en intensiv session bakom datorskärmen, som tar upp
filosofin bakom statistisk hypotestestning och ger eleven förutsättningar att i praktiken
analysera och utvärdera data, samt dra vetenskapliga slutsatser. Proceduren med att
praktiskt organisera och analysera biologiskt data tacklas med hjälp av tabellprogrammet
Excel och statistikprogrammet SPSS. Kursen kan utvidgas till 5 sp genom att avlägga
självständigt utförda tilläggsuppgifter.
Läromedel och litteratur: Egna anteckningar, kursmaterial. Kursmaterial i Moodle.
Genomförande: Deltagande i undervisningen, datorövningar, slutarbete. Obligatorisk
närvaro.
Bedömning: Godkänt slutarbete som bedöms på en skala 0-5.
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Samband med andra studieavsnitt: Kursen är obligatorisk för alla som ämnar delta i den
experimentella delen av fältkursen i ekologi (59905). Kursen hålls gemensamt med
agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.
570009 Körkort i data- och kommunikationsteknik, 3 sp
Målgrupp: Första årets studerande
Timing: Period 1
Tidigare avlagda studier: Inga förhandskrav
Mål: Studerande behärskar grunderna i informations- och kommunikationsteknik. Detta för
att säkra framgångsrika studier. Studerande kan arbeta med den IT-miljö Helsingfors
universitet erbjuder och behärskar grundläggande datorhantering.
Innehåll: Körkortet består av fem delar vars specifika målsättningar är:
1. Introduktion till datoranvändning: Studeranden kan använda en dator och dess tillbehör
samt behandla filer och index. Dessutom ingår grunderna för Internetanvändning och
kännedom om lämplig “netikett”.
2. IT miljön vid HU: Studeranden känner till och kan utnyttja IT-tjänsterna vid Helsingfors
universitet.
3. Bearbetning och framställning av data: Studeranden känner till verktygen för redigering av
information, kan välja ut det lämpligaste programmet för ändamålet, behärskar grunderna för
användningen av verktyg samt kan överföra information från ett program till ett annat.
4. Informationssökning: Studeranden ska kunna använda tjänsterna som erbjuds av
biblioteken vid HU, samt söka efter information i olika källor som kan effektivera studierna.
Därtill bör man känna till grundprinciperna för upphovsrätt.
5. Datasäkerhet och dataskydd: Studeranden känner till grunderna för tryggt bruk av dator
eller Internet och hur de egna valen påverkar dataskyddet.
Studiematerial och litteratur: Gemensamt självstudiematerial för data- och
kommunikationsstudierna vid Helsingfors universitet finns tillgängligt på svenska på nätet:
target=_blank>http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/svenska/index.htm
Presentationssätt: Vid studiernas början gör studerandena ett nivåtest som kartlägger
förkunskaperna. Nivåtestets uppbyggnad är identisk med en riktig tentamen.
Såväl tentamen som nivåtest görs under övervakning med hjälp av dator i universitetets
tentamenssystem för studieavsnittet, antingen var period för sig eller alla delavsnitt på en
gång. I tentamen ingår dels direkta frågor, dels tillämpnings-uppgifter. Rättningen sker
elektroniskt.
Värdering: Godkänd/underkänd
Övrig information: För närmare information:
target=_blank>http://www.helsinki.fi/~jvainio/tvt/ajokortti.htm

Ympäristöekologian osaston järjestämä opetus
50227 Loppukuulustelu, 8 op (Pakolllinen kuulustelu LuK –tutkinnossa)
Chapin, F.S. III, Matson, P.A. & Vitousek P. M. 2011. Principles of Terrestrial Ecosystem
Ecology. 2nd ed., Springer, 529 s. (4 op)
Kalff, J. 2003. Limnology - Inland water ecosystems. Prentice Hall; 2nd edition, 592 s. (4 op)
Adler, F.R. & Tanner, C.J. 2013. Urban ecology. Ecological principles for the built
environment. Cambridge University Press. 302 s. (2 op)
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Van Loon, G.W. & Duffy, S.J. 2010. Environmental Chemistry: A Global Perspective. 3rd
edition, Oxford University Press, 532 s. (4 op)
Walker, C.H., Sibly, R.M., Hopkin, S.P. & Pakall, D.B. 2012. Principles of Ecotoxicology. 4th
ed. CRC Press. 386 s. (4 op)
Sylvia, D.M. et al. 2004. Principles and Applications of Soil Microbiology. 2nd edition, Prentice
Hall. 672 s. (4 op)
Pepper, I.A., Gerba, C.P. & Gerba, M.L. 2006. Environmental and Pollution Science, 2nd
revised edition. Academic Press. 552 s. (4 op)
Aittomäki, E. et al. 2002: Bioprosessitekniikka. WSOY. 445 s. (2 op)
Salkinoja-Salonen, M. (toim.). 2002. Mikrobiologian perusteita. Soveltavan kemian ja
mikrobiologian laitos, Helsingin yliopisto. Gummerus Kirjapaino Oy. 760 s. (4 op)
50270 Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto, 3 op
Kohderyhmä: Ympäristöekologian pääaineopiskelijat
Ajoitus: Joka vuosi, suositeltavin suoritusajankohta 2.-3. vsk
Tavoite: Kurssilla perehdytään ympäristöhallinnon rakenteeseen ja -hallinnollisen
päätöksenteon perusteisiin sekä keskeiseen ympäristölainsäädäntöön ja tiedonhankintaan.
Kurssin käytyään opiskelija osaa:
- ympäristöoikeuden yleiset periaatteet
. hahmottaa ympäristöhallinnollisen päätöksenteon perusteet ja hallintomenettelyt
- nimetä keskeiset ympäristölainsäädännön säädöket
- soveltaa ympäristölainsäädäntöä
- hankkia itsenäisesti ympäristöoikeudellista tietoa.
Sisältö: Lainsäädännön osalta keskitytään soveltuvin osin hallintolainsäädäntöön,
ympäristön pilaantumisen torjuntaan, luonnonsuojeluun, vesiensuojeluun, vastuuseen
jätteistä ja jätehuollosta sekä YVA-prosessiin
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Harjoitustyössä ja tentissä käytettävä materiaali:
oppimisympäristöissä oleva verkkomateriaali (OppiLokki), Säädökset: Maankäyttö- ja
rakennuslaki, Ympäristönsuojelulaki, Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ,
Luonnonsuojelulaki, Maa-aineslaki, Vesilaki, Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta,
Laki rakennusperinnön suojelemisesta 4.6.2010/498
Ekroos - Kumpula - Kuusiniemi - Vihervuori: Ympäristöoikeuden pääpiirteet (2010):
kirjallisuudesta tentitään s. 3-85, 621-629.
Suoritustavat: Luennot 7 t + äänitallenteet verkko-oppimisympäristössä + oppimispäiväkirja
+ verkkotentti
Arviointi: 0-5, Verkkotentti ja oppimispäiväkirja
Lisätiedot: Toteutus yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa

50274 Elinkaariarviointi, 4 op
Kohderyhmä: Ympäristöekologian pääaineopiskelijat
Ajoitus: Joka toinen vuosi. Suositeltava suoritusajankohta: 2.-3. vsk
Tavoite: Kurssin tavoitteena on oppia materiaalin ja tuotteiden elinkaari ja perusteet
ympäristöä säästävälle tuotesuunnittelulle.
Sisältö: Kurssin tarkempi sisältö vaihtelee eri kerroilla riippuen ajankohdasta ja kurssin
pitopaikasta
Suoritustavat: Itsenäistä työskentelyä, luento-opetusta, verkkotyöskentelyä,
ryhmätyöskentelyä
Arviointi: Tentti 0-5
Lisätiedot: Toteutus yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa
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50275 Ympäristövaikutusten arviointi, 3 op
Kohderyhmä: Ympäristöekologian pääaineopiskelijat
Ajoitus: Joka vuosi, suositeltava suoritusajankohta 2.-3. vsk
Tavoite: Kurssilla perehdytään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) perusteisiin
ja sen taustalla oleva lainsäädäntöön. Kurssin käytyään opiskelija osaa:
- soveltaa oppimaansa käytännön työtehtävissä
- tarkastella hankkeiden kaikkia ympäristövaikutuksia yhtäaikaisesti
- selittää hanke-YVA:n eri vaiheet
- hahmottaa ympäristövaikutusten arvioinnin lainsäädännöllisen perustan
Sisältö: YVA-lainsäädäntö, hanke-YVA, yhteysviranomaisen rooli, kansalaisvaikuttaminen,
luontovaikutusten arviointi, sosiaaliset vaikutukset, yhteiskunnallinen tarkastelu
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Aiheeseen voi tutustua etukäteen esimerkiksi seuraavan
kirjallisuuden avulla:
1. Pölönen, Ismo. 2007. Ympäristövaikutusten arviointimenettely. Suomalaisen
lakimiesyhdistyksen julkaisuja A280.
2. Tromans & Fuller. 2003. Environmental Impact Assessment: Law and Practice.
3. Eccleston, Charles, H. 2011. Environmental Impact Assessment: A Guide to Best
Professional Practises.
Suoritustavat: Verkkokurssi, harjoitustyöt
Arviointi: Tentti 0-5, ryhmätyöt hyväksytty-hylätty
Lisätiedot: Toteutus yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa

502042 Ympäristöriskien arviointi, 6 op
Kohderyhmä: Ympäristöekologian pääaineopiskelijat
Ajoitus: Joka toinen vuosi. Suositeltava suoritusajankohta: 3. vsk
Edeltävät opinnot: Kemian ja ekotoksikologian perusopinnot (suositus)
Tavoite: Kurssilla perehdytään erilaisiin riskinarviointimenettelyihin sekä arvioinnin
suorittamista tukeviin ympäristöterveyden, -kemian ja ekotoksikologian osa-alueisiin.
Kurssin käytyään opiskelija osaa:
- toimia ryhmätyötilanteessa verkkoympäristössä
- nimetä tärkeimmät kemikaalien päästölähteet Suomessa
- selittää EU-riskinarvioinnin perusperiaatteet ja käytännön toteutuksen
- toteuttaa maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen perusarvioinnin
- verrata erilaisia riskinarviointimenetelmiä
- arvioida ympäristöriskejä
- tulkita ympäristönlaatunormeja ja raja-arvoja
- kritisoida toteutettuja riskinarviointeja rakentavasti
- hakea itsenäisesti kemikaalitietoa erilaisista lähteistä
Sisältö: Ympäristölle haitalliset kemikaalit, niiden päästölähteet ja –määrät, kemikaalien
terveys- ja ympäristövaikutukset, vaiheittaiset riskinarviointiprosessit, sinkin EU-riskinarviointi,
pisteytysmenetelmä, kemikaalikuljetusonnettomuuksien riskinarviointi, PIMA-asetuksen
mukaiset arvioinnit, maaperän pilaantuneisuuden raja-arvot, EU:n ympäristölainsäädäntö
kansallisella tasolla, REACH, vesipuitedirektiivi, ympäristönlaatunormit.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Verkkomateriaali; aineisto on jaettu neljään eri moduuliin eli
kemikaalit ja yhteiskunta, kansallinen näkökulma riskinarviointiin, EU riskinarviointi ja
kvalitatiivinen riskinarviointi.
Suoritustavat: Verkkokurssi (Moodle), henkilökohtaiset harjoitustyöt ja ryhmätyöt, kotitentit,
verkkotyöskentely
Arviointi: Tentti 0-5, arvosanaan vaikuttavat verkkoaktiivisuus ja ryhmätyöt (20 %), kotitentit
(20 %) ja henkilökohtaiset kirjalliset tehtävät (60 %)
Lisätiedot: Toteutus yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa
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502044 Ympäristöasiantuntijan viestintäosaaminen, 6 op
Kohderyhmä: Ympäristöekologian pääaineopiskelijat
Ajoitus: Joka vuosi. Suositeltavin suoritusajankohta: 2.-3. vsk
Tavoite: Kurssilla käsitellään tiedeviestintää sekä viestintäosaamisen teoriataustaa ja
käytäntöjä monialaisena ja –tahoisena osaamisalueena. Lisäksi opintojaksolla perehdytään
asiantuntijuudesta viestimiseen ja median kohtaamiseen eri foorumeilla
Kurssin käytyään opiskelija osaa:
- keskustella tiedeviestinnästä ja kansalaisten tiedesuhteesta
- tunnistaa ympäristöasiantuntijan taitohaasteita vaikuttavan viestinnän osalta
- selittää kriisiviestinnän merkityksen ja haasteet
- muotoilla tiedotteen
- tuottaa yleistajuista ja korkeatasoista tiede- ja asiatekstiä
- laatia erilaisia teksti- ja kuvapohjaisia tiivistelmiä
- suunnitella ja toteuttaa posteriesityksen
- tiivistää kirjallisen työn suullisen esityksen muotoon
Sisältö: Neljä verkkotehtävää (Tiede mediassa, Viestinnästä vaikuttavaan tietoon,
Kriisiviestinnän haaste ja Tehtävänä mediatiedote), lähitapaamiset, tiedote, posteri ja
suullinen esitys, oppimispäiväkirja sekä projektityö.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Verkkomateriaali, itsenäinen tiedonhaku
Suoritustavat: Verkkokurssi, osallistuminen lähitapaamisiin, kirjalliset esitykset
Arviointi: 0-5, arvosanaan vaikuttavat oppimispäiväkirja (50 %) ja projektityö (50 %)
Lisätiedot: Toteutus yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa

502085 Basic Course on Environmental Management and Economics 4 op
Kohderyhmä: Ympäristöekologian pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Joka vuosi syksyllä, suositeltava suoritusajankohta 2.vsk
Tavoite: Kurssin aikana perehdytään ympäristöjohtamiseen ja sen eri osa-alueisiin. Kurssin
käytyään opiskelija osaa:
- kuvata kestävän kehityksen haasteet yhteiskunnalle ja yrityksille
- analysoida mitä kestävä kehitys tarkoittaa yrityksille
- tunnistaa sidosryhmät ja analysoida niiden tärkeyttä
- ymmärtää ympäristöstrategian ja riskienhallinnan merkitys
- käyttää ja vertailla ekotehokkuuden erilaisia mittareita/työkaluja
- selittää elinkaariajattelun, johtamisen ja analyysin perusteet
- tunnistaa tavallisimmat ympäristöjohtamisen työkalut ja selittää syyt niiden käyttöön
- selittää ympäristöjärjestelmän rakentamisen ja käyttöönoton vaiheet
- ymmärtää ympäristömerkkien, -markkinoinnin ja –raportoinnin perusteet
Sisältö: Kestävän kehityksen merkitys yrityksille. Ympäristöjärjestelmä. Yritysvastuusta ja
yritysten ympäristöjohtaminen. Sidosryhmien ja niiden merkitys yrityksille.
Ympäristöstrategiat ja riskienhallinta. Elinkaarimallintaminen ja tuotteen suunnittelu.
Ympäristömerkit ja markkinointi. Ympäristöraportointi.
Oppimateriaali ja kirjallisuus:
1. Schaltegger, S., Burritt R. & Petersen H. 2003. An Introduction to Corporate
Environmental Management. Striving for Sustainability.
2. Täydentävää kirjallisuusmateriaalia toimitetaan Moodlen kautta.
Suoritustavat: Verkkokurssi sekä harjoitustyöt
Arviointi: 0-5. Tentti 70 %, kirjallinen essee 20%, case-työskentely 10 %. Mahdollisuus
yhteensä 10 lisäpisteen saamiseen, jos opiskelija osallistuu luennolle ja suorittaa
luentotehtävän.
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Lisätiedot: Kurssi toteutetaan englanninkielellä, mutta harjoitustyöt ja tentti on mahdollista
tehdä suomeksi. Tästä on ilmoitettava opetushenkilökunnalle etukäteen. Kurssi liittyy
kestävään kehitykseen. Toteutus yhteistyössä Lappeenrannan teknisen yliopiston kanssa
Ympäristöekologian maisteritutkintoon kuuluvat opinnot
50139 Pro gradu –tutkielma, 40 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat
Ajoitus: Suositeltava suoritusajankohta: 4.-5. vsk
Edeltävät opinnot: LuK-tutkinto
Tavoite: Filosofian maisterin tutkinnon pääaineen syventäviin opintoihin kuuluu kirjallinen
pro gradu -tutkielma, joka koostuu empiirisestä osasta ja sen kriittisestä tarkastelusta
tutkimusaiheeseen liittyvän kirjallisuuden avulla. Tutkielma voi olla myös pelkästään
teoreettinen kirjallisuuskatsaus. Pro gradu - tutkielman tulee osoittaa valmiutta tieteelliseen
ajatteluun, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman
aihepiiriin sekä kykyä tieteelliseen viestintään omalla tieteenalalla.
Sisältö: Kirjallinen työ
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Tieteellisen kirjoittamisen oppaat
Suoritustavat: Tutkielman voi suorittaa itsenäisesti tai osallistumalla ryhmätyöhön tai
laajempaan tutkimusprojektiin, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettava ja arvioitava
itsenäinen osuus. Tutkielman kukin opiskelija kirjoittaa itsenäisesti. Pro gradun yleisohjeet
on esitetty tiedekunnan sivulla http://www.helsinki.fi/bio/opiskelu/tutkielma.htm
Arviointi: Tutkielma arvostellaan asteikolla approbatur, lubenter approbatur, non sine
laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude
approbatur ja laudatur.
50208 Applied molecular biology, 5 cr
Target group: Students in Environmental ecology, other students interested in the subject.
Timing: Every second year. Based on demand, the course will be arranged yearly.
Recommended for 4.-5. years’ students.
Preceding studies: Good knowledge in microbiology and genetics
Objective: The objective is to learn the principles of gene technology and how it influences
our society.
Students will be able to:
- understand the principles of gene technology.
- know how cloning is done and cloning vectors are designed and used.
- understand DNA sequencing using various methods (principles).
- annotate DNA/RNA sequences and use sequence libraries (practical tasks)
- know how polymerase chain reaction (PCR, qPCR, DGGE, more) functions and to design
primers
- understand the principles and usage of various sophisticated methods presented by invited
speakers.
Contents: Basics in gene technology: cloning techniques, vectors and enzymes used, DNA
sequencing, sequence annotation, sequence library searching, etc. Practical computer tasks
in sequence library use are included. Invited experts lecture on their respective disciplines –
selection of experts vary from year to year.
Study materials and literature: The material distributed to course participants.
Completion: Lectures and practical tasks on the computer. Attendance is mandatory.
Evaluation: The test includes regular questions and DNA sequence tasks performed on the
computer, grading scale 0-5.
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50225 Ekotoksikologian laboratorio- ja kenttäkurssi, 5 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Joka toinen vuosi. Suositeltava suorittamisajankohta: 4.-5. vsk
Edeltävät opinnot: Ekotoksikologian perusteet ja hyvä kemian osaaminen
Tavoite: Ekotoksikologian opintojaksolla käsitellään erilaisia käytännön testimenetelmiä,
joiden avulla voidaan arvioida kemikaalien haitallisuutta ympäristön eri osissa.
Kurssin käytyään opiskelija osaa:
- työskennellä kemikaalien parissa laboratorio- ja kenttäolosuhteissa turvallisesti
- hahmottaa kemikaalin annos-vaikutussuhteen käytännön tasolla
- valita sopivan ekotoksikologisen testin eri mittaustilanteissa ja –olosuhteissa
- arvioida erilaisten standardoitujen testimenetelmien käytettävyyden ja herkkyyden
- toteuttaa ainakin viisi akuuttia toksisuustestiä
- huomioida ympäristötekijöiden ja testilajin merkityksen testauksen yhteydessä
- tulkita ekotoksikologisten testin tuloksia
Sisältö: Annos-vaikutussuhde, orgaaniset yhdisteet, metallit, torjunta-aineet,
selkärangattomilla toteutettavat standardoidut toksisuustestit, lajienväliset herkkyyserot,
kemikaalien haitallisuus maa- ja vesiympäristössä, ympäristöolosuhteiden (lämpötila, pH,
DOC, veden kovuus) vaikutus kemikaalien toksisuuteen, tulosten tilastollisen käsittelyn
perusta ja työturvallisuus
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Moniste, Oheislukemisto: esim. Walker C.H. et al. 2012.
Principles of ecotoxicology. CRC Press, 3rd edition, 309 s
Suoritustavat: Laboratoriokurssi
Arviointi: Työselostukset: hyväksytty-hylätty

50232 Tutkimusryhmäharjoittelu, 6 (+4) op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat
Ajoitus: Joka vuosi. Suositeltavin suoritusajankohta: 4.-5. vsk
Edeltävät opinnot: LuK-tutkinto tai vastaavat opinnot
Tavoite: Filosofian maisterin tutkinto sisältää pakollisena harjoitteluna
tutkimusryhmäharjoittelun (TRH). Opiskelija osallistuu itse valitsemaansa tutkimusryhmän
toimintaan harjoittelijana selkeästi.
Kurssin käytyään opiskelija osaa
- kertoa tutkimusryhmän toiminnasta
- hahmottaa tutkimustyössä edellytettävät tiedot ja taidot
Sisältö: Harjoittelujakso on 15 työpäivän pituinen. Jakson voi tehdä yhdessä tai
useammassa osassa, mistä harjoittelijat sopivat tutkimusryhmänsä kanssa. Minimijakson (3
viikkoa) lisäksi voi tehdä neljän tai kahdeksan viikon lisäjakson (jolloin työpäiviä tulee
yhteensä 35 tai 55). Perusjaksosta saa 6 op ja neljän viikon pidennyksestä saa 4 op lisää
(yhteensä 10 op). Vielä pidemmästä opintopisteitä kerryttävästä harjoittelujaksosta on
sovittava TRH kurssin vastaavan kanssa. Harjoittelun aikana hankitun tiedon ja kirjallisuuden
pohjalta laaditaan raportti. Lisäksi kerran lukukaudessa pidetään erikseen sovittavana
ajankohtana seminaari. Seminaarissa kaikki harjoittelijat esittelevät muille tekemisiään
pitäen raporttinsa pohjalta laaditun n. 15 min esityksen.
Suoritustavat: Työharjoittelu, raportointi, seminaariesitys
Arviointi: Raportti hyväksytty-hylätty
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Tutkimusryhmäharjoittelu korvaa opintojakson 50279
Työharjoittelu tutkimusprojektissa
50233 Graduseminaari I ja II, 3 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, muut opiskelijat
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Ajoitus: Joka vuosi. Suositeltava suoritusajankohta: 4.-5. vsk.
Edeltävät opinnot: LuK-tutkinto tai vastaavat opinnot.
Tavoite: Seminaaritilaisuuksiin aktiivisesti osallistumalla opiskelija oppii keskustelemaan
tutkimusten suunnittelusta ja niiden tuloksista.
Sisältö: Seminaariesitelmässä opiskelija esittää kuulijoille oman pro gradu -tutkielmansa
taustan, tavoitteet ja tutkimusmenetelmät (graduseminaari I) sekä keskeiset tulokset ja
niiden merkityksen (graduseminaari II).
Suoritustavat: Kaksi omaa esitystä ja osallistuminen seminaaritilaisuuksiin.
Arviointi: Oma esitys hyväksytty-hylätty, minkä lisäksi kurssisuoritus edellyttää vähintään 10
muun esityksen kuuntelua.
50239 Ympäristöekologian erikoiskurssi
Vaihtuva-alainen, vierailevan tutkijan /dosentin järjestämä opintojakso ajankohtaisista
ympäristökysymyksistä

50245 Instrumenttianalytiikka, 5 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Joka toinen vuosi. Suositeltava suoritusajankohta: 4.-5. vsk
Edeltävät opinnot: Hyvä kemian perusosaaminen
Tavoite: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat ympäristöanalytiikassa käytettäviin
kemiallisiin analyysilaitteisiin sekä teoriassa että käytännössä.
Kurssin käytyään opiskelija osaa:
- kertoa ympäristöanalytiikassa käytettävien laitteiden toimintaperiaatteet
- valita tutkittaville yhdisteille oikean analyysilaitteen
- käyttää ohjatusti tärkeimpiä ympäristöanalytiikan instrumentteja
- kuvata ympäristöanalytiikan vaiheet näytteenotosta raportointiin
Sisältö: Ympäristöanalytiikan instrumenttien esittely teoriassa luennolla ja tutustuminen
konkreettisesti laitedemonstraatioissa. Käsiteltäviä tekniikoita voivat olla esim. GC, HPLC,
AAS, ICP, MS. Kurssin tarkempi sisältö vaihtelee riippuen tutkittavista erillisongelmista,
ajankohdasta ja kurssin pitopaikasta
Suoritustavat: Luentokurssi, harjoitustyö
Arviointi: Tentti 0-5, oppimispäiväkirja ja työselostukset hyväksytty-hylätty

50253 Laboratory Course in Environmental Biotechnology, 5 cr
Target group: Students in Environmental ecology, other students interested in microbiology
Timing: Every second year. Recommended for 4.-5. years’ students.
Preceding studies: Good knowledge in microbiology and genetics
Objective: The objective of the course is to learn the novel techniques of molecular biology,
and apply techniques to characterize microorganisms and follow their functions in different
environments. The applications include natural environment (e.g. soil) and environments
modified or maintained by biotechnology (e.g. bioremediation, composting).
Students will be able to:
- design experiments, including environmental sample collection and analysis
- conduct different chemical analytical procedures of environmental samples
- use advanced laboratory methods and equipment, like GC-MS, HPLC-UV and PCR.
- critically report the laboratory work results
Contents: The topics of the course alter based on the ongoing research. The theory of the
methods and topics used in the course works. Recombinant DNA technology, remediation of

308

contaminated soil, microbiology in waste treatment, the experimental design and method
selection in microbiological research, theory of sequencing and primer design, biosensors.
Study materials and literature: The material distributed to course participants.
Completion: Laboratory works, written report.
Evaluation: Laboratory reports, grading scale pass/fail.

50255 Laudatur seminar (in English), 3 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Joka vuosi. Suositeltava suoritusajankohta: 4.-5. vsk
Tavoite: Tieteellisen viestinnän keinoin esitellä ajankohtainen ympäristöekologinen ongelma,
sen syntymiseen johtaneet taustatekijät ja ratkaisumahdollisuudet
Sisältö: Seminaariesitelmä ja siihen liittyvä kirjallinen esitys ympäristöekologian alaan
kuuluvasta sovitusta aiheesta kirjallisuuden perusteella sekä yhden esityksen opponointi.
Hyväksytty suoritus edellyttää lisäksi osallistumista jakson muihin seminaariesityksiin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Omatoiminen kirjallisuushaku
Suoritustavat: Seminaari
Arviointi: Hyväksytty-hylätty

50268 Advanced course on terrestrial ecology, 5 op
Target group: Students in Environmental ecology, other students interested in terrestrial
ecology.
Timing: Every second year, recommended for years 4-5.
Preceding studies: Good knowledge in ecology, ecological field course.
Objective: To provide state of knowledge on contemporary, active fields in terrestrial
ecology, such as plant-soil interactions, biodiversity and ecosystem functioning, and climate
change and C and N cycling.
Contents: Timely ecological and environmental questions in terrestrial ecology.
Study materials and literature: The material distributed to course participants.
Completion: Lectures, demonstrations, seminars (with debate/discussion on primary points)
and written reports.
Evaluation: 0-5. Grade is a result of the written report and the activity and presence in the
course.
502000 Colloquium in environmental ecology, 3 op
Timing: Organized each year in the autumn and spring semester. Recommended for years
3-4, but can also be included in postgraduate studies.
Objective and content: Colloquium is a research seminar, where researchers present their
topical research results and where students can learn to participate in scientific
argumentation and discussion.
Realisation: To obtain the study credits, the student has to participate in eight seminars and
write a two-page essay , based on one of the talks and three closely related publications.
Assessment: Essay pass-fail.

502009 Tutkimusaineistojen tilastollinen analyysi, 3 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Joka vuosi. Suositeltava suoritusajankohta: 4.-5. vsk
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Tavoite: Kurssin käytyään opiskelija osaa käsitellä tutkimusaineistoja, on harjaantunut
yleisimpien tilastomenetelmien käytössä, ymmärtää koesuunnittelun tärkeyden tutkimuksen
teossa ja on sisäistänyt tilastollisen testauksen merkityksen tieteellisen tiedon tuottamisessa.
Sisältö: Tutkimusaineistojen rakenne, koeasetelmat, tilastomenetelmät, tilastollinen päättely.
Suoritustavat: Harjoitustyökurssi, jossa analysoidaan opettajan ohjauksessa kurssilaisten
omiin opinnäytetöihin liittyviä aineistoja.
Arviointi: Lopputentti 0-5; kurssin aikaisella aktiivisuudella vaikutusta arvosanaan.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Pakolliset edeltävät opinnot Tilastollisen ajattelun
perusteet ja Tilastollisten menetelmien perusteet tai vastaavat tilastotieteen perusopinnot
502011 Syventävä vesistöekologia, 5 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Joka toinen vuosi. Suositeltava suoritusajankohta: 4.-5. vsk
Edeltävät opinnot: Perustiedot vesistöekologiasta/limnologiasta, ekologinen kenttäkurssi
Tavoite: Tavoitteena on syventää ymmärrystä vesiekosysteemin biogeokemiallisesta
toiminnasta sekä teoreettisesta näkökulmasta että vuosittain teemaa vaihtaen eri
eliöryhmien tai elinympäristöjen (pelagiaali, litoraali, sedimentti) näkökulmasta.
Sisältö: Vuosittain vaihtuva syventävä aihe ajankohtaisista vesistöekologian kysymyksistä.
Suoritustavat: Luento- tai laboratoriokurssi
Arviointi: Tentti 0-5 tai harjoitustyöt hyväksytty-hylätty

502012 Vesipolitiikan puitedirektiivi ja vesiensuojelu, 3 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Joka toinen vuosi. Suositeltava suorittamisajankohta: 4.-5. vsk
Tavoite: Kurssilla perehdytään EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin perusteisiin. Kurssin
käytyään opiskelija osaa:
- selittää puitedirektiivin keskeisen sisällön ja tavoitteet
- soveltaa oppimaansa käytännön työtehtävissä
Sisältö: EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin keskeinen sisältö ja tavoitteet, toimeenpanon
keskeiset periaatteet sekä vesiensuojelu ja vesistöjen tilan seurantaan Suomessa
Suoritustavat: Luentokurssi
Arviointi: Tentti 0-5.

502019 HOPS (=henkilökohtainen opintosuunnitelma) maisterintutkinnossa, 1 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat
Ajoitus: Joka vuosi. Suositeltava suorittamisajankohta: opintojen loppuvaihe
Edeltävät opinnot: LuK-tutkinto
Tavoite: HOPS (= henkilökohtainen opintosuunnitelma) on työkalu opintojen suunnitteluun.
Opintojaksolla käsitellään maisterivaiheen opintojen tavoitteita, erikoistumista, opintojen
loppuunsaattamista sekä työelämään ja jatko-opintoihin valmistautumista. Opiskelijalla on
mahdollisuus osallistua Helsingin yliopiston ura-palveluiden koordinoimaan
ryhmämentorointiin (http://blogs.helsinki.fi/mentorointi/?page_id=109).
Kurssin käytyään opiskelija osaa:
- esittää maisteritutkinnon rakenteen
- suunnitella opintojaan omista lähtökohdistaan
- perustella tekemiään valintoja ja samalla arvioida minkälaisista aihepiireistä tai
asiakokonaisuuksista on kiinnostunut ja mihin mahdollisesti haluaa erikoistua
- tunnistaa oman osaamisen täydentämistarpeet
- hahmottaa eri työelämätaitojen merkityksen
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- suunnitella ja valita opintojaan työelämän tarpeet huomioiden
- kertoa missä ajassa tutkinto on tarkoitus suorittaa
Sisältö: Maisterivaiheen tutkintovaatimukset, ryhmämentorointi, työelämävalmiudet,
osaamisen arviointi
Suoritustavat: Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen, ryhmämentorointiin
osallistuminen tai omaa osaamista kuvaavan esseen kirjoittaminen
Arviointi: Jatkuva arviointi, Hops-ohjaaja tarkastaa ja hyväksyy opintosuunnitelman
Yhteydet muihin opintojaksoihin: 502059 Ammattikuvakurssi (3 op), 502010 HOPS 1.
vuoden opiskelijoille (2 op), 502030 HOPS 2. ja 3. vuoden opiskelijoille (1 op)
502014 Syventävä ekotoksikologia, 5 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat
Ajoitus: Joka toinen vuosi. Suositeltava suorittamisajankohta: 4.-5. vsk
Edeltävät opinnot: Hyvä ekotoksikologian ja kemian perusosaaminen
Tavoite: Asiantuntijaluennoilla, oppimistehtävissä ja verkkokeskusteluissa käsitellään
syventävästi ympäristön kemikalisoitumisen ekotoksikologista merkitystä. Lisäksi
perehdytään ekotoksikologian ajankohtaisiin tieteellisiin julkaisuihin.
Kurssin jälkeen opiskelija osaa:
- selittää ekotoksikologian eri osa-alueiden erityispiirteitä
- hahmottaa tieteenalan liittymäkohdat ympäristöriskinarviointiin
- analysoida ja soveltaa eri lähteistä löytyvää ekotoksikologista tietoa tieteellisissä
esityksissä
- keskustella erilaista vierasainevasteista solu-, yksilö- ja populaatiotasoilla
- verrata erilaisten biomarkkerivasteiden käytettävyyttä
Sisältö: Kurssilla käsiteltävät ajankohtaiset aihealueet vaihtelevat vuosittain käsitellen esim.
ilman epäpuhtauksia, säteilyä, maaperän ja sedimentin pilaantumista, nanomateriaaleja,
biomarkkereita, kriittisiä kudospitoisuustasoja sekä erilaisia tutkimusmenetelmiä haitallisten
pitoisuustasojen ja kemikaalien spesifisten vaikutustapojen osoittamiseksi.
Asiantuntijaluentoja kommentoidaan Moodle-ympäristön keskustelualueella.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luennoilla jaettava materiaali. Oheislukemisto: Newman,
M.C. 2009. Fundamentals of Ecotoxicology, Taylor and Francis, 541 s.
Suoritustavat: Luentokurssi, verkkokeskustelut, seminaariesitys ja kirjallisuusreferaatit
Arviointi: Verkkotehtävät ja seminaari 0-5

502069 Seminar Course in Urban Environmental Issues, 3 cr
Target group: Students in Environmental Ecology, students interested in urban
environmental issues.
Timing: Every second year. Suggested to 4.-5. years’ students
Preceding studies: Basic knowledge about Urban Ecosystem Ecology
Objective: The aim is to become familiar with topical issues in urban environmental
research by reading scientific literature and preparing a review essay and a seminar
presentation. After completing the course, students will be able to research a specific topic
by learning how to collect relevant scientific information, synthesising it and presenting and
defending it in front of their peers.
Contents: In this seminar course, contemporary topics in urban ecology are studied by
reading articles, preparing a review essay and participating in a seminar.
Study materials and literature: Scientific literature.
Completion: Self-access learning, participation in contact meetings and in a final intensive
2-day seminar.
Evaluation: Seminar presentation and literature review, grading 0-5.
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502079 Topical Issues on Urban Ecosystem Ecology, 5 cr
Target group: Students in Environmental Ecology and other students interested in urban
ecology.
Timing: Every second year. Suggested to 4.-5. years’ students
Preceding studies: Basic knowledge about Urban Ecosystem Ecology
Objective: The aim is to deepen your understanding of urban-related problems and to
provide you with the tools towards the development of resilient cities. After completing the
course, students will be able to define topical issues in urban ecosystem ecology and the
relationship between ecological, social and economic factors. Students will be able to apply
this knowledge in solving contemporary problems of urbanisation. Students will be able to
critically evaluate the impacts of humans on nature.
Contents: Students will be given the opportunity to learn special aspects of urban
ecosystem ecology, both terrestrial and aquatic ecosystems, ecosystem services, the effects
of fragmentation on urban green space, and how to mitigate environmental problems caused
by urbanisation. The course will also deal with social and political issues.
Study materials and literature: Lecture, scientific literature.
Completion: Lectures, excursions, learning diary.
Evaluation: Learning diary based on lectures and literature, grading 0-5.

502083 Akvaattinen biogeokemia, 3 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Joka toinen vuosi. Suositeltava suoritusajankohta: 4-5 vsk
Edeltävät opinnot: Hyvä ekologian ja vesistöekologian/limnologian perusosaaminen
Tavoite: Kurssin käytyään opiskelija tuntee boreaalisten vesiekosysteemien toiminnan
kannalta keskeisten biogeokemiallisten kiertojen periaatteet ja ymmärtää niihin kohdistuvat
muutospaineet ja liittymäkohdat mm. ilmastonmuutokseen. Pääpaino kurssilla on järvissä.
Käsiteltävät alkuaineet ovat hiili, typpi, fosfori, pii ja rauta (C, N, P, Si, Fe).
Sisältö: Kurssi koostuu luennoista (20 h) ja kirjallisista tehtävistä
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Tiedotetaan kurssin alussa
Suoritustavat: Luentokurssi
Arviointi: Tentti 0-5

502084 Ympäristötieteiden alan työharjoittelu, 2-12 op
Kohderyhmä: Akvaattisten ja ympäristötieteiden kandidaatti- tai maisterivaiheen opiskelijat
Ajoitus: Työharjoittelun voi suorittaa koska tahansa lukukauden aikana
Edeltävät opinnot: Edeltäviä opintoja ei vaadita. Kuitenkin yliopiston tukeman
harjoittelutuen saamisen edellytyksenä on suoritettu kandidaatintutkinto.
Tavoite: Oppia alan työelämätaitoja, tunnistaa omaa osaamistaan sekä saada käytännön
kokemusta vähintään yhdestä alan työtehtävästä. Lisäksi tarkoituksena on kartuttaa
opiskelijan työelämäkontakteja.
Sisältö: Opiskelija työskentelee täysipäiväisesti yhdessä tai useammassa ympäristö- tai
biotieteiden alan työpaikassa vähintään kahden kuukauden ajan. Opiskelija saa
ensimmäiseltä alan työskentelykuukaudelta yhden opintopisteen täysipäiväistä
työskentelyviikkoa kohden. Myöhemmiltä työskentelykuukausilta saa kaksi opintopistettä (2
vkoa = 2 op, 1 kk= 4 op, 2 kk = 6 op, 3 kk = 8 op, 4 kk = 10 op, 5 kk = 12 op). Opiskelija ei
voi kuitenkaan saada työharjoittelusta enempää kuin 12 opintopistettä. Työharjoitteluksi käy
yhtä hyvin niin yliopiston harjoittelutuella kustannetut työsuhteet kuin opiskelijan itse
järjestämät palkalliset tai palkattomat harjoittelujaksot. Ei ole kuitenkaan suositeltavaa, että
opiskelija työskentelee palkatta. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelijan on syytä
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varmistaa opintoneuvojaltaan, että työtehtävä voidaan katsoa alaan kuuluvaksi. Vaikka
työharjoittelun lisäksi on mahdollista saada erikseen opintopisteitä
tutkimusryhmäharjoittelusta, työharjoitteluksi kelpaa myös työskentely tutkimusryhmissä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Tarkempia ohjeita työharjoittelusta ja etenkin harjoittelutuen
hakemisesta löytyy Flammasta.
Suoritustavat: Työskentely harjoittelupaikalla sekä siitä raportoiminen (ks. ohjeet
Flammasta)
Arviointi: Hyväksytty/ hylätty raportin ja/tai työtodistuksen perusteella.

519036 Environmental changes in ecosystems, 5 ECTS
Target group: Master level students (advanced studies)
Prerequisites: Good understanding of terrestrial ecology
Objective: Deeper understanding of the impact of air pollution and climate change, and their
interaction, on terrestrial ecosystems. Knowledge on the causes of the problems and means
to tackle and solve them.
Content: The course focuses on responses of terrestrial ecosystems to air pollution and
climate change. The emphasis will be in exploring the changes in the structure and function
of forest, meadow and bog vegetation. Special issues related to urban and agricultural
ecosystems are discussed. The sources and emissions of major air pollutants and
greenhouse gases, the mechanisms and policies including legislation which regulate the
emissions, the state of ecosystems and ecosystem services, and issues related to mitigation
of or adaptation to air pollution and climate change effects are also explored.
Teaching language: English
Material: Relevant scientific articles
Work methods: The course consists of lectures, core readings for lectures (mainly scientific
articles), a written essay and/or seminar presentation, and an exam.
Assessment: 0-5
Additional information: Sirkku Manninen

519067 Field course in environmental research, 6 op
Target group: Master level students
Timing: Summer
Prerequisites: Good understanding of ecology, ecological field course
Objective: The student will put into practical use the understanding of production ecology
and biogeochemical cycles and functioning of carbon sinks and sources.
After the course, the student will
- be able to measure variables related to carbon, nitrogen and water stocks in stands and
waters, both in the field and laboratory
- be able to conduct measurements of gas exchange
- interpret the results in terms of areal stocks and fluxes using data analysis and models
Contents: The student will be introduced to different experimental and measurement
methods to determine the size and dynamics of the material stocks and flows in boreal
forests, lakes and rivers, with special emphasis on gas exchange measurements. The
student will gain an understanding of the sizes of these stocks and flows and factors that
control them in different ecosystems, and how they relate to ecosystem functioning. Team
work in the field, analysis of data, reporting
Study materials and literature: Will be specified on the course
Completion: Pre-exam in May on specified material (1 credit). See Moodle. Participation
assignments, groupwork. Will be specified on the course
Evaluation: 0-5
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Other information: See Moodle. Organised together with the Department of Forest
Sciences. Anne Ojala, Department of Environmental Sciences and Annikki Mäkelä,
Department of Forest Sciences
502086 Advanced Course on Environmental Biotechnology, 5 op
Target group: Students in Environmental ecology, other students interested in
environmental biotechnology
Timing: Every second year. Recommended for 4.-5. years’ students.
Preceding studies: Good knowledge in chemistry, microbiology and genetics
Objective: The aim is to deepen your understanding of urban-related problems in
remediation of contaminated environment, recirculation of wastes and water, and related
topics, including environmental bioreactors. To provide you with the tools to approach urban
environmental problems.
Contents: Students will be able to understand
- different approaches to remediate contaminated environment.
- waste circulation practices and related biotechnological approaches.
- wastewater circulation and water purification practices
- bioreactor technology related to environmental applications
Learning material and literature: Lectures, scientific literature.
Realisation and working methods: Lectures, learning diary.
Evaluation: Examination, grading 0-5.

502087 Projektityöskentely I, 5 op
Uusi yhteinen kurssi LUTin kanssa.

Ympäristömuutoksen ja -politiikan osaston järjestämä opetus
519052 Maisteriopintojen henkilökohtainen opintosuunnitelma, 1 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijoille tarkoitettu opintojakso
Ajoitus: Maisteriopintojen alkupuolella
Edeltävät opinnot: Kandidaattiopinnot
Tavoite: HOPS on työkalu opintojen suunnitteluun. Sen tekemisen tavoitteena on, että
opiskelija oppii suunnittelemaan ja jäsentämään opiskeluaan ja oppimistaan sekä löytämään
kiinnostuksen kohteita ja niitä osaamisalueita, jotka vaativat kehittämistä. HOPS -työskentely
on koko tutkinnon jatkuva prosessi. HOPSiin ei kirjata pelkästään opintosuunnitelmaa
aikatauluineen vaan kuhunkin HOPS -opintojakson yhteydessä myös tehdään esimerkiksi
oppimistavoitteiden määrittelyä, itsearviointia sekä urasuunnitelmia. HOPS ei ole sitova vaan
opiskelija voi vapaasti muuttaa suunnitelmiaan tavoitteiden ja kiinnostuksen kohteidensa
täsmentyessä. Maisterivaiheessa HOPS -työskentelyn tavoitteena on syventää ymmärrystä
omasta osaamisesta ja saattaa opinnot loppuun. Esimerkiksi seuraaviin asioihin pyritään
kiinnittämään huomiota: omien suunnitelmien kannalta mielekkään pro gradu -aiheen
valitseminen, valmiudet siirtymiseen työelämään ja mahdollisten täydentävien opintojen
suorittaminen.
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Sisältö: Opiskelijat laativat maisteritutkinnon opintojen aikataulusuunnitelman sekä pohtivat
tavoitteissa esitettyjä näkökohtia yksilökohtaisesti opettajatutorin tai opintoneuvojan kanssa
sovitulla tavalla.
Suoritustavat: Sovitaan opettajatutorin tai opintoneuvojan kanssa.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Lisätiedot: Kurssialue Moodlessa.

519057 Pro gradu -seminaari, 6 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijoille tarkoitettu opintojakso
Ajoitus: Suositellaan 4. opiskeluvuonna.
Edeltävät opinnot: Kaikki kandidaatintutkinnon opinnot suositeltavia.
Tavoite: Johdattaa gradun tekoon ja ohjata gradua.
Sisältö: Seminaarin suoritettuaan opiskelija on sitoutunut johonkin tutkimusaiheeseen,
muotoillut selkeät tutkimuskysymykset, tehnyt aiheensa kirjallisuuskatsauksen ja hänellä on
valmius analysoida aineistojaan. Seminaarin kuluessa opiskelijalla on vähintään yksi
vastuullinen gradunohjaaja. Kukin vetäjä huolehtii omasta graduryhmästään ja pitää sekä
yhteistilaisuuksia että henkilökohtaisia palavereja.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Soveltuva graduopas.
Suoritustavat: Osallistuminen seminaarin eri vaiheisiin ja vaadittujen osasuoritusten (mm.
harjoitustöiden ja tutkimussuunnitelman) tekeminen. Tarkemmin kurssin Moodle-sivuilla.
Arviointi: Osallistuminen ja osasuoritusten teko, arvosteluasteikko hyväksytty/hylätty.
Lisätiedot: Moodle

519058 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Kohderyhmä: Ympäristömuutos ja -politiikan pääaineopiskelijoille tarkoitettu opintojakso
Ajoitus: 4.-5. opiskeluvuosi
Edeltävät opinnot: Kandidaattiopinnot, 519057 Pro gradu -seminaari.
Tavoite: Pro gradu -tutkielma on olennainen osa maisterin tutkintoa. Se on yhtäältä
opinnäyte ja oppimisen väline, toisaalta rajattuun aiheeseen kohdistuva tutkimus
Sisältö: Opinnäyte on nimensä mukaisesti näyte siitä, että opiskelija pystyy suoriutumaan
laajahkosta tutkimusprosessista itsenäisesti. Hänelle nimitetään kuitenkin aina ohjaaja tai
ohjaajia, jotka tukevat itsenäistä työskentelyä.
Suoritustavat: Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ohjeen mukaisesti
Arviointi: Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ohjeen mukaisesti
Lisätiedot: Moodle
Vastuuhenkilöt: Vastuuprofessori ja muut professorit

570018-570023 FM-tutkinnon kypsyysnäyte, 0 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijoille tarkoitettu opintojakso. Muiden kuin suomen- tai
ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneiden tulee sopia kypsyysnäytteen kielestä erikseen
pääaineen vastuuprofessorin kanssa.
Ajoitus: Pro gradu -tutkielmaa ei ole mahdollista hyväksyä ennen kuin opiskelija on
suorittanut hyväksytysti kypsyysnäytteen.
Edeltävät opinnot: Ainakin lähes kaikki LuK- ja FM-opinnot.
Tavoite: Luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoihin kuuluu kirjallinen
kypsyysnäyte, jolla osoitetaan perehtyneisyyttä tutkielman alaan ja sisältöön sekä osoitetaan
äidinkielen (suomen tai ruotsin kielen) taito. Filosofian maisterin tutkintoa varten tulee aina
suorittaa kypsyysnäyte, jossa opiskelija osoittaa perehtyneisyyden tutkielman alaan ja
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sisältöön, vaikka kielitaito olisi jo tullut hyväksytyksi aikaisemman tutkinnon
kypsyysnäytteessä.
Sisältö: Opinnäytteen ala.
Suoritustavat: Opiskelija suorittaa kypsyysnäytteen omalla laitoksellaan, ja ilmoittautuu
siihen laitoksen määräämällä tavalla.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: Vastuuprofessori ja muut professorit

519059 Syventävien opintojen kirjatentti, 10 op
Kohderyhmä: Ympäristömuutoksen ja -politiikan pääaineopiskelijat
Ajoitus: 5. opintovuoden aikana tai välittömästi sen jälkeen, kun gradututkielma on
valmistunut.
Edeltävät opinnot: Muut maisteriopinnot on suositeltavaa tehdä valmiiksi ennen tenttiä.
Tavoite: Perehdyttää tieteelliseen kirjallisuuteen eri ympäristömuutokseen ja -politiikkaan
liittyviltä tutkimusaloilta.
Kirjallisuus: Opiskelija voi valita vapaasti luettelossa olevista teoksista. Opiskelija voi
esittää myös omia vaihtoehtoja, mutta siitä on tehtävä sopimus tenttijän kanssa.
Suoritustavat: Kirjallinen tentti yleisessä tenttitilaisuudessa.
Arviointi: Asteikolla 0-5
Lisätiedot: Tentillä ei ole koordinaattoria, Moodle-sivut.

519016 Soiden ekologia ja paleoekologia, 3 op
Kohderyhmä: Ympäristönmuutos ja -politiikan sekä ympäristönsuojelutieteen,
ympäristöbiologian pääaineopiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat.
Ajoitus: Kurssi järjestetään kenttäopetuksena Lammin biologisella asemalla joka 2. vuosi.
Suositellaan suoritettavaksi 3. tai 4. opintovuoden aikana.
Edeltävät opinnot: Aineopinnot pääaineessa
Tavoite: Kurssilla opiskelija tutustuu suoekosysteemiin ekologisena, paleoekologisena ja
ilmastohistoriallisena tutkimusympäristönä. Opiskelija hallitsee hyvin soiden pääluokittelun ja
ekologiset vaihtelusuunnat, soiden hydrologiaan liittyvät ekologiset tekijät sekä soiden
turvestratigrafiaan, kehityshistorian ja hiilitaseen liittyvät yksityiskohdat. Hän oppii
kasvijäänteisiin perustuvan kvantitatiivisen analyysin pääperiaatteet.
Sisältö: Kurssi koostuu luennoista, kenttätyöskentelystä ja laboratorioharjoituksista
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luennot ja kirjallisuus (Charman, Dan 2002. Peatlands and
Environmental Change.John Wiley & Sons)
Suoritustavat: Kurssityöskentely ja kasvijäännetentti
Arviointi: Tentti (hyväksytty-hylätty)
Vastuuhenkilöt: Dosentti Minna Väliranta, professori Atte Korhola ja M.Sc. Paul Matthijssen

519067 Field course in environmental research, 6 cr
Target group: Major students; minor students can participate if resources allow it
Timing: Summer
Extent: 5 + 1 credits
Preceding studies: Field course in ecology, research period (59905) and most of other
studies in BSc level
Objective: The student will put into practical use the understanding of production ecology
and biogeochemical cycles and functioning of carbon sinks and sources.
After the course, the student will
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- be able to measure variables related to carbon, nitrogen and water stocks in stands and
waters, both in the field and laboratory
- be able to conduct measurements of gas exchange
- interpret the results in terms of areal stocks and fluxes using data analysis and models
Contents: The student will be introduced to different experimental and measurement
methods to determine the size and dynamics of the material stocks and flows in boreal
forests, lakes and rivers, with special emphasis on gas exchange measurements. The
student will gain an understanding of the sizes of these stocks and flows and factors that
control them in different ecosystems, and how they relate to ecosystem functioning. Team
work in the field, analysis of data, reporting
Study materials and literature: Will be specified on the course
Completion: Pre-exam in May on specified material (1 credit). See Moodle. Participation,
assignments, groupwork. Will be specified on the course
Evaluation: 0-5
Other information: See Moodle. Organised together with the Department of Forest
Sciences. Anne Ojala, Department of Environmental Sciences and Annikki Mäkelä,
Department of Forest Sciences
519068 Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen integroivat menetelmät, 4 op
Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat. Sivuaineopiskelijoita voidaan ottaa sikäli kuin kurssille
mahtuu.
Ajoitus: Suositellaan 4. vuoden opiskelijoille.
Edeltävät opinnot: Suurin osa kandidaattivaiheen opinnoista. 519037 Tieteellisen
viestinnän työkalut ja äidinkieli pakollinen.
Tavoite: Syventää yhteiskuntatieteellisten tutkimusmenetelmien hallintaa.
Sisältö: Kurssi perustuu sekä alan opettajien ja yhteiskuntatieteellisesti suuntautuneiden
tutkijoiden pitämiin luentoihin ja niihin liittyviin harjoituksiin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Ks. kotisivu.
Suoritustavat: Ks. kotisivu.
Arviointi: Asteikolla 0-5.
Lisätiedot: Ks. Moodle-sivut.

51978 Ympäristö GIS / Environmental GIS, 5 op
Ajoitus / Timing: Luennot / Lectures: 4. Perioidi
Edeltävät opinnot / Prerequirements: 51970 Paikkatieto ja sen sovellukset tai muuten
hankittu ArcGIS-ohjelmiston peruskäyttötaito. / Basic skills in ArcGIS.
Suoritustavat / Course structure: Lectures, exercise and reading
Arviointi / Evaluation: Kurssin arvosana luento- ja kirjallisuustentin (2/3) sekä harjoitustyön
(1/3) perusteella, arvosteluasteikko 1-5. / The course grade will be a combination of the
course exam (2/3) and the exercise (1/3), evaluation scale 1-5.
Vastuuhenkilöt / Responsible persons: Tarmo Virtanen, Ympäristöbiologia ja Markus
Holopainen, Metsätieteiden laitos
Verkkosivut / Webpages: Moodle
Kurssille ilmoittautuminen / Course registration: Weboodissa

51992 Ympäristötieteiden syventävien opintojen kenttäkurssi Kilpisjärvellä, 7 op
Paikka: Kilpisjärven biologinen asema
Kurssi koostuu seuraavista osioista:
Kirjatentti. Tentittään huhti - toukokuun yleisinä tenttipäivinä.
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Kenttäkurssi Kilpisjärvellä
Tutkimusprojekti ryhmässä: projekti voi olla kokonaan uusi tai se voi olla ns. pilot study tai
ryhmä voi jatkaa aiemmilla kursseilla aloitettuja projekteja: kurssiin kuuluu suunnittelu,
tutkimusalojen valinta, näytteenotto ja analysointi, mahdolliset haastattelut, raportin teko ja
tulosten esittäminen
Luentoja
Seminaariabstrakti ja -esitelmä. Esitys pidetään annetun aiheesta, johon saa
lähdeartikkelit toukokuussa.
Loppuseminaaripäivä syksyllä.
Ilmoittautumisesta ja muista yksityiskohdista tiedotetaan kurssin yhteydessä.
Vastuuhenkilö: Tarmo Virtanen

518033 Ilmastonmuutos ja pohjoiset alueet, 4 op
Kohderyhmä: Ympäristönmuutos ja -politiikka ja ympäristöbiologian pääaineopiskelijat,
sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Opintojakso luennoidaan vuosittain 2. periodilla. Jakso suositellaan suoritettavaksi
3.-4. opintovuoden aikana.
Edeltävät opinnot: Aineopinnot jossain pääaineessa
Tavoite: Kurssin käytyään opiskelijalla on hyvät tiedot sekä luontaisista että ihmisen
aiheuttamasta ilmastonmuutoksista pohjoisilla alueilla, niihin vaikuttavista tekijöistä,
muutosten alueellisista ilmentymistä sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksista kryosfääriin ja
maa- ja meriekosysteemeihin. Hän saa valmiuksia analysoida kriittisesti vastaanottamaansa
tietoa sekä näkemyksen erilaisten tutkimusmenetelmien, aineistojen ja
tutkimuslähestymistapojen eduista ja puutteista.
Sisältö: Pohjoisten alueiden ilmastonmuutokset, ilmastoa muuttavat tekijät, ilmastohistoria,
metsänrajadynamiikka, ilmaperäiset saasteet ja ilmastonmuutos, muutokset merissä,
kryosfäärin muutokset, muutokset järvissä ja soilla
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) -raportin
suomenkielinen yhteenveto sekä ajankohtaisista julkaisuista koottu kirjallisuuspaketti
Suoritustavat: Luennot, kirjallisuus
Arviointi: Loppukuulustelu, uusinnat kolmena kurssin jälkeisenä yleisenä tenttipäivänä.
Arvosteluasteikko: 0-5
Vastuuhenkilö: Prof. Atte Korhola

519036 Environmental changes in ecosystems II, 5 ECTS
Target group: Master level students (advanced studies)
Timing: 3. period
Prerequisites: Good understanding of terrestrial ecology
Objective: Deeper understanding of the impact of air pollution and climate change, and their
interaction, on terrestrial ecosystems. Knowledge on the causes of the problems and means
to tackle and solve them.
Content: The course focuses on responses of terrestrial ecosystems to air pollution and
climate change. The emphasis will be in exploring the changes in the structure and function
of forest, meadow and bog vegetation. Special issues related to urban and agricultural
ecosystems are discussed. The sources and emissions of major air pollutants and
greenhouse gases, the mechanisms and policies including legislation which regulate the
emissions, the state of ecosystems and ecosystem services, and issues related to mitigation
of or adaptation to air pollution and climate change effects are also explored.
Teaching language: English
Material: Relevant scientific articles
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Work methods: The course consists of lectures, core readings for lectures (mainly scientific
articles), a written essay and/or seminar presentation, and an exam.
Assessment: 0-5
Additional information: Sirkku Manninen

519053 Bio- ja ympäristötieteiden alan työharjoittelu, (2-12 op)
Kohderyhmä: Ympäristömuutoksen ja -politiikan kandidaatti- tai maisterivaiheen opiskelijat
Ajoitus: Työharjoittelun voi suorittaa koska tahansa kalenterivuoden aikana
Edeltävät opinnot: Edeltäviä opintoja ei vaadita. Kuitenkin yliopiston tukeman
harjoittelutuen saamisen edellytyksenä on suoritettu kandidaatintutkinto sekä erillisvalinnan
kautta maisteriopiskelijoiksi tulleilta myös mahdollisten täydentävien opintojen suorittaminen.
Tavoite: Harjoittelun jälkeen opiskelija osaa soveltaa muissa opinnoissa oppimiaan asioita
käytäntöön, tunnistaa omaa osaamistaan sekä on verkostoitunut vähintään yhteen alan
työpaikkaan.
Sisältö: Opiskelija työskentelee täysipäiväisesti yhdessä tai useammassa bio- ja
ympäristötieteiden alan tehtävässä vähintään kahden viikon ajan. Opiskelija saa
ensimmäiseltä alan työskentelykuukaudelta yhden opintopisteen yhtä täysipäiväistä
työskentelyviikkoa kohden. Myöhemmiltä työskentelykuukausilta saa kaksi opintopistettä.
Lisäksi halutessaan opiskelija voi saada yhden ylimääräisen opintopisteen harjoittelun
ensimmäiseltä kuukaudelta kirjoittamalla harjoittelustaan normaalia raporttia laajemman
oppimispäiväkirjan (tarkemmat ohjeet Flammassa). Opiskelija ei voi kuitenkaan saada
työharjoittelusta enempää kuin 12 opintopistettä. Harjoittelusta voi siis saada opintopisteitä
seuraavasti 2 vkoa = 2 op, 1 kk = 4 (/5) op, 2 kk = 6 (/7) op, 3 kk = 8 (/9) op, 4 kk = 10 (/11)
op, 5 kk = 12 op). Työharjoitteluksi käyvät yhtä hyvin niin yliopiston harjoittelutuella
kustannetut työsuhteet kuin opiskelijan itse järjestämät palkalliset tai palkattomat
harjoittelujaksot. Palkatonta työskentelyä ei kuitenkaan suositella kuin erityistapauksissa.
Opiskelijan tulee varmistaa oman pääaineensa opintoneuvojaltaan, että työtehtävä voidaan
katsoa alaan kuuluvaksi ja luonteeltaan harjoitteluksi soveltuvaksi. Vaikka työharjoittelun
lisäksi on mahdollista saada erikseen opintopisteitä tutkimusryhmäharjoittelusta,
työharjoitteluksi kelpaa myös työskentely tutkimusryhmissä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus:Tarkempia ohjeita työharjoittelusta ja etenkin harjoittelutuen
hakemisesta löytyy Flammasta.
Suoritustavat: Työskentely harjoittelupaikalla sekä siitä raportoiminen.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty raportin ja työtodistuksen perusteella.

519054 Ympäristötutkimuksen ajankohtaiset kysymykset, 2 op
Kohderyhmä: Ympäristömuutos ja -politiikka ja ympäristöbiologian pääaineopiskelijat,
sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat
Ajoitus: Syventävät opinnot, 4. periodi
Edeltävät opinnot: Suoritettu kandidaatintutkinto
Tavoite: Kurssi luo valmiudet tieteellisen lukutaidon harjoittamiseen. Se opettaa
analysoimaan ja tarkastelemaan kriittisesti tieteellisissä sarjoissa julkaistuja
ympäristötutkimuksia. Opiskelija oppii tieteellisen diskurssin laatua ja käytänteitä.
Sisältö: Aihealueita ovat muun muassa planeetan rajat, ilmastoratkaisujen kompleksisuus,
sektoriaalinen lähestymistapa ilmastopäästöjen vähentämisessä, ulkoistettu
hiilijalanjälki/maankäyttö, tieteellinen konsensus, ilmastolaki ja ihmisen luomat biomit
(antromit).
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kansainvälisissä korkean profiilin tiedesarjoissa julkaistut
ajankohtaiset tutkimukset.
Suoritustavat: Kurssin suorittamiseen vaaditaan yksi esitelmä, yksi opponointi ja
osallistuminen näiden kahden tilaisuuden lisäksi vähintään viiteen kokoontumiskertaan.
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Arviointi: Asteikolla 0-5 esitelmän, opponoinnin ja keskusteluun osallistumisen perusteella.
Yhteydet muihin opintoihin: Oman pääaineen kandiopinnot kokonaisuudessaan.
Valmistaa Pro gradu –tutkielman tekoon.
Lisätiedot: Atte Korhola/Moodle-sivut

519078 Ecosystem services from World´s forests 5 ECTS
Target group: Master students, who have Environmental Change and Policy as the major;
and doctoral students of UH. Other UH students, if space permits.
Timing: 2nd-4th teaching period
Preceding studies: B.Sc. completed in relevant major.
Objective: To become familiar with the latest research on ecosystem services and forests.
Learn to understand forestry from an international perspective. Learn to influence forestry
action.
Contents: Definition and general characteristics of forests. Concept of ecosystem services
and its relation to the production of forest derived commodities. International trade affecting
forests and forestry. Forest biodiversity and the carbon budget of forests. Mountain forests
sheltering against floods, landslides and avalanches. History and future prospects of forests.
Research methods in forest sciences. Forest enterprises and corporations, forest
organizations.
Study materials and literature: Latest research literature available on the Internet. Weekly
lectures and discussions during the 2nd to 4th study period. One new document each time
for students to read and report the following week. Each student presents one document for
discussion (15 min presentation + 15 min discussion).
Completion: Presentation required (see above) and a classical test on writing by the end of
the 4th period.
Grading: The test: 0-5.
Other information: Teachers: professor Pekka Kauppi and a young assisting scientist, to
become recruited in 2015. Classes in English, test can be done also in Finnish or Swedish.

519085 Urban Environmental Policy, 5 ECTS
Target group: Major and minor students, maximum of 25 participants
Timinge: 3rd period
Preceding studies: A good knowledge of policy processes. The course is for MA level
students.
Objective: The objective is to introduce the main concepts of urban environmental policy in
the context of global urbanisation and increasing use of natural resources. At the end of the
course, the students will have a good grasp of how environmental policy in urban areas is
made.
Content: The main theoretical approaches in urban environmental policy are explored, as
well as the main concepts that are related to the way in which environmental policy is
discussed in the urban context. The course also covers different modes of urban
governance, the actors involved in decision making and instruments used in steering
environmental action in the urban context.
Material: Course material and a reading list available in Moodle. The reading list consists of
a number of relevant books and scientific articles.
Work methods: The course consists of lectures (16h), compulsory core readings for
lectures, a presentation and an essay in English.
Assessment: 0-5
Other information: Course coordinator: Assistant professor Sirkku Juhola.
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519086 Ympäristöteoriat ja -paradigmat, 5 op
Kohderyhmä: Ympäristömuutos ja – politiikan pääaine ja sivuaineopiskelijat. Ryhmätöiden
toimivuuden varmistamiseksi kurssille otetaan enintään 30 ensin ilmoittautunutta.
Ajoitus: Syventävät opinnot.
Edeltävät opinnot: Suositellaan ympäristöpolitiikan johdantokurssia.
Tavoite: Opiskelijalle välittyy yleiskuva siitä miten ympäristöä on käsitteellistetty erilaisissa
teoriaperinteissä, ja miten ympäristön, sosiaalisen, poliittisen, taloudellisen ja kulttuurisen
välinen yhtälö on niissä ratkaistu. Luennot luotaavat ympäristötieteen, taloustieteen,
politiikan tutkimuksen, sosiologian, yhteiskuntapolitiikan, historiantutkimuksen ja
antropologian aloilla käytyä keskustelua.
Sisältö: Luennot ja kurssilla annettava nettipohjainen oheismateriaali (noin 10 artikkelia).
Taustateoksena teos Vihreä teoria. Ympäristö yhteiskuntateorioissa (toim. Ilmo Massa)
Suoritustavat: Vähintään 80 % osallistuminen luentoihin ja aatehistoriallinen essee jostakin
ympäristötutkimuksen teoreetikosta.
Arviointi: 0-5.
Lisätiedot: Vastuuhenkilö Ilmo Massa, Moodle-sivut.

519088 Ympäristöpolitiikan vaihtuva-alainen luentosarja, 4 op
Kohderyhmä: Ympäristömuutos ja -politiikan pääaine ja sivuaineopiskelijat.
Ajoitus: Syventävät opinnot
Edeltävät opinnot: Suositellaan ympäristöpolitiikan johdantokurssia ja ympäristöpolitiikan
ajankohtaiset kysymykset -luentosarjaa.
Tavoite: Perehdyttää opiskelija ajankohtaiseen ympäristökysymykseen luentosarjan
puitteissa.
Sisältö: Luentoja ja harjoituksia.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Esitellään kunkin luentosarjan yhteydessä.
Suoritustavat: Riippuu luentosarjan pitäjästä.
Arviointi: Asteikolla 0-5.
Lisätiedot: Koordinaattori Ilmo Massa/Moodle-sivut.

737110 Teknologia, yhteiskunta ja ympäristö, 5 op
Kohderyhmä: Yhteiskuntapolitiikan pääaineopiskelijat, ympäristömuutos ja –politiikan
pääaineopiskelijat, ympäristöpolitiikan sivuaineopiskelijat. Ryhmätöiden toimivuuden
varmistamiseksi kurssille otetaan enintään 30 ensin ilmoittautunutta.
Ajoitus: Syventävät opinnot, 3. periodi.
Edeltävät opinnot: Suositellaan Ympäristöpolitiikan johdantokurssi ja Ympäristö ja kulttuuri.
Tavoite: Kurssi luo valmiudet tutkimustietoon pohjautuvaan kriittiseen ongelmanratkaisuun
ympäristöpolitiikassa, ottaen huomioon osaamistarpeet ympäristöpolitiikan tutkimuksessa,
suunnittelussa, päätöksenteossa, toimeenpanossa ja arvioinnissa.
Sisältö: Kurssi on syvällinen integroiva johdatus kestävän kehityksen kannalta keskeisten
tutkimussuuntausten tapoihin ymmärtää teknologian, yhteiskunnan ja ympäristön
vuorovaikutussuhteita. Kurssi hakee vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä teknologia
on? Mitä reunaehtoja teknologia, organisaatiot ja instituutiot asettavat ympäristöpoliittiselle
päätöksenteolle? Voidaanko riskejä hallita monimutkaisissa ekososiaalisissa järjestelmissä?
Mitä on kestävän kehityksen asiantuntijuus?
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Web-pohjainen lukupaketti, joka koostuu englanninkielisistä
tieteellisistä artikkeleista ja kirjanluvuista (20-25 kpl). Aihepiiriä tukeva kirjallisuus: Hukkinen
J: Institutions in Environmental Management: Constructing Mental Models and Sustainability.
London: Routledge, 1999. Haila Y and Dyke C: How Nature Speaks: The Dynamics of the
Human Ecological Condition. Durham: Duke University Press, 2006. Hukkinen J:
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Sustainability Networks: Cognitive Tools for Expert Collaboration in Social-Ecological
Systems. London: Routledge, 2008. Bijker W E, Hughes T P and Pinch T (toim.): The Social
Construction of Technological Systems, Cambridge, MA: The MIT Press, 1987.
Suoritustavat: Luennot 20 tuntia; harjoitukset 8 tuntia; systemaattinen perehtyminen
kurssikirjallisuuteen; ajankohtaisiin ympäristöpoliittisiin kysymyksiin paneutuvat ryhmätyöt,
jotka tukeutuvat kurssikirjallisuuteen; tentti.
Arviointi: Arvostelun (0-5) painotus: tentti 70%, ryhmätyö 30%.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Pakollinen kurssi ympäristöpolitiikan sivuaineessa.
Soveltuu jatko-opintoihin.
Lisätiedot: Vastuuhenkilö professori Janne I. Hukkinen.

7355710 Ympäristöpoliittinen harkinta, 5 op
Kohderyhmä: Ympäristöpolitiikkaan erikoistuvat pro gradu – vaiheen pää- ja
sivuaineopiskelijat sekä jatko-opiskelijat Helsingin yliopistossa.
Ajoitus: Syventävät opinnot, 4. periodi.
Tavoite: Kurssi luo valmiudet ympäristöongelmien hahmottamiseen ja ratkaisemiseen
yksilötasolla ja asiantuntijoiden yhteistyönä.
Sisältö: Aihealueita ovat ympäristöpolitiikan kenttä sosio-ekologisena järjestelmänä,
faktojen ja arvojen vuoropuhelu ympäristöpolitiikassa, skenaariot ja indikaattorit
ympäristöpoliittisen harkinnan työkaluina, ympäristöpoliittinen harkinta vallankäyttönä,
tieteellisen ja ammatillisen yhteistyön menetelmät ympäristöpolitiikassa sekä
ympäristöasiantuntijuuden risteytymät.
Oppimateriaali ja kirjallisuus: Hukkinen J: Sustainability Networks: Cognitive Tools for
Expert Collaboration in Social-Ecological Systems. London: Routledge. Englanninkielisistä
tieteellisistä artikkeleista koostuva web-pohjainen lukupaketti.
Suoritustavat: Luennot 20 tuntia. Työryhmätyöskentely. Kurssin osanottajien pitämät
alustukset. Kurssin aihepiiriin ja kurssikirjallisuuteen pohjautuva yksilöllinen
oppimispäiväkirja ja ryhmätyöraportti.
Arviointi: Arvostelun (0-5) painotus: oppimispäiväkirja 50%, ryhmätyö 50%.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Soveltuu ympäristöpolitiikan sivuaineen
vapaavalintaisiin opintoihin tai jatko-opintoihin.
Lisätiedot: Vastuuhenkilöt professori Janne I. Hukkinen ja dosentti Mikko Rask.

73350 Environmental policy research seminar, 5 op
Target group: Master’s students, doctoral students and postdoctoral researchers in
environmental policy. To ensure the effectiveness of the seminar, attendance is limited to
max 15 participants with the following quotas: 9 postdoctoral researchers and doctoral
students, 6 master’s students.
Timing: Advanced studies, doctoral studies. 2nd to 4th period.
Previous studies: Studies required towards Master’s degree.
Target: Critical collective evaluation of research work by master’s students, doctoral
students and postdoctoral researchers in environmental policy. By the end of the seminar
year, master’s students are expected to have finalized the first draft of their master’s thesis.
Doctoral students and postdoctoral researchers are expected to have finalized one scientific
article ready for submission.
Contents: A single 1.5-hour seminar session has the following format. First the researcher
presents a paper, such as a research plan or an article draft (20 min). This is followed by the
opponent’s comments (10 min). A general discussion concludes the session (60 min). The
presenting researcher sends her/his paper by email to the other participants one week
before the seminar session. Each participant has 1-2 seminar presentations during the
seminar year.
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The way of doing the course: Seminar sessions 40 hours per year. One year’s seminar
series is worth 6 credits. Master’s students are required 6 credits. Doctoral students are
required a minimum of 9 credits and are encouraged to take more. To pass one year’s
seminar series, the participant should attend every seminar, present her/his paper (1-2
times), act as an opponent (1-2 times), and actively participate in the seminar discussion.
Evaluation: Pass/fail.
Additional information: Professor Janne I. Hukkinen.
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V Degree Requirements for the Master’s Degree Programme
Master’s Degree Programme in Multidisciplinary Studies on Urban
Environmental Issues (MURE)
Description of the Programme
The University of Helsinki is a leading multidisciplinary and research-intensive university in
Europe. It engages in international top-level research across many disciplines.
The goal of the Master’s Degree Programme in Multidisciplinary Studies on Urban
Environmental Issues (www.helsinki.fi/urban) is to respond, in part, to challenges brought
about by urbanisation and environmental awareness. The programme pursues to
understand and mitigate environmental problems due to urbanisation, such as humaninduced impacts on the urban biota, changes to the hydrology and biogeochemistry of soil,
terrestrial and aquatic ecosystems as well as their socioeconomic couplings and feedbacks.
The emphasis of the programme is on urban environmental ecology, addressing terrestrial,
soil and aquatic ecology as well as ecotoxicology and environmental chemistry. The
programme includes also working life orientation studies. The major subject study of the
programme is ecological and environmental sciences.
The programme is organised by the Department of Environmental Sciences, located at
university campuses in the cities of Lahti and Helsinki (Viikki). The focus of the programme is
especially on sustainable urban development: how to create multidimensional and
ecologically sustainable urban environmental management and strategies. Urban
environmental issues will be addressed from a number of perspectives, including ecology,
chemistry, ecotoxicology, environmental history, technology and social sciences. The Major
consists of obligatory and elective studies. In addition, various other, free-choice courses are
available and students have the freedom to build smaller modules based on his/her interest
and specialisation, to fulfil their degree requirements.
Research in Lahti focuses mainly on the ecology of cities while research in Viikki (Helsinki) is
concerned with the ecology in cities. As such, a holistic view of the urban environment, in
terms of its ecology, is presented by the two centres.
Key research and teaching in Lahti is performed on urban ecosystem ecology and hydrology,
addressing aquatic and soil ecology, ecotoxicology, environmental chemistry and
biotechnology. Urban and other human-induced effects on terrestrial and freshwater
ecosystems as well as different management regimes and techniques are central to this
programme. Ecological processes are studied e.g. through hydrology by analysing
movement, distribution, and the quality of water in urban ecosystems. For instance,
stormwater is used as a key ecological indicator of the quality/sustainability of the
environment.
Research in Viikki (Helsinki) is carried out in terrestrial and aquatic ecosystems and
constitutes an important basis for teaching. The urban ecology research group in Viikki is
mainly responsible for studying the effects of fragmentation and human disturbances on the
epigaeic invertebrate fauna and the vegetation of urban forests, semi-natural grasslands and
meadows, and golf courses. Additionally the group studies the use of ecological knowledge
in urban planning and the aesthetic, environmental-ethical, environmental-psychological and
ecological values of urban green space.
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Further information: www.helsinki.fi/urban and www.urbanenviro.fi
The degree consists of three parts:
* General studies (5 credits)
* Major subject studies: obligatory studies (79 credits) and elective studies (minimum 5
credits)
* Other, free-choice studies (minimum 10 credits)
In addition to general and obligatory studies, elective and free-choice studies must be
completed so that the minimum of 120 ECTS credits is acquired.

Master’s Degree Requirements (M.Sc.) 120 ECTS credits
GENERAL STUDIES 5 ECTS credits
502019 Personal study plan HOPS; MSc studies, 1 cr
993734 Academic Writing for Students in English-Medium Master's Degree Programmes 1,
2 cr
993735 Academic Writing for Students in English-Medium Master's Degree Programmes 2,
2 cr

502020 MAJOR SUBJECT STUDIES 84 ECTS credits
Obligatory studies 79 ECTS credits
50139 Master´s Thesis, 40 cr
50233 Master’s Thesis Seminar I & II, 3 cr
502035 Urban Ecosystem Ecology, 5 cr
502036 Urban Hydrology and Water Reserves, 4 cr
502040 Field Course in Urban Environmental Ecology, 8 cr
502069 Seminar Course on Urban Environmental Issues, 5 cr
502079 Topical Issues in Urban Ecosystem Ecology, 5 cr
570020 Maturity Test, 0 cr
50236 Literature Examination, 9 cr
Adler, F.R. & Tanner, C.J. 2013. Urban ecology. Ecological principles for the built
environment. Cambridge University Press. 302 p. (2 cr)
Aitkenhead-Peterson, J. & Volder, A. (Eds.) 2010. Urban ecosystem ecology. American
Society of Agronomy, Madison, Wisconsin. 478 p. (3 cr)
Bardgett, R.D.& Wardle, D.A. 2010: Aboveground-Belowground Linkages Biotic
Interactions, Ecosystem Processes, and Global Change. Oxford Series in Ecology
and Evolution. 320 p. (2 cr)
The following books together (2 cr):
Walker, B. & Salt, D. 2006: Resilience thinking. Sustaining Ecosystems and people in a
changing world. Island Press, 174 p (154 p without references).
Gunderson, L.H., Allen, C. R & Holling, C. S. (Eds.) 2010: Foundations of Ecological
Resilience. Island Press, 466 p. Read parts one and two, i.e. pages 1-297
(altogether 164 p without references).
Elective studies, minimum 5 ECTS credits
50268 Advanced Course on Soil Ecology, 5 cr
502037 Urban Water Protection, 3 cr
502072 Urban Environmental Transition, 3 or 5 cr
502074 History of Urbanisation and Urban Ecology, 4 cr
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519015 Environmental Ethics, 3 cr
97058 Ecology and Management of Urban Green Space, 5 cr

OTHER, FREE-CHOICE STUDIES, minimum 10 ECTS credits
50232 Research group training, 6-10 cr
502084 Internship or vocational orientation studies, 2-12 cr

DESCRIPTION OF THE COURSES
50139 Master’s Thesis, 40 cr
Instruction and forms for theses preparation as well as assessment criteria can be found at
http://www.helsinki.fi/bio/faculty/studies/theses.html.
502084 Internship or vocational orientation studies, 2-12 cr

50232 Tutkimusryhmäharjoittelu, 6 (+4) op
50233 Master’s Thesis Seminar I & II, 3 cr
Target group: Students in Environmental Ecology, other students
Timing: Every year, recommended to 4-5 yearss’ students
Preceding studies: Basic studies in environmental evology
Objective: Students learns how to plan a scientific study, present the research plan and the
final draft of a Master`s thesis.
Contents: In Master’s Thesis Seminar I students present their research plans to teachers
and other students before starting the thesis work and in Master’s Thesis Seminar II
students give a presentation on the (nearly) completed thesis to teachers and other students.
Completion: Two seminar presentations, one before starting the thesis and another after
completing the thesis. 20 minutes for the presentation and an additional 20 minutes for
discussion. In addition, participation in discussion ofat least 10 presentations given by other
students
Evaluation: pass/fail

502019 Personal study plan HOPS; MSc studies, 1 cr
Target group: Students in MURE program
Timing: Every year
Objective: Plan a timetable for the completion of the studies.
Contents: During orientation, educational facilities in Lahti and Helsinki are introduced.
Students get acquainted with class rooms, laboratories, libraries and other essential places
as well as the web-based learning environment. During the orientation course, good
practices are given on how to study and how to do examinations. A personal study plan for
the studies (HOPS) to be completed for the Master’s degree is an important part of the
orientation course. Study plan will be done through discussions and group work organised
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and supervised by the teachers. Thereafter, students independently write their plans as well
as an essay about their interests and motivation towards urban environmental issues.
Completion: Participation, essay.
Evaluation: pass/fail

502036 Urban Hydrology and Water Reserves, 4 cr
Target group: Students in Environmental Ecology and other students interested in urban
ecology
Timing: Yearly during the autumn semester (2nd period)
Preceding studies: Urban Ecosystem Ecology
Objective: The impact of urbanisation on water circulation and on the resilience of aquatic
ecosystems are the main topics of the course.
Contents: The course will provide information on surface and ground water reserves and
circulation of water in general, especially in urban ecosystems. The formation and usage of
ground water and specific features of ground water areas are also dealt with in this course.
Central topics of the course include the potential urban derived risks that threaten the quality
and quantity of surface and ground waters, ways to prevent the unwanted alterations in
water bodies and techniques to restore damaged aquatic ecosystems.
Study materials and literature: Lecture material, scientific literature and other material in
the Moodle site of this course
Completion: Lectures, individual assignment and a seminar
Evaluation: Individual assignment and seminar presentation, grading 0-5

502037 Urban Water Protection, 3 cr
Target group: Students in Environmental Ecology and other students interested in urban
water issues
Timing: Every second year
Preceding studies: Urban Hydrology and Water Reserves and/or Urban Ecosystem
Ecology
Objective: The protection of aquatic environments and governance of urban environmental
pollution and protection
Contents: Globally, Finland is ranked first in terms of water protection. How can this
achievement be explained from an urban point of view? The development of water protection
is shown by presenting the main actors in the field – science, technology, policy, economy,
media and movements – and their respective approaches, rationalities and rhetoric are
presented by means of concrete examples.
Study materials and literature: Lecture material and scientific literature
Completion: Lectures, learning diary
Evaluation: Learning diary, grading 0-5

502040 Field Course in Urban environmental ecology, 8 cr
Target group: Students in Environmental Ecology and other students interested in urban
ecology
Timing: Every second year
Preceding studies: Urban Ecosystem Ecology, Kaupunkiekologian perusteet, Urban
Hydrology and Water Reserves and/or Seminar in Urban Ecosystem Ecology
Objective: In this field and laboratory course students will learn some basic research
methods in urban environmental ecology.
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Contents: Using these skills the knowledge they have gained during lectures will be
practically implemented. "Urban laboratories" in the Helsinki metropolitan area will serves as
model sites to teach students how to use scientific research methods in management and
planning processes in environments of varying degrees of urbanisation.
Study materials and literature: Methodological instructions, lecture material, scientific
literature and other information sources in the Moodle site of this course
Completion: Introductory lectures, demonstrations, working in the field and in laboratories,
group work, written reports and a seminar.
Evaluation: Group work, grading 0-5

502072 Urban Environmental Transition, 3-5 cr
Target group: Students in Environmental Ecology and other students interested in urban
water issues
Timing: Every second year
Preceding studies: Urban Water Protection
Objective: Global urban environmental transition from the perspective of four main stages of
urbanisation from pre-industrial to post-industrial cities in 1850-2050.
Contents: Empirical case studies will present key issues in the urban environment. However,
all themes and stages will be discussed in global terms as well because there is a need to
observe general principles in local change and, alternatively, to observe local characteristics
in global change. In addition to long-term development, contemporary urban environmental
policies and future options will also be presented. Utopia is, after all, an important tool of
western rational thinking and cities are the testing grounds for future global lifestyles and
environments. The proposed lecture course will be a significant contribution because all
previous studies on the environmental history of a single city have focused on cities in the
United States.
Study materials and literature: Lecture material and scientific literature
Completion: Lectures, exam (3 cr), assignment and report of the case study (+ 2 cr)
Evaluation: Exam, grading 0-5

502074 History of Urbanisation and Urban Ecology, 4 cr
Target group: Students in Environmental Ecology and other students interested in urban
water issues
Timing: Every second year
Preceding studies: Urban Ecosystem Ecology and/or Kaupunkiekologian perusteet
Objective: The concept of urbanisation and its spread from southeast Europe around 700
BC across the continent.
Contents: The course identifies factors that have accelerated urbanisation, such as
transport infrastructure and economic development. As a result, the countryside has become
abandoned and we will look at the urban-rural divide. Urban green space has become
increasingly important to city dwellers and we will investigate the development of parks and
other green space in the confines of the city. Finally, the history of urban ecology as a
science will be addressed.
Study materials and literature: Lecture material and scientific literature
Completion: Lectures, written report, exam
Evaluation: Exam, grading 0-5
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519015 Environmental Ethics, 3 cr
Target group: Students in Environmental Ecology and other students interested in urban
water issues
Timing: Every second year
Preceding studies: Urban Ecosystem Ecology and/or Kaupunkiekologian perusteet
Objective: A comprehensive advanced introduction to environmental ethics.
Contents: The course approaches the interdisciplinary subject of environmental ethics
through an overview of its history, a more detailed presentation of the key positions for
nature preservation which appear as highlights in that history, criticisms of those positions,
and the close reading of touchstone articles central to the field. Includes discussion of the
following: philosophical complexities of the concepts of ‘sustainability’ and ‘biodiversity’,
philosophical problems in restoration ecology, wilderness preservation and the value of the
natural, the concept of intrinsic value, environmental ethics and urban nature, public
decision-making procedures and environmental public policy, environmental justice, human
well-being and the natural world.
Study materials and literature: Lecture material and the following literature:
Light, A. & Rolston III, H. (eds.) 2003. Environmental Ethics: An Anthology. Blackwell, Oxford.
Jamieson, D. 2008. Ethics and the Environment: An Introduction. Cambridge University
Press, New York.
Completion: Lectures and a short written commentary/summary/question-set based on one
of the day’s readings due each meeting and sometimes collected for grading, two three-page
essays with choice from a number of topics, approximately five to eight page final essay on
an instructor-approved topic of your choice.
Evaluation: Essay, grading 0-5

97058 Ecology and Management of Urban Green Space, 5 cr
Target group: Students in Environmental Ecology and other students interested in urban
ecology
Timing: Every year or every second year
Preceding studies: Ekologian perusteet (basic knowledge in ecology)
Objective: The theory and practice of the ecology and management of green space in cities
and urban regions
Contents: Urban sustainability, the ecosystem services approach and social-ecological
linkages in green space planning will be addressed and examples of ‘building a green city’
will be discussed. During excursions, the issues of ecology and environmental technology
linked to urban green space and water elements will be pointed out. In addition, the role of
green space in improving the ecological function of urban areas will be addressed.
Study materials and literature: Lecture material and scientific literature
Completion: Lectures, field excursions, group work
Evaluation: Exam, grading 0-5

570020 Maturity Test, 0 cr
The requirements for the degree of Master of Science include a written maturity test which is
intended to demonstrate the student’s familiarity with the topic and content of the Master’s
thesis.
Assessment: Pass/fail
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993734 Academic Writing for Students in English-Medium Master's Degree
Programmes 1, 2 cr
Target group: Students in Environmental Ecology
Timing: Every year
Preceding studies:
Objective: The aim is to achieve a high level of academic English required for completing
study-related academic texts (e.g. theses, reports, essays, academic articles).
Contents: This course is run in parallel with the seminar Course on Urban Environmental
Issues (see course description below; code 502069). It is intended for students who are
currently writing seminar essays, reports, thesis and articles as part of their studies. The
academic writing course consists of: 1. class input sessions focusing on diverse topics such
as the structure of texts, sequence and cohesion, mechanical problems and avoiding
plagiarism; and 2. independent writing assignments related to each student’s studies.
Knowledge of the mechanics of writing in English is given as well as instruction on how to
write, and lots of hands-on practice of writing. Students who complete this course have the
option to continue with a follow-up course.
Study materials and literature:
Completion: Lectures, group work, writing assignments
Evaluation: pass/fail
993735 Academic Writing for Students in English-Medium Master’s Degree
Programmes 2, 2 cr
Target group: Students in Environmental Ecology
Timing: Every year
Preceding studies: Completed the course Academic Writing for Students in EnglishMedium Master’s Degree Programmes (993734), which is run in parallel with the Seminar
Course on Urban Environmental Issues.
Objective: The aim of this course is to improve the student’s academic writing skills and
provide consultation, feedback and language support for writing a high quality thesis in
English.
Contents: Academic writing, part II, is targeted towards students in English-Medium
Master’s Degree Programmes who are currently writing up their thesis. The focus is on
editing draft versions of the thesis based on the feedback received during the consultation
sessions.
Study materials and literature: lecture material and scientific literature
Completion: Lectures, group work, writing assignments
Evaluation: pass/fail
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