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Laitos sijaitsee Kumpulan kampuksella
Exactum-rakennuksessa, jossa myös valtaosa opetuksesta pidetään. Osa matematiikan ja tilastotieteen sivuaine
opetuksesta
järjestetään myös keskustakampuksella.

Verkkosivut
Laitoksen kotisivu löytyy osoitteesta www.
mathstat.helsinki.fi. Sivuilla on tiedot opintoneuvonnasta, hallinnosta, opetuksesta sekä
laajalti ohjeita ja neuvoja matematiikan ja
tilastotieteen opiskeluun.

Tutkintovaatimukset
Matematiikan koulutus
ohjelma
Nämä tutkintovaatimukset koskevat kaikkia
1.8.2014 tai sen jälkeen aloittaneita opiskelijoita. Aiemmin opintonsa aloittaneet voivat
noudattaa aloitusvuotenaan voimassa olleita nykyisen tutkintoasetuksen mukaisia tutkintovaatimuksia.

Luonnontieteiden kandidaatti

57500 MATEMATIIKAN
PERUSOPINNOT (25 OP)
57033	Johdatus yliopistomatematiikkaan,
5 op
57016 Analyysi I, 10
57017 Analyysi II, 10 op

57513 MATEMATIIKAN AINEOPINNOT
(VÄHINTÄÄN 55 OP)
Jompikumpi alla esitetyistä kahdesta vaihtoehdosta. Vaihtoehto 1 on opiskelijoille,
jotka aikovat suorittaa maisterin tutkinnon
pääaineenaan matematiikka tai soveltava
matematiikka, ja vaihtoehto 2 on niille, jotka
aikovat suorittaa maisterin tutkinnon pää
aineenaan matematiikan aineenopettaja.

VAIHTOEHTO 1
Pakolliset opinnot, 44 op
57018 Analyysin harjoitustyö, 2 op
57043	Lineaarialgebra ja matriisilaskenta
I, 5 op
57047	Lineaarialgebra ja matriisilaskenta
II, 5 op
57020 Topologia I, 10 op
57015 Vektorianalyysi, 10 op
57101 Mitta ja integraali, 6 op
57595	Kandidaatintutkielma, 6 op, ja kypsyysnäyte
Valinnaiset opinnot, vähintään 11 op matematiikan aineopintojen kursseja

Seuraavassa esitetään pääaineopintojen,
sivuaineopintojen ja muiden opintojen vaaditut vähimmäislaajuudet. Pääaineopinnot,
sivuaineopinnot ja/tai muut opinnot täytyy
tarvittaessa suorittaa minimivaatimuksia
laajempina, jotta tutkinnon vaadittu vähimmäislaajuus 180 op täyttyy.

Laitoksen kotisivuilla (www.mathstat.helsinki.fi/opiskelu) on suosituksia tutkintoon sisällytettävistä valinnaisista pääaineopintojen kursseista. Näihin tulee tutustua omaa
opintosuunnitelmaa laadittaessa.

Pääaineopinnot

Pakolliset opinnot, 43 op
57018 Analyysin harjoitustyö, 2 op
57043	Lineaarialgebra ja matriisilaskenta
I, 5 op
57047	Lineaarialgebra ja matriisilaskenta
II, 5 op
57045	Johdatus todennäköisyyslaskentaan, 5 op

Pääaineopintoina täytyy suorittaa matematiikan perusopinnot ja aineopinnot. Laitoksen kotisivuilla (www.mathstat.helsinki.fi/
opiskelu) on ohjeita tutkintoon sisällytettävistä valinnaisista pääaineopintojen kursseista. Näihin tulee tutustua omaa opintosuunnitelmaa laadittaessa.

VAIHTOEHTO 2
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57044 Differentiaaliyhtälöt I, 5 op
57014 Algebra I, 10 op
57595	Kandidaatintutkielma, 6 op, ja kypsyysnäyte
Valinnaiset opinnot, vähintään 17 op matematiikan aineopintojen kursseja
Laitoksen kotisivuilla (www.mathstat.helsinki.fi/opiskelu) on suosituksia tutkintoon sisällytettävistä valinnaisista pääaineopintojen kursseista. Näihin tulee tutustua omaa
opintosuunnitelmaa laadittaessa.

Sivuaineopinnot
Sivuaineopintoja vaaditaan vähintään 50
op, jonka pitää koostua yhden tai useamman sivuaineen vähintään 25 op:n laajuisista opintokokonaisuuksista. Sivuaineopintojen tulee koostua joko kahden eri aineen
perusopinnoista (25 op + 25 op) tai yhden
aineen perus- ja aineopinnoista (25 op + 35
op). Sivuaineista sovitaan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Sivuaineiden
opintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset
tulee tarkistaa kyseisen aineen tutkintovaatimusten sivuaineopiskelijoita koskevasta
osasta.
Maisterin tutkinnon eräät pääaineet ja erikoistumislinjat asettavat tarkempia vaatimuksia sivuaineopinnoille. Nämä tarkennukset esitetään alla.
Mikäli opiskelija haluaa maisterivaiheessa
suuntautua tietokoneavusteiseen matematiikkaan tai tilastolliseen koneoppimiseen,
tulee hänen suorittaa joko kandidaatin tai
maisterin tutkinnossa sivuaineena tietojenkäsittelytieteen vähintään 25 opintopisteen
laajuiset perusopinnot.
Vakuutus- ja finanssimatematiikkaan maisterivaiheessa suuntautuvan tulee suorittaa
joko kandidaatin tai maisterin tutkinnossa
sivuaineopintoja tai muita opintoja tilastotieteessä siten, että ne sisältävät seuraavat
kurssit: Todennäköisyyslaskennan kurssi,
Tilastollisen päättelyn kurssi ja Lineaaristen
mallien kurssi.
Jos sivuaineena ei ole tilastotieteen eikä
tietojenkäsittelytieteen kokonaisuutta, yhtenä sivuaineena voi olla menetelmätieteiden
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sivuainekokonaisuus, joka koostuu tilastotieteeseen ja tietojenkäsittelytieteeseen
kuuluvista menetelmätieteiden kursseista.
Menetelmätieteiden kokonaisuuden pitää
sisältää sekä tilastotiedettä että tietojenkäsittelytiedettä.
Matematiikan aineenopettajaksi opiskelevan pitää suorittaa toisen opetettavan aineen perusopinnot (25 op) ja aineopinnot
(35 op) sekä opettajan pedagogisista opinnoista 25 op. Toisen opettavan aineen pitää
olla perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluva aine. Suositeltavaa on valita toiseksi opetettavaksi aineeksi peruskoulussa tai lukiossa opetettava aine.

Muut opinnot
Kandidaatin tutkintoon vaaditaan myös seuraavat suoritukset, yhteensä vähintään 15
op:
Tieto- ja viestintätekniikan opinnot: 57590
TVT-ajokortti, 3 op, ja 57018 Analyysin harjoitustyö (tämä sisältyy pääaineen aineopintoihin), 2 op
57591 Harjoittelua tai työelämään orientoivia opintoja, 1–3 op
57598 Henkilökohtainen opintosuunnitelma,
1 op
Toinen kotimainen kieli, 3 op (lähtötaso
CEFR B1)
Vieras kieli, 4 op, (englannissa lähtötaso
CEFR B2, muissa kielissä lähtötaso CEFR
B1)
57593 Äidinkieli, 3 op (suoritetaan LuK-seminaarissa)
Toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen
opetuksesta vastaa kielikeskus.
Lisäksi tutkintoon voi halutessaan sijoittaa
vapaasti valittavina muina opintoina yksittäisiä kursseja, jotka eivät sisälly mihinkään
pää- tai sivuainekokonaisuuteen.

Filosofian maisteri
Matematiikan koulutusohjelmassa filosofian
maisterin tutkinnossa on vaihtoehtoina
matematiikan, matematiikan aineenopettajan, ja soveltavan matematiikan pääaineet.
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Matematiikan ja soveltavan matematiikan
pääaineissa on erikoistumislinjoja, joiden
opinnot koostuvat ko. erikoistumisaloihin
suunnatuista opinnoista. Kaikissa pääaineissa on maisterin tutkinnon edellytyksenä soveltuva kandidaatin tutkinto. Laitoksen
kotisivulla on ohjeita eri erikoistumislinjojen
valinnaisista pääaineopintojen kursseista.
Näihin tulee tutustua omaa opintosuunnitelmaa laadittaessa.

57601 Pro gradu -tutkielma, kypsyysnäyte
ja pro graduun liittyvä erikoistumiskurssi,
josta 10 op lasketaan mukaan pro graduun,
yhteensä 40 op.

Maisterin tutkinnossa opintojen laajuuden
täytyy olla yhteensä vähintään 120 op.

b) 57521 Analyysin linja

Maisterivaiheen opintoihin voi siirtyä vasta
sitten kun kandidaatin tutkinnon tutkintovaatimuksissa mainitut pakolliset matematiikan kurssit on suoritettu. Tästä voi poiketa
vain perustellusta syystä ja sopimalla asiasta HOPS-ohjauksessa.

57602 Pro gradu -tutkielma, kypsyysnäyte
ja pro graduun liittyvä erikoistumiskurssi,
josta 10 op lasketaan mukaan pro graduun,
yhteensä 40 op.

Jos pelkästään filosofian maisterin tutkintoa
suorittava opiskelija haluaa maisterin tutkinnosta annettavaan todistukseen merkinnän
aineenopettajankoulutuksesta, hänen tulee
suorittaa matematiikan syventävien opintojen lisäksi sekä opettajan pedagogiset opinnot että toisen opetettavan aineen vaaditut
opinnot, vaikka tutkinnon vähimmäislaajuus
ylittyisi. Mikäli opiskelija on jo suorittanut
kandidaatin tutkinnossaan osan toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnoista,
riittää että hän täydentää näitä opintoja
maisterin tutkinnossaan siten että vaadittavat opinnot tulevat täyteen. Tämä johtuu
siitä, että tiedekunnan tutkintosäännön mukaan tiedekunnassa aineenopettajan kelpoisuus saadaan suorittamalla luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin
tutkinnot, joihin sisältyy vähintään kahden
opetettavan aineen opinnot sekä opettajan
pedagogiset opinnot.

Pääaineopinnot
MATEMATIIKAN SYVENTÄVÄT
OPINNOT (VÄHINTÄÄN 90 OP)
a) 57520 Algebran ja topologian linja
57102
57064
57063

Reaalianalyysi I, 6 op
Algebra II, 10 op
Topologia II, 10 op

Valinnaisia syventäviä kursseja niin, että
syventävien opintojen laajuus on vähintään
90 op. Laitoksen kotisivuilla on suosituksia
erikoistumislinjan pääaineopintoihin sisällytettävistä valinnaisista kursseista.
57102

Reaalianalyysi I, 6 op

Valinnaisia syventäviä kursseja niin, että
syventävien opintojen laajuus on vähintään
90 op. Laitoksen kotisivuilla on suosituksia
erikoistumislinjan pääaineopintoihin sisällytettävistä valinnaisista kursseista.

c) 57522 Matemaattisen fysiikan linja
57102

Reaalianalyysi I, 6 op

57603 Pro gradu -tutkielma, kypsyysnäyte
ja pro graduun liittyvä erikoistumiskurssi,
josta 10 op lasketaan mukaan pro graduun,
yhteensä 40 op.
Valinnaisia syventäviä kursseja niin, että
syventävien opintojen laajuus on vähintään
90 op. Laitoksen kotisivuilla on suosituksia
erikoistumislinjan pääaineopintoihin sisällytettävistä valinnaisista kursseista.

d) 57523 Matemaattisen logiikan linja
57067

Matemaattinen logiikka, 10 op

Vähintään 16 op seuraavia kursseja:
57064 Algebra II, 10 op
57102 Reaalianalyysi I, 6 op
57063 Topologia II, 10 op
Yksi seuraavista kursseista: Malliteoria,
Laskettavuuden teoria, Äärellisten mallien
teoria, Epästandardi analyysi, Aksiomaattinen joukko-oppi
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57604 Pro gradu -tutkielma, kypsyysnäyte
ja pro graduun liittyvä erikoistumiskurssi,
josta 10 op lasketaan mukaan pro graduun,
yhteensä 40 op.
Valinnaisia syventäviä kursseja niin, että
syventävien opintojen laajuus on vähintään
90 op. Laitoksen kotisivuilla on suosituksia
erikoistumislinjan pääaineopintoihin sisällytettävistä valinnaisista kursseista.

57530 MATEMATIIKAN
AINEENOPETTAJAN SYVENTÄVÄT
OPINNOT (VÄHINTÄÄN 70 OP)
Matematiikan aineenopettajan syventäviä
kursseja vähintään 12 op
57610 Pro gradu -tutkielma, kypsyysnäyte
ja pro graduun liittyvä erikoistumiskurssi
57133 Geometria, 10 op, yhteensä 40 op.
Valinnaisia syventäviä kursseja vähintään
18 op. Nämä voivat olla myös matematiikan
aineopintojen kursseja.

SOVELTAVAN MATEMATIIKAN
SYVENTÄVÄT OPINNOT (90 OP)
a) 57540 Biomatematiikan linja
(englanninkielinen)
57393

Mathematical modelling, 10 op

Vähintään 20 op seuraavia kursseja:
Introduction to mathematical biology
Stochastic population models
Evolution and the theory of games
Adaptive dynamics
Mathematics of infectious diseases
Spatial models in ecology and evolution
Mathematical theory of population genetics
Dynamics of structured populations
57611 Pro gradu -tutkielma, kypsyysnäyte
ja pro graduun liittyvä erikoistumiskurssi,
josta 10 op lasketaan mukaan pro graduun,
yhteensä 40 op.
Valinnaisia syventäviä kursseja niin, että
syventävien opintojen laajuus on vähintään
90 op. Laitoksen kotisivuilla on suosituksia
erikoistumislinjan pääaineopintoihin sisällytettävistä valinnaisista kursseista.
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Filosofian maisterin tutkinnon kieli on englanti, mikäli pro gradu-tutkielma ja lisäksi
vähintään 50 opintopistettä maisterin tutkinnon opinnoista on suoritettu englannin kielellä. Opiskelija voi tehdä pro gradu-tutkielman myös suomen tai ruotsin kielellä, jolloin tutkintokieli määräytyy tutkielman kielen mukaan.

b) 57541 Soveltavan analyysin linja
57241	Funktionaalianalyysin peruskurssi,
10 op
57244 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt, 10 op
57612 Pro gradu -tutkielma, kypsyysnäyte
ja pro graduun liittyvä erikoistumiskurssi,
josta 10 op lasketaan mukaan pro graduun,
yhteensä 40 op.
Valinnaisia syventäviä kursseja niin, että
syventävien opintojen laajuus on vähintään
90 op. Laitoksen kotisivuilla on suosituksia
erikoistumislinjan pääaineopintoihin sisällytettävistä valinnaisista kursseista.

c) 57542 Stokastiikan linja
57431	Todennäköisyysteoria, vähintään
		
8 op
57613 Pro gradu -tutkielma, kypsyysnäyte
ja pro graduun liittyvä erikoistumiskurssi,
josta 10 op lasketaan mukaan pro graduun,
yhteensä 40 op.
Valinnaisia stokastiikan ja/tai tilastotieteen
syventäviä kursseja niin, että syventävien
opintojen laajuus on vähintään 90 op. Laitoksen kotisivuilla on suosituksia erikoistumislinjan pääaineopintoihin sisällytettävistä
valinnaisista kursseista.

d) 57543 Tietokoneavusteisen mate
matiikan linja
57354	Numeeriset menetelmät ja C-kieli,
10 op
57614 Pro gradu -tutkielma, kypsyysnäyte
ja pro graduun liittyvä erikoistumiskurssi,
josta 10 op lasketaan mukaan pro graduun,
yhteensä 40 op.
Valinnaisia matematiikan ja soveltavan matematiikan syventäviä kursseja niin, että sy-
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ventävien opintojen laajuus maisterin opinnoissa on vähintään 90 op. Pääaineopintoihin soveltuvat tietojenkäsittelytieteen, tilastotieteen ja fysiikan kurssit on listattu linjan
kotisivuilla, tarvittaessa muiden kurssien sisällyttämisestä syventäviin opintoihin voi
neuvotella linjan vastuuhenkilön kanssa.

e) 57547 Tilastollisen koneoppimisen
linja
582638	Unsupervised Machine Learning,
		
5 op
57744	Bayesian theory with applications,
5–8 op
57733 Computational statistics, 5-10 op
582631	Introduction to Machine Learning,
5 op
57616 Pro gradu -tutkielma, kypsyysnäyte
ja pro graduun liittyvä erikoistumiskurssi,
josta 10 op lasketaan mukaan pro graduun,
yhteensä 40 op.
Valinnaisia matematiikan, soveltavan matematiikan, tietojenkäsittelytieteen ja/tai tilastotieteen syventäviä kursseja niin, että syventävien opintojen laajuus maisterin opinnoissa on vähintään 90 op. Laitoksen kotisivuilla on suosituksia erikoistumislinjan
pääaineopintoihin sisällytettävistä valinnaisista kursseista.

f) 57544 Vakuutus- ja finanssimatema
tiikan linja
57431
		

Todennäköisyysteoria, vähintään
8 op

Vakuutusmatematiikan, rahoitusteorian tai
taloustieteen syventäviä opintoja vähintään
20 op.
57615 Pro gradu -tutkielma, kypsyysnäyte
ja pro graduun liittyvä erikoistumiskurssi,
josta 10 op lasketaan mukaan pro graduun,
yhteensä 40 op.
Valinnaisia matematiikan, soveltavan matematiikan ja/tai tilastotieteen syventäviä
kursseja niin, että syventävien opintojen
laajuus maisterin opinnoissa on vähintään
90 op. Laitoksen kotisivuilla on suosituksia
erikoistumislinjan pääaineopintoihin sisällytettävistä valinnaisista kursseista.

Sivuaineopinnot
Sivuaineopinnot matematiikan
ja soveltavan matematiikan
pääaineessa
Halutessaan opiskelija voi täydentää kandidaatintutkinnon sivuaineopintoja.

Sivuaineopinnot matematiikan
Aineenopettajan pääaineessa
Opiskelijan pitää suorittaa pedagogisten
opintojen aineopinnot 35 op.
Halutessaan opiskelija voi täydentää kandidaatintutkinnon sivuaineopintoja.

Muut opinnot
57599	Henkilökohtainen opintosuunnitelma, 1 op
57592	Harjoittelua tai työelämään orientoivia opintoja, vähintään 1 op
Lisäksi tutkintoon voi halutessaan sijoittaa
vapaasti valittavina muina opintoina yksittäisiä kursseja, jotka eivät sisälly mihinkään
pää- tai sivuainekokonaisuuteen.

Jatkotutkinnot matematiikassa
Jatkotutkintona voi suorittaa filosofian lisensiaatin tai filosofian tohtorin tutkinnon pääaineena matematiikka tai soveltava matematiikka.
Jatko-opintojen edellytyksenä on soveltuva
ylempi korkeakoulututkinto. Jatko-opinnot
voi erityisestä syystä aloittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon pohjalta.

Filosofian lisensiaatin
tutkinto
Filosofian lisensiaatin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista:
1) Joko
57570	Matematiikan jatko-opintoja FL/FTtutkintoa varten, 60 op:
57575 Tutkimusalan opinnot, 50 op
57576 Yleiset jatko-opinnot, 10 op,
tai
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57571	
Soveltavan matematiikan jatkoopintoja FL/FT-tutkintoa varten, 60
op:
57575 Tutkimusalan opinnot, 50 op.
57576 Yleiset jatko-opinnot, 10 op,
sekä
2) lisensiaatintutkimus, jonka tiedekunta hyväksyy.
Yleisiin jatko-opintoihin tulee sisältyä tieteenfilosofian, tutkimusetiikan ja yleiseen
asiantuntijuuteen valmentavia opintoja sekä
kansainvälistä tieteellistä toimintaa.

Filosofian tohtorin tutkinto
Filosofian tohtorin tutkinnon suorittamiseksi
on
1) suoritettava filosofian lisensiaatin tutkinto
pääaineena matematiikka tai soveltava matematiikka, tai edellä esitetty lisensiaatin
tutkinnon vaatimusten kohta 1, sekä
2) laadittava ja julkaistava väitöskirja, jonka
tiedekunta julkisen tarkastuksen jälkeen hyväksyy.

MATEMATIIKAN OPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE
57500 Matematiikan
perusopinnot (vähintään 25 op)
Matematiikan perusopinnot kootaan matematiikan perus- ja aineopintojen kursseista
huomioiden matematiikan sivuainetta koskevat poikkeukset. Luettelo kursseista on
kohdan Matematiikan aineopinnot sivuaine
opiskelijoille alla. Muunkinlaiset opinto
kokonaisuudet ovat mahdollisia; niistä sovitaan erikseen opintoneuvojan kanssa. Sivuaineopintoja suunnittelevan on suotavaa
tutustua matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kotisivuilla oleviin kurssisuosituksiin.

57512 Matematiikan aineopinnot
sivuaineopiskelijoille
(vähintään 35 op)
Aineopintokokonaisuuden suorittamisen ehtona ovat vähintään 25 op:n laajuiset perusopinnot matematiikassa. Sivuaineopiskelijan matematiikan aineopinnot kootaan perus- ja aineopintojen kursseista huomioiden
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matematiikan sivuainetta koskevat poikkeukset. Tarvittaessa opiskelija voi sisällyttää aineopintokokonaisuuteen myös syventäviä kursseja. Muunkinlaiset opintokokonaisuudet ovat mahdollisia; niistä sovitaan
erikseen opintoneuvojan kanssa.
Opintonsa ennen 1.8.2008 aloittanut sivuaineopiskelija, joka suorittaa perusopinnot ja
aineopinnot matematiikasta, saa opinnoistaan halutessaan aiempien tutkintovaatimusten mukaisen merkinnän yhtenä kokonaisuutena ”57511 Matematiikan perus- ja
aineopinnot sivuaineopiskelijalle” (vähintään 60 op).
Matematiikan sivuainetta koskevat poik
keukset:
1.

Aineenopettajakoulutuksessa matematiikan toiseksi opetettavaksi aineeksi valinneilla matematiikan perus- ja aineopintoihin tulee sisältyä
kurssit Analyysi I-II. Mikäli aineenopettajakoulutuksen opiskelija aikoo
suorittaa matematiikan perus- ja aineopintojen lisäksi matematiikan aineenopettajan syventävät opinnot sivuaineena, perus- ja aineopintoihin
tulee sisältyä kurssit Analyysi I-II, Algebra I, Differentiaaliyhtälöt I ja Johdatus todennäköisyyslaskentaan.
2.
Seuraavat ovat vaihtoehtoisia suorituksia ja niistä vain yhden (tai sen
osan) voi sisällyttää matematiikan
opintoihin:
		
Analyysi I-II
		
Analyysin peruskurssi
		Matemaattisen analyysin kurssi ja
jatkokurssi
		Calculus I, Calculus II ja Advanced
Calculus
3.
Matematiikan sivuainekokonaisuuteen voi sisällyttää enintään 10 op tilastotieteen opintoja, mikäli tilastotiede ei ole opiskelijan tutkinnon toisena
sivuaineena.
4.
Oman pääaineen sivuainevaatimukset koskien matematiikkaa tulee ottaa
huomioon kurssivalinnassa.
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Perus- ja aineopintojen
kursseja:

op:n laajuiset matematiikan perusopinnot ja
aineopinnot sivuaineopiskelijalle.

57039	
Matematiikka tutuksi, 5 op (vain
matematiikan opintojen alussa
suoritettuna)
57033	Johdatus yliopistomatematiikkaan,
5 op
57016 Analyysi I, 10 op
57017 Analyysi II, 10 op
78121	
Matemaattisen analyysin kurssi,
10 op
78122	
Matemaattisen analyysin jatkokurssi, 10 op
57026 Analyysin peruskurssi, 10 op
57018 Analyysin harjoitustyö, 2 op
57043	Lineaarialgebra ja matriisilaskenta
I, 5 op
57047	Lineaarialgebra ja matriisilaskenta
II, 5 op
57053	Matematiikan menetelmäkurssi,
10 op
57274 Logiikka I, 10 op
57044 Differentiaaliyhtälöt I, 5 op
57048 Differentiaaliyhtälöt II, 5 op
57045	Johdatus todennäköisyyslaskentaan, 5 op
57046	Johdatus tilastolliseen päättelyyn,
osa 1, 5 op
57015 Vektorianalyysi, 10 op
57020 Topologia I, 10 op
57014 Algebra I, 10 op
57133	Geometria, 10 op (syventävä kurssi)
57101 Mitta ja integraali, 6 op
57005 Matematiikan historia, 3 op
57056 Kombinatoriikka, 5 op
57057 Verkot, 5 op

Syventävinä opintoina on suoritettava
vähintään 60 op ko. erikoistumislinjan
opintoja; nämä sisältävät Tutkielman 20 op
(57526 Matematiikka, 57546 Soveltava
matematiikka), ja kursseista on sovittava
linjasta vastaavan opettajan kanssa.

57535 Matematiikan
aineenopettajan syventävät
opinnot sivuaineopiskelijoille
(60 op)
Maisterin tutkintoon, jonka pääaine ei ole
matematiikka,
voidaan
sisällyttää
matematiikan aineenopettajan syventävät
opinnot sivuaineena. Syventävien opintojen
edellytyksenä ovat yhteensä vähintään 60
op:n laajuiset matematiikan perusopinnot ja
aineopinnot sivuaineopiskelijoille niin, että
niihin sisältyvät Analyysi I-II, Algebra I,
Differentiaaliyhtälöt I ja Johdatus
todennäköisyyslaskentaan.
Pakolliset opinnot:
Matematiikan aineenopettajan syventäviä
kursseja vähintään 12 op
57536 Tutkielma, 20 op
Matematiikan aineenopettajan maisterin
tutkintoon kuuluvia matematiikan kursseja
vähintään 28 op. Näistä sovitaan aineen
opettajan koulutuksesta vastaavan opet
tajan kanssa.

57525 Matematiikan syventävät
opinnot sivuaineopiskelijoille
(60 op)
57545 Soveltavan matematiikan
syventävät opinnot
sivuaineopiskelijoille (60 op)
Matematiikan tai soveltavan matematiikan
syventävät opinnot sivuaineena voidaan
suorittaa kaikilla matematiikan ja soveltavan
matematiikan erikoistumislinjoilla. Ne voi
daan sisällyttää maisterintutkintoon, jonka
pääaine ei ole matematiikka, ja niiden
edellytyksenä ovat yhteensä vähintään 60
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tilastotieteen
KOULUTUSOHJELMA
Tilastotieteen koulutusohjelman tutkintovaatimukset ovat matemaattis-luonnontieteelliselle ja valtiotieteelliselle tiedekunnalle
lähes yhteiset. Tiedekuntien tutkintorakenteet ovat kuitenkin erilaiset ja tästä seuraa
rakenteellisia eroja kandidaatin opintojen
tutkintovaatimuksiin ja joitakin eroja kurssien pakollisuuteen: tietyt kurssit ovat pakollisia molemmissa tiedekunnissa, mutta on
myös kursseja jotka ovat pakollisia vain valtiotieteellisessä tiedekunnassa tai vain matemaattis-luonnontieteellisessä. Myös maisterivaiheen opinnoissa on joitakin tiedekuntakohtaisia eroja, ja ne mainitaan erikseen
tekstissä. Oleellista kuitenkin on, että riippumatta tiedekunnasta, tilastotieteen tutkinnon vaatimukset ovat sekä pääaineen (tilastotiede) että pakollisen sivuaineen (matematiikka) osalta saman laajuiset. Tässä
esitetään matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan tilastotieteen tutkintovaatimukset. Lisää tietoja (esimerkiksi tiedekuntien
väliset erot) löytyy tutkintovaatimusten kotisivuilta (http://wiki.helsinki.fi/display/Tilastotiede/Etusivu).
Tutkintovaatimuksissa on pyritty joustavuuteen, jotta kahden tiedekunnan pääaineopiskelijoiden sekä kaikkien sivuaineopiskelijoiden tarpeet voidaan huomioida
mahdollisimman hyvin. Kursseja koskevat
seuraavat yhteiset huomautukset. Kurssit
perustuvat luentomateriaaliin tai luennoijan
kanssa sovittavaan kirjallisuuteen. Pakolliset kurssit on osoitettu (P)-merkinnällä.
Poikkeustapauksissa voidaan sopia korvaavuuksista (esim. opiskelijan vaihtaessa
pääaineensa tilastotieteeksi). Monia kursseja voi suorittaa eri laajuisina. Opintokokonaisuuksiin ei voi sisällyttää oppiainekseltaan päällekkäisiä kursseja. Kurssien tarkemmat kuvaukset löytyvät kunkin kurssin
verkkosivulta.
Tutkintorakenteen kaksiportaisuus.
Maisterivaiheen opintoihin voi siirtyä vasta
sitten kun kandidaatin tutkinnon tutkintovaatimuksissa mainitut pakolliset tilastotieteen kurssit on suoritettu. Tästä voi poiketa
vain perustellusta syystä ja sopimalla asiasta HOPS-ohjauksessa.
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Nämä tutkintovaatimukset koskevat kaikkia
1.8.2014 tai sen jälkeen aloittaneita opiskelijoita. Aiemmin opintonsa aloittaneet voivat noudattaa joko näitä tutkintovaatimuksia tai
1.8.2012 tai 1.8.2011 tai 1.8.2010 tai 1.8.2008
voimaan tulleita tutkintovaatimuksia.

Luonnontieteiden kandidaatti
Seuraavassa esitetään pääaineopintojen,
sivuaineopintojen ja muiden opintojen vähimmäislaajuudet. Kandidaatintutkinnon
opintojen laajuuden pitää olla yhteensä vähintään 180 op, vaikka pääaineopintojen,
sivuaineopintojen ja muiden opintojen vaadittujen vähimmäislaajuuksien summa jäisikin tämän alle.

Pääaineopinnot
57505 TILASTOTIETEEN
PERUSOPINNOT (25 op)
Perusopinnot ovat vähintään 25 op, joista
pakollisia (P) opintoja 15 op. Perusopintoja
voi suorittaa vaadittua vähimmäismäärää
enemmän, mutta ylimääräiset perusopinnot
eivät pienennä aineopintojen 55 op:n vaatimusta. Perusopintoihin voidaan sisällyttää
myös aineopintojen kursseja.
57045	Johdatus todennäköisyyslaskentaan 5 op (P)
57046	Johdatus tilastolliseen päättelyyn
5 op (P)
57703	Data-analyysi R-ohjelmistolla, 5 op
(P)
57798	Tilastotieteen juuret 5 op
78211	Data-analyysi SAS-ohjelmistolla,
		
5 op
78210	Data-analyysi Survo- ja SPSS-ohjelmistolla

78033 TILASTOTIETEEN
AINEOPINNOT (55 op)
Aineopinnot ovat vähintään 55 op. Aine
opintoihin voi sisällyttää myös syventävien
opintojen kursseja (esim. maisteriopintojen
eri linjojen kursseja).
Pakollisia aineopintosuorituksia on 37 op
(Proseminaarista 1 op kirjataan tilastotieteen aineopintoihin ja 3 op äidinkielen opintoihin).
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57705	Todennäköisyyslaskenta,
		
10 op (P)
57701 Tilastollinen päättely, 10 op (P)
57714 / 78134 Lineaariset mallit, 5 op (P)
78172 Proseminaari, 1–4 op (P)
57595 / 78431 Kandidaatintutkielma, 6 op
(P) (ja kypsyysnäyte, 0 op)
57753 Bayes-päättely (P)
Valinnaisia aineopintojen kursseja niin
että aineopintojen minimilaajuus 55 op
täyttyy:
Valinnaiset kurssit voivat esimerkiksi perehdyttää opiskelijan hänen suuntautumistaan
vastaavaan tilastotieteen erikoisalaan. Kursseiksi on mahdollista valita myös matematiikan kursseja, esimerkiksi 57433 Stokastiset
prosessit ja 57431 Todennäköisyysteoria.
Sopimuksen mukaan voidaan suorittaa esimerkiksi kirjatentteinä myös muita kursseja.
Valinnaisten kurssien mahdolliset harjoitustyöt voidaan laajentaa kandidaatintutkielmaksi. Aineopintojen valinnaisiksi kursseiksi
soveltuvat myös syventävien opintojen kurssit, joita sisältyy allaolevaan esimerkkilistaan.
78244 Applied logistic regression, 5 op
57795	
Biometry and bioinformatics I,
5-10 op
57796	
Biometry and bioinformatics II,
5-10 op
57741 Event-history analysis, 5-10 op
78003 Lineaariset sekamallit, 6-8 op
78179	Luokitteluaineistojen analyysi,
		
5 op
78221	Matriisilaskentaa tilastotieteilijälle,
3 op
78405 Otanta-aineiston analyysi, 6-8 op
78143 Otantamenetelmät, 6-8 op
78180 Pienalue-estimointi, 6-8 op
78180	Regressioanalyysin jatkokurssi,
6-10 op
78137	Robustit regressiomenetelmät, 6-8
op
57734 Statistical genetics, 5-10 op
57770 Stationaariset aikasarjat, 5-10 op
57739	
Statistical methods in medicine
and epidemiology, 5-10 op
78187 Survey-metodiikka, 8-10 op
57798 Tilastotieteen juuret, 5-10 op
57702 Tilastotieteen juuret II, 2-10 op
78243 Väestötieteen menetelmät, 6 op

Sivuaineopinnot
Sivuaineopintoja tulee suorittaa vähintään
55 op, jotka koostuvat matematiikan 30 op
laajuisesta kokonaisuudesta(vaatimukset
alla) sekä yhden tai useamman muun sivuaineen vähintään 25 op:n laajuisista opintokokonaisuuksista. Opiskelija voi myös suorittaa kaikki sivuaineopintonsa matematiikassa, jolloin on suoritettava matematiikan
perus- ja aineopinnot (25 op + 35 op).
Matematiikasta vaaditaan vähintään 30 op
laajuinen sivuaineopintokokonaisuus, joka
sisältää ainakin seuraavat pakolliset kurssit:
57016	Analyysi I, 10 op tai 78121 Matemaattisen analyysin kurssi, 10 op
57017	Analyysi II, 10 op tai 78122 Matemaattisen analyysin jatkokurssi,
10 op
57043	Lineaarialgebra ja matriisilaskenta
I, 5 op
57047	Lineaarialgebra ja matriisilaskenta
II, 5 op.
Muista matematiikan kursseista erityisesti
57079 Matriisilaskennan sovellukset 57433
Stokastiset prosessit, 57456 Stokastinen
analyysi ja 57431 Todennäköisyysteoria
ovat sopivia käytettäväksi sivuaineopinnoissa. Muita sivuaineita voi valita varsin vapaasti oman kiinnostuksen mukaan omasta
tai muista tiedekunnista niiden asettamien
opinto-oikeusrajoitusten puitteissa. Sopivia
sivuaineita matematiikan ohella ovat esimerkiksi tietojenkäsittelytiede (ohjelmoinnin
perusteet, tietokannat), biotieteet, taloustiede, kansanterveystiede, psykologia ja sosiologia. Maisterivaiheen Tilastollisen kone
oppimisen erikoistumislinjalle on määritelty
pakolliseksi tietojenkäsittelytieteen vähintään 25 op sivuainekokonaisuus.

Muut opinnot
Pakolliset muut opinnot (17–19 op):
• Henkilökohtainen opintosuunnitelma,
1 op.
• Äidinkieli, 3 op. Matemaattis-luonnontieteellisessä suoritetaan Proseminaarilla;
valtiotieteellisessä Äidinkielen kirjallisen
käytön kurssilla.
• Toinen kotimainen kieli, 3–4 op. Laajuus
on matemaattis-luonnontieteellisessä 3
op ja valtiotieteellisessä 4 op. Opetuk-
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•

•

•

sesta vastaa Kielikeskus.
Vieras kieli, 3–4 op. Laajuus on matemaattis-luonnontieteellisessä 4 op ja
valtiotieteellisessä 3 op. Opetuksesta
vastaa Kielikeskus.
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opinnot, 5 op, joista 3 op muodostuu pakollisesta TVT-ajokortista. Laitoksen Latexkurssi sopii erityisen luontevasti tähän;
valtiotieteellisessä myös oman tiedekunnan tilasto-ohjelmistokurssit. Yliopiston tietotekniikkaosaston ja maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan tilastoohjelmistokurssit käyvät myös. Huom!
Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijan tulee pyytää kurssi kirjattavaksi
TVT:n valinnaiseksi täydennyskurssiksi.
Työelämäorientaatio, 1–3 op (työn soveltuvuuden ja vaativuuden mukaan).

Filosofian maisteri
Maisterin tutkinnon edellytyksenä on soveltuva kandidaatin tutkinto. Maisterin tutkinnossa tilastotiede pääaineena valmistutaan
erikoistuneena jollekin seuraavista linjoista:
57560/78080	Aikasarja-analyysin ja
ekonometrian linja
57561/78081 	
Biometrian ja bioinformatiikan linja
57566/78083
Psykometriikan linja
57564 		Tilastollisen koneoppimisen linja
57562/78082	Yhteiskuntatilastotieteen
linja
57563/78084	Yleisen tilastotieteen linja
Maisterin tutkinnossa on suoritettava pääaineen syventävät opinnot, joiden vaatimukset esitetään alla. Pakollinen on myös henkilökohtainen opintosuunnitelma (1 op).
Maisterin tutkintoon tulee sisällyttää myös
työharjoittelua vähintään 1 op.
Maisterin tutkinnossa opintojen laajuuden
tulee olla yhteensä vähintään 120 op. Tarvittaessa voi pääaineen syventävät opinnot
suorittaa vähimmäisvaatimuksia laajempina
tai täydentää kandidaatin tutkinnon sivu
aineopintoja.
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TILASTOTIETEEN SYVENTÄVÄT
OPINNOT (85 op)
57713	Tilastollisen päättelyn jatkokurssi,
5 op (P)
78185	Yleistetyt lineaariset mallit (osa 1),
5 op (P)
78172 Tutkielmaseminaari, 2 op (P)
57620	Pro gradu -tutkielma, 40 op ja kypsyysnäyte, 0 op (P)
Valinnaisia syventäviä kursseja niin että
syventävien opintojen minimilaajuus 85
op täyttyy.
Valinnaiset kurssit valitaan linjavalinnan
mukaan. Erikoiskurssit perustuvat luentomateriaaliin tai luennoijan kanssa sovittavaan kirjallisuuteen.

57560 / 78080 Aikasarja-analyysin ja
ekonometrian linja
Linjan ydin muodostuu kursseista Stationaariset, Moniulotteiset ja Epästationaariset
aikasarjat. Vaihtoehtoisesti linjalla voi keskittyä ekonometriaan eli taloudellisten
muuttujien yleiseen tilastotieteelliseen analyysiin. Keskeiset kurssit ovat tällöin Regressioanalyysin jatkokurssi ja Ekonometrian
kurssi. Kaikkia mainittuja kursseja ei
luennoi
da säännöllisesti. Muita kursseja
luennoidaan ajoittain (esimerkiksi Epälineaarinen aikasarja-analyysi ja Epälineaarinen regressio). Bayes-päättely on suositeltava esitietovaatimus, samoin Todennäköisyysteoria ja Stokastiset prosessit.
57770 Stationaariset aikasarjat, 5–10 op
57771 Moniulotteiset aikasarjat, 5–10 op
57772	Epästationaariset aikasarjat,
		
5–10 op
78180	Regressioanalyysin jatkokurssi,
6–10 op
78173 Ekonometria, 6–10 op
78179 Luokitteluaineistojen analyysi,
		
5 op

57561 / 78081 Biometrian ja bio
informatiikan linja
Bio- ja lääketieteiden kvantitatiivinen dataanalyysi ja tilastollinen menetelmäkehitys
näiden sovellusalueiden tarpeisiin. Opetusohjelmassa voi olla muitakin kuin alla mainittuja kursseja. Osa kursseista järjestetään
vuosittain, osa keskimäärin joka toinen
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v uosi. Suositeltavia kursseja ovat myös tietojenkäsittelytieteen laitoksen algoritmisen
bioinformatiikan erikoistumislinjan kurssit.
57795	
Biometry and bioinformatics I,
5-10 op
57796	
Biometry and bioinformatics II,
5-10 op
57797	
Biometry and bioinformatics III,
5-10 op
57744	Bayesian theory with applications,
5 op
57733 Computational statistics, 5-10 op
57741 Event-history analysis, 5-10 op
57748	
Genetic analysis and molecular
evolution, 5-10 op
57743	
Genome-wide association mapping, 2-5 op
57746	Longitudinal data-analysis,
		
5-10 op
57059	
Markovian modelling and Baye
sian learning, 5 op
57740 Nonparametric statistics, 5 op
57729	
Phylogeny inference and data
analysis, 4-10 op
57734 Statistical genetics, 5-10op
57755	Statistical methods in gene mapping, 5 op
57739	
Statistical methods in medicine
and epidemiology, 5-10 op
57745	WinBUGS/OpenBUGS with applications, 5-10 op

57566 / 78083 Psykometriikan linja
Linjalla keskitytään käyttäytymistieteissä
tarvittavien tilastollisten menetelmien
opiske
l uun. Suositeltavia valinnaisia
erikoiskursseja on lueteltu alla. Soveltuvia
erikoiskursseja ovat myös yhteiskuntatilastotieteen linjan kurssit Survey-metodiikka,
Otantamenetelmät ja Otanta-aineiston analyysi.
78164	Mittaaminen ja mittausvirheiden tilastollinen hallinta, 6–8 op
78145 Monimuuttujamenetelmät, 6–8 op
78177 Rakenneyhtälömallit, 6–8 op
78178 Monitasomallit, 6–8 op
78126	
Lineaaristen mallien sovellukset,
6–8 op
78144	Ei-parametriset ja robustit menetelmät, 6–8 op

57562 / 78082 Yhteiskuntatilasto
tieteen linja
Linjalla keskitytään yhteiskuntatutkimuksessa ja tilastoinnissa tarvittavien tilastollisten
menetelmien opiskeluun. Linjan pakollisia
opintoja ovat Survey-metodiikka ja Otantamenetelmät. Suositeltavia valinnaisia erikoiskursseja on lueteltu alla. Soveltuvia erikoiskursseja ovat myös biometrian linjan
kurssit Hierarchical models, Event-history
analysis ja Longitudinal data-analysis sekä
aikasarja-analyysin ja ekonometrian linjan
kurssit. Teoreettisemmin suuntautuneille
sopivia kursseja ovat matematiikasta esimerkiksi todennäköisyysteorian, matriisilaskennan ja stokastisten prosessien kurssit.
78187 Survey-metodiikka, 8–10 op (P)
78143 Otantamenetelmät, 6–8 op (P)
78405 Otanta-aineiston analyysi, 6–8 op
78189 Pienalue-estimointi, 6–8 op
78126	
Lineaaristen mallien sovellukset,
6–8 op
78144	Ei-parametriset ja robustit menetelmät, 6–8 op
78137	Robustit regressiomenetelmät,
6–8 op
78145 Monimuuttujamenetelmät, 6–8 op
78177 Rakenneyhtälömallit, 6–8 op
78178 Monitasomallit, 6–8 op
78101	Ympäristötilastotieteen perusteet,
4 op

57563 / 78084 Yleinen tilastotiede
Tilastotieteen yleisellä linjalla painotetaan
keskeisiä teoreettisia ja laskennallisia valmiuksia ilmiöiden stokastiseen mallinnukseen eri sovellusalueilla. Valinnaiset kurssit
voivat koostua erikoistumislinjojen kurssien
lisäksi esimerkiksi soveltuvista matematiikan, tietojenkäsittelytieteen ja fysiikan kursseista. Kurssien soveltuvuudesta on syytä
neuvotella etukäteen tilastotieteen opetta
jien kanssa. Bayes-päättely kurssi on suositeltava esitietovaatimus, samoin Todennäköisyysteoria ja Stokastiset prosessit.

57564 Tilastollisen koneoppimisen
linja
Mikäli opiskelija haluaa maisterivaiheessa
suuntautua tilastollisen koneoppimisen linjalle, tulee hänen suorittaa joko kandidaatin
tai maisterin tutkinnossa sivuaineena tieto-
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jenkäsittelytieteen vähintään 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot. Linjalle voidaan
erikoistua myös soveltavassa matematiikassa. Vaadittavat aineopinnot noudattavat joko
soveltavan matematiikan tai tilastotieteen
tutkintovaatimuksia. Tilastollisella koneoppimisella viitataan yleisesti todennäköisyysmalleihin nojaaviin tietokonealgoritmeihin
jotka kykenevät oppimaan tarkastellulle ilmiölle tyypillisiä piirteitä opetusaineistosta ja
suorittamaan tämän perusteella esimerkiksi
luokittelu- ja ennustetehtäviä uusille havaintoaineistoille. Usein keskeistä näiden menetelmien toimivuuden kannalta on niiden kyky
suodattaa pois opetusaineistossa mahdollisesti olevaa epäolennaista satunnaisvaihtelua ja löytää piirteitä jotka yleistyvät opetusaineiston ulkopuolisiin havaintoihin. 
582631	Introduction to machine learning, 5
op (TKTL:n kurssi)
582638	Unsupervised Machine Learning,
5 op (TKTL:n kurssi)
57733 Computational statistics, 5-10 op
57744	Bayesian theory with applications,
5 op

Jatkotutkinnot
tilastotieteessä
Jatkotutkintona voi suorittaa matemaattisluonnontieteellisessä tiedekunnassa filosofian lisensiaatin (FL) tai filosofian tohtorin
(FT) tutkinnon pääaineena tilastotiede ja
valtiotieteellisessä tiedekunnassa valtiotieteiden lisensiaatin (VTL) tai valtiotieteiden tohtorin (VTT) tutkinnon pääaineena tilastotiede.
Jatko-opintojen edellytyksenä on soveltuva
ylempi korkeakoulututkinto.

Lisensiaatin tutkinto
Lisensiaatin tutkinnon suorittamiseksi on
1) suoritettava laitoksen hyväksymässä
opintosuunnitelmassa määrätyt tiedekuntakohtaiset vähintään 60 op:n laajuiset jatkoopinnot, jotka koostuvat vähintään 50 op:n
tieteenalan opinnoista sekä vähintään 10
op:n yleisistä jatko-opinnoista (näihin tulee
sisältyä tieteenfilosofian, tutkimusetiikan ja
yleiseen asiantuntijuuteen valmentavia
opintoja sekä kansainvälistä tieteellistä toimintaa); sekä
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2) laadittava lisensiaatintutkimus, jonka tiedekunta hyväksyy.

Tohtorin tutkinto
Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi on
1) suoritettava lisensiaatin tutkinto pääaineena tilastotiede, tai edellä esitetty lisensiaatin tutkinnon vaatimusten kohta 1, sekä
2) laadittava ja julkaistava väitöskirja, jonka
tiedekunta julkisen tarkastuksen jälkeen hyväksyy.

TILASTOTIETEEN OPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE
Perusopintojen (25 op) suorittamiseksi voi
valita joko teoreettisemman vaihtoehdon 1
tai 3, tai soveltavamman vaihtoehdon 2. Valinta riippuu mm. tavoiteltavien sivuaine
opintojen laajuudesta, opiskelijan pääaineen mahdollisista erityisvaatimuksista ja
opiskelijan matemaattisista valmiuksista.
Perusopintoihin voidaan sisällyttää aineopintojen opintojaksoja.

Vaihtoehto 1: 57505
Tilastotieteen perusopinnot
(25 op)
Vaihtoehto 1 tarjoaa teoriapainotteiset pohjatiedot tilastotieteen aineopintoihin tai muihin perusopintoja laajempiin sivuaineopintoihin. Suositeltava kokonaisuus koostetaan
seuraavista kursseista, joista kaksi ensin
mainittua vaaditaan aineopintoja varten:
57045	Johdatus todennäköisyyslaskentaan, 5 op
57046	Johdatus tilastolliseen päättelyyn
5 op
57703 Data-analyysi R-ohjelmistolla, 5 op
78211	Data-analyysi SAS-ohjelmistolla,
		
5 op
78210	Data-analyysi Survo- ja SPSS-ohjelmistolla, 5 op

Vaihtoehto 2: 57505
Tilastotieteen perusopinnot
(25 op)
Vaihtoehto 2 tarjoaa sovelluspainotteiset
pohjatiedot useille mm. yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä tarvittaville menetelmäopinnoille. Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen
(osat 1 ja 2) on vaihtoehdossa 2 pakollinen.
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Lisäksi on suoritettava valinnaisia kursseja
niin että kokonaisuuden minimilaajuus 25 op
täyttyy. Valinnaisia kursseja ovat esimerkiksi
Tilastotieteen jatkokurssi, Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät, Data-analyysi
Survo- ja SPSS-ohjelmistoilla, Data-analyysi
SAS-ohjelmistolla sekä Tilastotieteen juuret.
78240	Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1), 5 op
78241	Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2), 5 op
78203	Tilastotieteen jatkokurssi (osa 1),
		
5 op
78204	Tilastotieteen jatkokurssi (osa 2),
		
5 op
78450	Sosiaalitutkimuksen tilastolliset
menetelmät 5 op
78210	Data-analyysi Survo- ja SPSS-ohjelmistolla, 5 op
78211 Data-analyysi SAS-ohjelmistolla,
		
5 op

Vaihtoehto 3: 57505
Tilastotieteen perusopinnot
(25 op)
Vaihtoehto 3 on suunnattu erityisesti taloustieteen pääaineopiskelijoille.
57045	Johdatus todennäköisyyslaskentaan, 5 op
57046	Johdatus tilastolliseen päättelyyn,
5 op
57703 Data-analyysi R-ohjelmistolla, 5 op
57705 Todennäköisyyslaskenta 10 op

57518 Tilastotieteen
aineopinnot (35 op)
Aineopinnoissa vaatimukset ovat (Proseminaaria ja Kandidaatintutkielmaa lukuun ottamatta) samat kuin tilastotieteen pääaineopiskelijoilla. Pakollisten opintojen lisäksi
on suoritettava valinnaisia, vähintään aineopintotasoisia kursseja niin että kokonaisuuden minimilaajuus 35 op täyttyy.
Edeltävinä tietoina vaaditaan tilastotieteestä
vaihtoehdon 1 (suositeltava) tai vaihtoehdon
2 perusopinnot (25 op) tai vastaavat tiedot.
Lisäksi vaaditaan matematiikasta vähintään
30 op laajuinen kokonaisuus, joka sisältää
kurssit:

78121 Matemaattisen analyysin kurssi tai
57016 Analyysi I, 10 op
78122	
Matemaattisen analyysin jatkokurssi tai 57017 Analyysi II, 10 op
57043	Lineaarialgebra ja matriisilaskenta
I, 5 op
57047	Lineaarialgebra ja matriisilaskenta
II, 5 op

Tilastotieteen aineopintojen pakolliset
opinnot 25 op:
57705
57701
78134

Todennäköisyyslaskenta, 10 op
Tilastollinen päättely, 10 op
Lineaariset mallit, 5 op

57506 / 78017 Soveltavan tilasto
tieteen perusopinnot (25 op)
Soveltavan tilastotieteen perusopintokokonaisuus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka
haluavat laajentaa tilastotieteen sivuaineopintoja sovelluspainotteisilla menetelmäkursseilla. Mahdollisia kursseja on lueteltu perusopintojen vaihtoehto 2:n yhteydessä. Lisäksi kokonaisuuteen soveltuvia
kursseja ovat mm. seuraavat:
78126	
Lineaaristen mallien sovellukset,
6–8 op
78164	Mittaaminen ja mittausvirheiden tilastollinen hallinta, 6–8 op
78145 Monimuuttujamenetelmät, 6–8 op
78143 Otantamenetelmät, 6–8 op
78405 Otanta-aineiston analyysi, 6–8 op
78187 Survey-metodiikka, 8–10 op

57565 Tilastotieteen
syventävät opinnot
sivuaineopiskelijoille (60 op)
Tilastotieteen syventävät opinnot sivuaineena voidaan suorittaa kaikilla tilastotieteen
erikoistumislinjoilla. Ne voidaan sisällyttää
maisterintutkintoon, jonka pääaine ei ole tilastotiede, ja niiden edellytyksenä ovat yhteensä vähintään 60 op:n laajuiset tilastotieteen perusopinnot ja aineopinnot sivuaineopiskelijalle. Syventävinä opintoina on
suoritettava vähintään 60 op ko. erikoistumislinjan opintoja; nämä sisältävät tutkielman 20 op, ja kursseista on sovittava linjasta vastaavan opettajan kanssa.
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57509 Menetelmätieteiden
perusopintokokonaisuus
(25 op) ja 57508 aineopinto
kokonaisuus (35 op)
Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuuden
opinto-oikeus on kaikilla niillä yliopiston
opiskelijoilla, joiden pääaineen tutkintovaatimuksissa on määritelty pääaineeseen sopiva menetelmätieteiden sivuainekokonaisuus. Sivuaine koostuu matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen opintojaksoista, joista opiskelija voi koota kokonaisuuden tutkintoonsa oman koulutusohjelmansa määräämien rajojen puitteissa.
Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuutta
varten on koottu matematiikan, tilastotieteen, bioinformatiikan ja tietojenkäsittelytieteen opintojaksoja tarjolle yhteen "koriin",
josta sivuainetta suorittavat opiskelijat voivat joustavasti koota kokonaisuuden tutkintoonsa oman koulutusohjelmansa tutkintovaatimusten mukaisesti. Tarkemmat tiedot
ovat opinto-oppaassa kohdassa Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuus.
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TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

Tietojenkäsittelytieteen laitos
Exactum (Kumpulan kampus)
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelinnumero 02941 911 (vaihde), ohivalinta 02941...
http://www.cs.helsinki.fi/
Laitos käyttää verkkosivuja laajasti sekä
pysyvistä että ajankohtaisista asioista tiedottamiseen. Laitoksen kotisivu on osoitteessa http://www.cs.helsinki.fi/ ja opiskelun kannalta keskeinen informaatio löytyy
Opiskelu-verkkosivulta
http://www.cs.helsinki.fi/opiskelu/. Opiskelu-verkkosivulla on myös ohje opiskelijoiden sähköpostilistalle liittymisestä ja ajankohtaisten tapahtumien kalenteri.
Opintoneuvonta: opintoneuvonta@cs.helsinki.fi, puh. 02941 51121. Vastaanottoajat
ilmoitetaan verkkosivulla http://www.cs.
helsinki.fi/opintoneuvonta/.
Opintoesimies (D240a, 2. kerros): Jaakko
Kurhila, opintoesimies@cs.helsinki.fi, puh.
02941 51386. Vastaanotto ti 13-14 ja to 1415 sekä sopimuksen mukaan.

keisten tutkintovaatimusten mukaan siten,
että vanhimmat sovellettavat tutkintovaatimukset ovat vuosien 2008-2010 vaatimukset.
Esitetyt opintokokonaisuuksien laajuudet
ovat vähimmäislaajuuksia. Pääaineopinnot,
sivuaineopinnot ja/tai muut opinnot täytyy
tarvittaessa suorittaa minimivaatimuksia
laajempina, jotta tutkinnon vaadittu vähimmäislaajuus täyttyy.

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN
TUTKINTO (180 OP)
1. Pääaineopinnot
584111 PERUSOPINNOT (25 OP)
582102	Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, 5 op
581325 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op
582103 Ohjelmoinnin jatkokurssi, 5 op
582104 Ohjelmistotekniikan menetelmät,
		
5 op
581328 Tietokantojen perusteet, 5 op

584213 AINEOPINNOT (63 OP)

Nopeasti kehittyvänä alana tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimuksia päivitetään
säännöllisesti. Tämän opinto-oppaan sisältämät tutkintovaatimukset tulevat voimaan
1.8.2014 ja poikkeavat vuosien 2012–2014
ja sitä aiempien vuosien tutkintovaatimuksista selvästi.

Pakolliset opintojaksot (55 op):
		
58131 Tietorakenteet ja algoritmit,
		
8 op
		
581305 Tietokoneen toiminta, 5 op
		
582202 Tietoliikenteen perusteet,
		
6 op
		
582640 Käyttöjärjestelmät, 8 op
		
582206 Laskennan mallit, 8 op
		
581259 Ohjelmistotuotanto, 5 op
		
581260 Ohjelmistotuotantoprojek		
ti, 9 op
		
582204 Kandidaatintutkielma,
		
6 op
		
50036 Kypsyysnäyte, 0 op

Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2014–2015 ja 2015–
2016 opintonsa aloittavat opiskelijat. Ennen
1.8.2014 opintonsa aloittaneet voivat suorittaa tutkintonsa aloitusvuotensa tai sen jäl-

Vähintään kaksi vaihtuvasisältöistä aine
opintojen harjoitustyötä, yhteensä 8 op.
Harjoitustöiden sisällöt tarkennetaan vuosittain opetusohjelmassa.
		 Esimerkkejä:

Laitoksen johtaja (D240b, 2. kerros): prof.
Jukka Paakki, johtaja@cs.helsinki.fi, puh.
02941 51387. Vastaanotto sopimuksen mukaan.

Tutkintovaatimukset
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		582221 Aineopintojen harjoitustyö:
Ohjelmointi, 5 op
		582203 Aineopintojen harjoitustyö:
Tietokantasovellus, 5 op
		58161 Aineopintojen harjoitustyö:
Tietorakenteet ja algoritmit,
		
3 tai 5 op
		
582364 Aineopintojen harjoitustyö:
		
Tietoliikenne, 3 tai 5 op
Vuosittain järjestetään useita muita aine
opintojen kursseja, joilla voi laajentaa aine
opintokokonaisuutta. Kurssit saattavat sisältää syventävissä opinnoissa vaadittavia
esitietoja.

2. Sivuaineopinnot (vähintään 50 op)
Matematiikan tai menetelmätieteiden perusopintokokonaisuus, 25 op, ja toisen sivu
aineen perusopintokokonaisuus, 25 op,

584402	Harjoittelu tai työelämään orientoituminen, 1–7 op
	582508 Ohjelmistotuotantoprojektiin liittyvä työelämään orientointi, 1 op,
		 tai
	582509 Tietotekniikka-alan ammattitehtävissä työskentely, 2-6 op
582507	Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja osallistuminen opettajatuutorointiin (LuK-HOPS), 1 op
Vapaasti valittavia opintoja niin, että tutkinnon laajuus 180 op täyttyy. Nämä voivat olla
pääaineen tai sivuaineen tai muita opintoja.

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO
(120 OP)
Maisterin tutkinto tietojenkäsittelytieteessä
voidaan suorittaa neljällä erikoistumislinjalla:

tai

•

matematiikan tai menetelmätieteiden perusja aineopintokokonaisuudet, 60 op.

•

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään
10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä.

•

Menetelmätieteiden kokonaisuudet eivät saa
sisältää tietojenkäsittelytieteen opintoja.
Kaikissa tapauksissa sivuaineopintoihin tulee sisältyä matematiikan kurssi Johdatus
yliopistomatematiikkaan.

3. Muut opinnot
Kieliopinnot, 10 op
582505 Äidinkielinen viestintä, 3 op
	Toinen kotimainen kieli, 3 op (lähtötaso
CEFR B1)
	Vieras kieli, 4 op (englannissa lähtötaso
CEFR B2, muissa kielissä lähtötaso
CEFR B1)
584401	Tieto- ja viestintätekniikan opinnot,
5 op
582514 TVT-ajokortti, 3 op
581324 Tietokone työvälineenä, 1 op
582506 Tutkimustiedonhaku, 1 op
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•

 lgoritminen bioinformatiikka (AlgorithA
mic Bioinformatics)
Algoritmit, data-analytiikka ja koneoppiminen (Algorithms, Data Analytics and
Machine Learning)
Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne
(Networking and Services)
Ohjelmistojärjestelmät

Opetus- ja tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi, mutta FM-tutkinnossa ja jatkotutkinnoissa tutkintokieli voi olla lisäksi englanti. Filosofian maisterin tutkinnon kieli on englanti,
mikäli pro gradu -tutkielma ja lisäksi vähintään 50 opintopistettä maisterin tutkinnon
opinnoista on suoritettu englannin kielellä.
Linjan Ohjelmistojärjestelmät pakolliset
kurssit ja suuri osa muista kursseista järjestetään suomeksi. Muut linjat ovat englanninkielisiä.
Mikäli hakija on saanut suomen tai ruotsinkielisen koulusivistyksen, häntä koskevat
seuraavat tutkintosäännön 11 §:n kielitaitovaatimukset: Opiskelijan on suoritettava toisen kotimaisen kielen opinnot ja osoitettava
kypsyysnäytteellä äidinkielen taito osana
alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.
Maisterin tutkinnon vaatimukset ovat erikoistumislinjakohtaiset ja noudattavat seuraavaa yhteistä rakennetta.

tietojenkäsittelytiede

1. Pääaineopinnot
AINEOPINNOT
Erikoistumislinjalla Hajautetut järjestelmät
ja tietoliikenne vaaditaan aineopintokurssi,
joka voidaan suorittaa kandidaatin tutkinnossa tai maisterin tutkinnossa syventävien
opintojen lisäksi.

SYVENTÄVÄT OPINNOT (80 OP)
Erikoistumislinjakohtaiset pakolliset opinnot, 8 tai 10 op
Erikoistumislinjalle soveltuvia valinnaisia
syventäviä opintoja, 26 tai 24 op
Seminaareja, 6 op
50131 Pro gradu -tutkielma, 40 op
50039 Kypsyysnäyte, 0 op

2. Sivuaineopinnot
Erikoistumislinjoilla Algoritminen bioinformatiikka sekä Algoritmit, data-analytiikka ja
koneoppiminen on suosituksia sivuaine
opinnoissa. Millään erikoistumislinjalla ei
kuitenkaan vaadita sivuaineopintoja.

3. Muut opinnot
582510	Henkilökohtainen opintosuunnitelma (FM-HOPS), 1 op
582519	Scientific Writing for MSc in Computer Science, 3 op, mikäli opiskelija suorittaa laitoksella vain FMtutkinnon ja tekee tutkinnon englannin kielellä.
581324	Computing Tools for CS Studies, 1
op, mikäli opiskelija suorittaa laitoksella vain FM-tutkinnon.
		Englannin kielen opinnot, 0-4 op,
laitoksella hyväksyttävän henkilökohtaisen opintosuunnitelman
(FM-HOPS) mukaisesti.
584403	
Syventävä harjoittelu tai työelämään orientoivat opinnot, vähintään 2 op
	582511 Tietotekniikka-alan vaativissa
ammattitehtävissä työskentely, 2-6 op
tai

	582516 Software Factory Work Experience, 5-7 op
tai
	582515 Tietotekniikka-ala ammattina,
2 op
tai
	582613 Advanced Internship in Bioinformatics, 1-3 op
Vapaasti valittavia opintoja niin, että tutkinnon laajuus 120 op täyttyy. Nämä voivat olla pääaineen tai sivuaineen tai muita opintoja.

ERIKOISTUMISLINJAKOHTAISET
TUTKINTOVAATIMUKSET
Algoritminen bioinformatiikka
(Algorithmic Bioinformatics)
1. Pääaineopinnot
584329 SYVENTÄVÄT OPINNOT
Pakolliset opinnot, 10 op
	582630 Design and Analysis of Algorithms, 5 op
	582631 Introduction to Machine Learning, 5 op
Valinnaiset opinnot, 24 op
Vähintään toinen seuraavista:
	582483 Biological Sequence Analysis, 5
op ja
	582676 Project in Biological Sequence
Analysis, 2 op
tai
	582715 Algorithms in Molecular Biology,
5 op ja
	582716 Project in Algorithms in Molecular Biology, 2 op
	Bioinformatiikan syventäviä opintoja 17
op laitoksella hyväksyttävän henkilökohtaisen opintosuunnitelman (FMHOPS) mukaisesti.
Seminaareja, 6 op
50131
50039

Pro gradu -tutkielma, 40 op
Kypsyysnäyte, 0 op
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2. Sivuaineopinnot
Erikoistumislinjan opinnot vaativat hyviä
matematiikan taitoja ja molekyylibiologian
perustietoja. Siksi on suositeltavaa, että erikoistumislinjan opiskelijat suorittavat vähintään 35 op matematiikan tai tilastotieteen
opintoja ja vähintään 25 op molekyylibiologian tai vastaavia opintoja osana LuK- ja
FM-tutkintoaan.

Algoritmit, data-analytiikka ja kone
oppiminen (Algorithms, Data
Analytics and Machine Learning)
1. Pääaineopinnot
584333 SYVENTÄVÄT OPINNOT
Pakolliset opinnot, 10 op
		582630 Design and Analysis of Algorithms, 5 op
		
582631 Introduction to Machine
Learning, 5 op
Valinnaiset opinnot, 24 op
		Vähintään 10 op seuraavista kursseista:
		
58093 String Processing Algorithms
		
582634 Data Mining
		
582636 Probabilistic Models
		582487 Data Compression Techniques
		
582421 Randomized Algorithms
		
582456 Approximation Algorithms
		582650 Information Theoretic Modelling
		582669 Supervised Machine Learning
		
582638 Unsupervised Machine
Learning
		582366 Introduction to Computational Creativity
		
Kaikki näihin kursseihin liittyvät
projektityökurssit
		Tietojenkäsittelytieteen syventäviä
opintoja 14 op laitoksella hyväksyttävän henkilökohtaisen opintosuunnitelman (FM-HOPS) mukaisesti.
Seminaareja, 6 op
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50131
50039

Pro gradu -tutkielma, 40 op
Kypsyysnäyte, 0 op

2. Sivuaineopinnot
Erikoistumislinjan opinnot vaativat hyviä
matematiikan taitoja. Monet linjan kurssit
vaativat matemaattisia esitietoja. Siksi on
suositeltavaa, että erikoistumislinjan opiskelijat suorittavat vähintään 60 op matematiikan ja tilastotieteen opintoja osana LuKja FM-tutkintoaan.

Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne
(Networking and Services)
1. Pääaineopinnot
AINEOPINNOT
58127 C-ohjelmointi, 5 op (mikäli ei kuulu
alempaan tutkintoon)

584334 SYVENTÄVÄT OPINNOT
Pakolliset opinnot, 10 op
		
582417 Distributed Systems, 5 op
		582665 Distributed Systems Project, 5 op
Valinnaiset opinnot, 24 op
		

Vähintään yksi seuraavista:

		
582641 Service Ecosystems, 5 op
		
582498 Internet protocols, 5 op
		
582615 Overlay and P2P Networks, 5 op
		
582666 Interactive Systems, 5 op
		Tietojenkäsittelytieteen syventäviä
opintoja 19 op laitoksella hyväksyttävän henkilökohtaisen opintosuunnitelman (FM-HOPS) mukaisesti.
Seminaareja, 6 op
50131
50039

Pro gradu -tutkielma, 40 op
Kypsyysnäyte, 0 op

Ohjelmistojärjestelmät
1. Pääaineopinnot

tietojenkäsittelytiede

584335 SYVENTÄVÄT OPINNOT
Pakolliset opinnot, 8 op
		
581358 Ohjelmistoarkkitehtuurit,
		
5 op
		582663 Ohjelmistoarkkitehtuurien
harjoitustyö, 3 op
Valinnaiset opinnot, 26 op
		

Vähintään yksi seuraavista:

		581359 Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu, 5 op
		582642 Service-Oriented Software
Engineering with MDE, 5 op
		582490 Transaktioiden hallinta,
		
5 op
		Tietojenkäsittelytieteen syventäviä
opintoja 21 op laitoksella hyväksyttävän henkilökohtaisen opintosuunnitelman (FM-HOPS) mukaisesti.
Seminaareja, 6 op
50131
50039

Pro gradu -tutkielma, 40 op
Kypsyysnäyte, 0 op

JATKOTUTKINNOT
FILOSOFIAN LISENSIAATIN
TUTKINTO
1. 58090 Tietojenkäsittelytieteen jatko-opinnot, 60 op (yksityiskohdat kuten filosofian
tohtorin tutkinnon vaatimuksissa)
2. Lisensiaatintutkimus

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO
1. 58090 Tietojenkäsittelytieteen jatko-opinnot, 60 op
58271 Tutkimusalan opinnot, 50 op
		
582710 Jatko-opintoseminaari,
		
6 op
		Muu sisältö sovitaan opintosuunnitelmassa.
58272 Yleiset jatko-opinnot, 10 op
		Yleisiin jatko-opintoihin tulee sisältyä tieteenfilosofian, tutkimusetiikan ja yleiseen asiantuntijuuteen
valmentavia opintoja sekä kansainvälistä tieteellistä toimintaa.

Sisältö ja suoritustavat sovitaan
opintosuunnitelmassa.
2. Väitöskirja.
Jos jatko-opiskelijan perustutkinto on muu
kuin tietojenkäsittelytieteen maisterin tutkinto, opintosuunnitelmaan voidaan edellyttää
sisällytettäväksi opintoja enemmän kuin 60
op.

Tietojenkäsittelytieteen
opinnot
sivuaineopiskelijoille
584112 PERUSOPINNOT (SIVUAINE)
(25 OP)
581325 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op
582104 Ohjelmistotekniikan menetelmät, 5
op
Ainakin toinen seuraavista vaihtoehdoista
	582103 Ohjelmoinnin jatkokurssi,
5 op,
tai
581328 Tietokantojen perusteet,
5 op
Valinnaisia tietojenkäsittelytieteen perus- tai
aineopintoja, 10 op

584214 AINEOPINNOT (SIVUAINE)
(35 OP)
Tietojenkäsittelytieteen pääaineopintojen
pakollisia tai valinnaisia aineopintoja, 10 op
Vapaasti valittavia tietojenkäsittelytieteen
perus- ja aineopintoja, 25 op
Sivuaineopintoihin ei kuitenkaan voi sisällyttää ohjelmistotuotantoprojektia eikä kandidaatintutkielmaa.

584327 SYVENTÄVÄT OPINNOT
(SIVUAINE) (60 OP)
Tietojenkäsittelytieteen syventävät opinnot
suoritetaan jonkin erikoistumislinjan tutkintovaatimuksia soveltaen ja niiden sisällöstä
sovitaan aina linjan vastuuprofessorin kanssa. Pääsääntöisesti ne noudattavat seuraavaa rakennetta:
Tietojenkäsittelytieteen syventäviä opintoja,
37 op
Seminaareja, 3 op
584332 Tietojenkäsittelytieteen sivuainetutkielma, 20 op
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Fysiikan laitos
Physicum (Kumpulan kampus)
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin 02941 911 (vaihde), ohivalinta
02941 + alanumero
Laitoksen kotisivu: http://www.physics.helsinki.fi
Physicum on avoinna lukukausien aikana
ma–pe 7.45–19.00. Tarkista voimassa olevat aukioloajat laitoksen verkkosivulta.
Johtaja prof. Hannu Koskinen
Opintotoimisto II krs, C-käytävä, avoinna
ma–pe 10–15
Opintopäällikkö Pia Saarinen, puh 02941
50605
Opintoasiainkoordinaattori Tiina Hasari, puh
02941 50609

Verkkosivut
Laitoksen kotisivu löytyy osoitteesta http://
www.physics.helsinki.fi. Opiskelun kannalta
keskeiset asiat löytyvät sivulta http://www.
opetus.physics.helsinki.fi. Sivuille on koottu
tarkemmat tiedot opintoneuvonnasta, hallinnosta, opetuksesta sekä opintoihin liittyvät
ohjeet.

Opetusohjelma
Opetusohjelma, opintojaksokuvaukset ja
linkit yksittäisten opintojaksojen verkkosivuille julkaistaan lukuvuosittain yliopiston
sähköisissä WebOodi-oppaissa osoitteessa
https://weboodi.helsinki.fi/hy/ (Opetus >
Opinto-oppaat).

Pääaineet
Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelman
pääaineet ovat fysiikka, geofysiikka, me
teorologia, teoreettinen fysiikka ja tähti
tiede. Pääaineen voi valita vapaasti. Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmasta voi
valmistua myös fysiikan opettajaksi. Opettajalinjalle voi hakea keväisin helmi-maaliskuussa.
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FYsiikka
Kotisivu: http://www.physics.helsinki.fi/oppi
aineet/fysiikka.html

tutkintovaatimukset
Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat 1.8.2014 tai myöhemmin opintonsa
aloittaneet opiskelijat. Ennen 1.8.2014 opintonsa aloittaneet voivat suorittaa tutkintonsa opintojen aloittamisvuonna voimassa olleiden vaatimusten mukaan tai siirtyä opiskelemaan uudempien vaatimusten mukaan.
Mikäli opinnot on aloitettu ennen 1.8.2005,
tutkinto suoritetaan 1.8.2005 voimaan tulleiden tai uudempien tutkintovaatimusten mukaan.

LUONNONTIETEIDEN
TUTKINTO (180 OP)

KANDIDAATIN

1. Pääaineopinnot (96 op)
530130 FYSIIKAN
(25 OP)

PERUSOPINNOT

Perusopintojen kurssit luennoidaan suomeksi.
530281 Vuorovaikutukset ja kappaleet,
		
5 op
530282 Vuorovaikutukset ja aine, 5 op
530283 Sähkömagnetismi, 5 op
530284 Säteilykentät ja fotonit, 5 op
530140	Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt, 5 op

530101 FYSIIKAN AINEOPINNOT (71
OP)
Pakolliset opinnot (53 op)
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt on
suoritettava ennen aineopintojen aloittamista. Poikkeuksena voi olla aineopintoihin
kuuluva kurssi Suhteellisuusteorian perusteet. Aineopintojen pakolliset kurssit luennoidaan suomeksi.
530000	Suhteellisuusteorian perusteet,
		
4 op (teor. fys.)
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53379 Fysiikan mittausmenetelmät I,
		
5 op
530286 Termofysiikan perusteet, 4 op
530287 Termodynaamiset potentiaalit,
		
6 op
53703	
Kvanttifysiikan perusteet, 5 op
(teor. fys.)
530288 Atomit ja molekyylit, 3 op
53337 Aineen rakenne, 5 op
53398 Tieteellinen laskenta I, 5 op
530144	Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I, 5 op
530145	Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt II, 5 op
530146 Kandidaatintutkielma, 6 op
50036 Kypsyysnäyte
Valinnaiset opinnot (vähintään 18 op)
Valinnaiset aineopinnot voidaan valita seuraavista kursseista. Osa aineopintojen valinnaisista kursseista luennoidaan englanniksi. Ajankohtaiset ja tarkemmat tiedot löytyvät opetusohjelmasta.
537010	
Analyyttinen mekaniikka, 5 op
(teor. fys.)
53921	
Astrofysiikan peruskurssi, 8 op
(tähtitiede)
537011	
Elektrodynamiikka I, 5 op (teor.
fys.)
530141 Elektroniikka I, 5 op
53749 Jatkumomekaniikan perusteet,
		
5 op
53230 Johdatus hiukkasfysiikkaan I, 5 op
530289	Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi, 5 op (pakollinen Kiinteän
maan geofysiikan erikoistumislinjan opiskelijoille)
53716	Kvanttimekaniikka I, 10 op (teor.
fys.)
53058 Materiaalifysiikka I, 5 op
530177 Nanotieteen perusteet, 3 op
53108 Siirtoilmiöt I, 5 op
537004	Statistinen mekaniikka, 5 op (teor.
fys.)
537005 Kvanttistatistiikka, 5 op (teor. fys.)
53697 Virtausilmiöt, 5 op (meteorologia)
53399 Tieteellinen laskenta II, 5 op
Opintojen suunnittelussa ja HOPSissa on
otettava huomioon, että jotkut aineopintojen
valinnaisista kursseista edellytetään esitietovaatimuksina maisterivaiheen erikoistumislinjojen syventävien opintojen kursseille.

Jos valinnaisia aineopintoja suoritetaan yli
18 op, muihin opintoihin kuuluvia vapaasti
valittavia opintoja tarvitaan vastaavasti vähemmän.

2. Sivuaineopinnot (vähintään 50 op)
Sivuaineopintojen tulee koostua joko kahden eri aineen perusopinnoista (25+25 op)
tai yhden aineen perus- ja aineopinnoista
(25+35 op). Jos sivuaineopintoja suoritetaan yli 50 op, muihin opintoihin kuuluvia
vapaasti valittavia opintoja tarvitaan vastaavasti vähemmän. Pakollisena sivuaineena
on joko teoreettinen fysiikka, matematiikka
tai menetelmätieteet. Lisäksi kiinteän maan
geofysiikan erikoistumislinjalle aikovien pakollisena sivuaineena on geologian perusopinnot (25 op).

Teoreettinen fysiikka
537081	TEOREETTISEN FYSIIKAN
PERUSOPINNOT (SIVUAINE)
(25 OP)
53704 Matemaattiset apuneuvot I, 8 op
53705 Matemaattiset apuneuvot II, 8 op
Valinnaisia teoreettisen fysiikan perus- tai
aineopintotasoisia kursseja 9 op

Matematiikka
57500	MATEMATIIKAN PERUS
OPINNOT (25 OP)
57026 Analyysin peruskurssi, 10 op
(verkkokurssi) tai 57016 Analyysi I, 10 op
Valinnaisia matematiikan kursseja 15 op

Menetelmätieteet
530156	MENETELMÄTIETEIDEN
PERUSOPINNOT (SIVUAINE)
(25 OP)
53704 Matemaattiset apuneuvot I, 8 op
53705 Matemaattiset apuneuvot II, 8 op
Valinnaisia kursseja menetelmätieteiden
kurssikorista, 9 op
TAI
57026	
Analyysin peruskurssi, 10 op
(verkkokurssi) tai 57016 Analyysi
I, 10 op
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Valinnaisia kursseja menetelmätieteiden
kurssikorista, 15 op
Sama kurssi ei voi sisältyä kahteen eri kokonaisuuteen. Monilla fysiikan erikoistumislinjoilla suositellaan perusopintoja laajempia
teoreettisen fysiikan tai matematiikan opintoja. Muita suositeltavia sivuaineita ovat
meteorologia, geofysiikka, tähtitiede, kemia,
tietojenkäsittelytiede ja ympäristöalan monitieteinen sivuainekokonaisuus (YMS).

3. Muut opinnot (34 op)
50042	LuK MUUT OPINNOT
(VÄHINTÄÄN 17 OP)
Pakolliset opinnot (17 op)
53001	
Työelämään orientoivat opinnot:
Fysikaalisten tieteiden esittely,
		
3 op
530147	Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op
Tieto- ja viestintätekniikan opinnot (3 op):
530148 TVT-ajokortti, 3 op
Kieliopinnot (10 op), jotka koostuvat opinnoista:
530168	Äidinkieli (tutkielmaseminaari),
		
3 op
Toinen kotimainen kieli, 3 op (CEFR-taso
B1)
Vieras kieli, 4 op (englannissa CEFR-taso
B2, muissa kielissä B1)
Vapaasti valittavat opinnot (17 op)
Vapaasti valittavia opinnoja tulee suorittaa
siten, että tutkinnon laajuus 180 op täyttyy.
Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan sisällyttää myös vähimmäisvaatimukset ylittäviä
pääaineen tai sivuaineen opintoja. Tässä
tapauksessa ne voidaan kirjata joko pääaineen tai sivuaineen kokonaisuuksiin, tai
muihin opintoihin.

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO
(120 OP)
1. Pääaineopinnot
530132 FYSIIKAN SYVENTÄVÄT
OPINNOT (96 OP)

40

Syventäviin opintoihin kuuluu erikoistuminen jollekin seuraavista fysiikan erikoistumislinjoista: aerosoli- ja ympäristöfysiikka,
avaruusfysiikka, bio- ja lääketieteellinen fysiikka, elektroniikka ja teollisuussovellukset,
hiukkas- ja ydinfysiikka, kiinteän maan geofysiikka, laskennallinen fysiikka tai materiaali- ja nanofysiikka. Alla on listattu pakolliset ja valinnaiset opinnot kaikille muille paitsi kiinteän maan geofysiikan erikoistumislinjalle, jolla on muista poikkeava rakenne.
Kiinteän maan geofysiikan erikoistumislinjan tutkintovaatimukset on esitelty erikseen
muiden erikoistumislinjojen jälkeen.

Pakolliset opinnot (66 op)
Kurssit luennoidaan suomeksi tai englanniksi, opetuskieli ilmoitetaan opetusohjelmassa. Suomenkielentaitoiset opiskelijat
pitävät seminaariesitelmänsä suomen kielellä, muut englanniksi.
53023 Fysiikan mittausmenetelmät II,
		
10 op
530301	
Fysiikan ja teoreettisen fysiikan
syventävien opintojen seminaari,
		
3 op
53032	Fysiikan syventävien opintojen laboratoriotyöt (sisältää harjoittelun),
10 op
53025 Säteilysuojelu, 3 op
50111 Pro gradu -tutkielma, 40 op
50039 Kypsyysnäyte
Valinnaiset opinnot (30 op)
Kurssit A sisältävät erikoistumislinjan ydinaineksen. Kurssit B ovat erikoistumisopintoja ja erikoistumislinjan jatko-opintojen kursseja, joita ei pääsääntöisesti tulisi suorittaa
ennen A-kursseja. Oppiaineen vastuuprofessorin kanssa sovitun ja HOPSiin kirjatun
sopimuksen mukaan kursseja voi ottaa
myös muilta erikoistumislinjoilta, toisesta
koulutusohjelmasta tai toisesta yliopistosta.
Mikäli kurssin vastuuoppiaine on muu kuin
fysiikka, se on mainittu suluissa. Suurin osa
erikoistumiskursseista luennoidaan englanniksi. Ajankohtaiset ja tarkemmat tiedot löytyvät opetusohjelmasta.
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I Aerosoli- ja ympäristöfysiikka
Erikoistumislinjan A-kurssien perustietoina
edellytetään aineopintojen kurssi Siirtoilmiöt
I, 5 op tai sitä vastaavat tiedot.
A. Ydinaineksen kurssit
53051 Aerosolifysiikka I, 5 op
530001 Aerosolifysiikka II, 5 op
53328	Ilman epäpuhtauksien fysiikka, kemia ja vaikutukset; kenttämittaukset, 5 op
53192	Ilmakehätieteiden opiskelijaseminaari, 3 op
530189	Kenttämittausten tilastollinen analyysi, 5 op
53311 Siirtoilmiöt II, 5 op
B. Erikoistumiskurssit
53304 Aerosolien termodynamiikka, 5 op
53309 Aerosolien fysikaalinen kemia,
		
5 op
53174 Aerosolien mittaustekniikka, 5 op
530265 Aerosolimallinnus, 5 op
530191	Arktiset ilmansaasteet (intensiivikurssi), 5 op
53376 Hydrodynamiikka, 5 op (teor. fys.)
53350 Ilmakehämallinnus I, 5 op
53352 Ilmakehämallinnus II, 5 op
530080	Ilmakehän aerosolien mittaus: aerosolifysiikka, näytteenotto- ja mittausmenetelmät (intensiivikurssi),
4 op
530181	Ilmakehän aerosolien muodostuminen ja kasvu (intensiivikurssi), 5
op
530258	Ilmakehän prosessien ja takaisinkytkentöjen analyysi sekä biosfäärin ja ilmakehän vuorovaikutukset,
5 op
53626 Ilmakemia, 5 op (meteorologia)
530007	Ilmakemian jatkokurssi, 5 op (meteorologia)
53341	Ilmastojärjestelmän biogeokemialliset kierrot , 5 op
56239	Johdatus biosfäärin ja ilmakehän
kaasunvaihtoon ja sen mittauksiin,
5 op
530124 Klassinen nukleaatioteoria, 5 op
530264	Massaspektrometria ilmakehätieteissä ja ympäristöanalytiikassa,
3-5 op
53641	Mikrometeorologian ja hydrologian
kenttäkurssi, 4 op (meteorologia)
530040	Mikrometeorologisten vuonmit

tausmenetelmien teoriat, 5 op
(meteorologia)
530060	Molekyyliklusterien muodostumissimulaatiot, 5 op
530068	Pienhiukkasten terveysvaikutukset, 5 op
530037	Pienhiukkaset työympäristössä,
		
5 op
53693	Veden, hiilen ja typen kierto maaalueilla, 5 op (meteorologia)
Atmospheric Sciences -maisteriohjelman
tutkintovaatimukset ovat sivulla 98.

II Avaruusfysiikka
Erikoistumislinjan A-kurssien perustietoina
edellytetään aineopintojen kurssit Elektrodynamiikka I, 5 op ja Elektrodynamiikka II,
5 op tai niitä vastaavat tiedot.
A. Ydinaineksen kurssit
53765 Plasmafysiikka, 5 op
53769	Plasmafysiikan avaruussovelluksia, 5 op
B. Erikoistumiskurssit
53743 Auringon fysiikka, 5 op
535110 Avaruusgeodesia, 5 op
53766 Avaruusfysiikan jatkokurssi, 10 op
53376 Hydrodynamiikka, 5 op (teor. fys.)
53752 Ionosfäärin fysiikka, 5 op
53757 Kosmologia I, 5 op (teor. fys.)
53758 Kosmologia II, 5 op (teor.fys.)
53261 Säteilyn ilmaisimet I, 5 op
53263 Säteilyn ilmaisimet II, 5 op
53369 Tieteellinen laskenta III, 10 op
53736	Yleinen suhteellisuusteoria, 10 op
(teor. fys.)
Näiden lisäksi luennoidaan aika ajoin erikoiskursseja mm. auringon purkauksista,
avaruusfysiikan potentiaaliteoriasta, magnetosfäärifysiikasta, avaruussäästä, jne.

III Bio- ja lääketieteellinen fysiikka
Syventäviin opintoihin kuuluu erikoistuminen lääketieteelliseen ja/tai biologiseen fysiikkaan.
A. Ydinaineksen kurssit
530237 Biofysiikka I, 5 op
53053 Lääketieteellinen fysiikka, 3 op
53340 Säteilyn dosimetria, 5 op
53261 Säteilyn ilmaisimet I, 5 op
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53263

Säteilyn ilmaisimet II, 5 op

B. Erikoistumiskurssit
530238 Biofysiikka II, 5 op
53356 Isotooppidiagnostiikka, 5 op
530114	Kliininen fysiologia ja neurofysiologia 5 op
530154	Kliininen radiologia: röntgentutkimukset, 5 op
530221	Luonnon monimuotoisuuden kehitys, 5 op
530155 Magneettikuvantaminen, 5 op
530006	Monte Carlo -simulointien perusteet, 5 op
530153	Monte Carlo -simuloinnit fysiikassa, 5 op
530182 Pehmeän tiiviin aineen fysiikka I,
		
5 op
530229 Proteiinien NMR-spektroskopia,
		
5 op
53369 Tieteellinen laskenta III, 10 op
53105 Sädehoidon fysiikka I, 5 op
530021 Sädehoidon fysiikka II, 3 op
530157 Ultraäänitutkimukset, 3 op
Sopimuksen mukaan erikoistumislinjoihin
voi sisällyttää kursseja myös muilta erikoistumislinjoilta, toisesta koulutusohjelmasta
tai toisesta korkeakoulusta. Esim. magneettikuvantamiseen ja kuvankäsittelyyn liittyvää teoreettista opetusta on Aalto-yliopiston
opinto-ohjelmassa. Biofysiikkaan liittyviä Btason kursseja on mm. Viikin Biotieteiden
laitoksella (esim. Short Lab Course on
Structural Biology and Biophysics).

IV Elektroniikka ja
teollisuussovellukset
Erikoistumislinjan A-kurssien perustietoina
edellytetään aineopintojen kurssit Elektroniikka I, 5 op ja Jatkumomekaniikan perusteet, 5 op tai niitä vastaavat tiedot.
Ultrasoniikkaan erikoistuvalle suositellaan
kursseja Ultrasoniikka, Akustiikka ja Kiinteän olomuodon fysiikka I. Optiikkaan tai fotoniikkaan erikoistuvalle suositellaan kursseja
Optiikka, Fotoniikka puolijohteissa, Puolijohdefysiikka ja Biomolekyylien kuvantamisja manipulointimenetelmät. Kaikille linjan
opiskelijoille suositellaan kurssia Tilastolliset menetelmät.
A. Ydinaineksen kurssit
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53017
53045

Elektroniikka II, 10 op
Ultrasoniikka, 10 op

B. Erikoistumiskurssit
53177 Analogiaelektroniikka, 5 op
530192 Fotoniikka puolijohteissa, 5 op
53036 Kiinteän olomuodon fysiikka I,
		
10 op
53107 Materiaalifysiikka II, 5 op
530285 Nanoakustiikka, 5 op
530038 Optiikka, 5 op
530184 Puolijohdefysiikka, 5 op
53261 Säteilyn ilmaisimet I, 5 op
53263 Säteilyn ilmaisimet II, 5 op
530088 Tilastolliset menetelmät, 5 op

V Hiukkas- ja ydinfysiikka
Erikoistumislinjan A-kurssien perustietoina
edellytetään aineopintojen kurssi Johdatus
hiukkasfysiikkaan I, 5 op tai sitä vastaavat
tiedot ja suositellaan kurssia Kvanttimekaniikka I, 10 op.
Erikoistumiskursseista B suositellaan valittavaksi joko teoreettis- tai kokeellispainotteinen kurssikokonaisuus.
A. Ydinaineksen kurssit
53250 Johdatus hiukkasfysiikkaan II,
		
5 op
53295 Hiukkasfysiikan fenomenologia,
		
5 op
53757 Kosmologia I, 5 op (teor. fys.)
B. Erikoistumiskurssit
53741 Higgsin fysiikka, 7 op
53296	Hiukkasfysiikan kokeelliset menetelmät, 4 op
53299 Hiukkasfysiikan kokeet, 5 op
53251 Hiukkasfysiikan teoriat, 10 op
53758 Kosmologia II, 5 op (teor. fys.)
53755	Kosmologian erikoiskurssi, 10 op
(teor. fys.)
530057 Kvanttikenttäteoria I, 5 op
53210 Kvanttikenttäteoria II, 5 op
530220	
Kvanttiväridynamiikka ja hadronistruktuuri, 3 op
530006	Monte Carlo -simulointien perusteet, 5 op
530184 Puolijohdefysiikka, 5 op
53281 Standardimallin laajennukset, 5 op
53797 Supersymmetria, 7 op
530226	Suurenergiafysiikan laskentamenetelmiä, 5 op
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530224 Säieteoriat, 5-10 op (teor. fys.)
53261 Säteilyn ilmaisimet I, 5 op
53263 Säteilyn ilmaisimet II, 5 op
530088 Tilastolliset menetelmät, 5 op
53046 Ydinfysiikka, 5 op
53736	Yleinen suhteellisuusteoria, 10 op
(teor. fys.)

VI Laskennallinen fysiikka
Erikoistumislinjan A-kurssien perustietoina
edellytetään aineopintojen kurssi Tieteellinen laskenta II, 5op tai sitä vastaavat tiedot.
A. Ydinaineksen kurssit
53391	Laskennallisen fysiikan harjoitustyö, 5 op
530006	Monte Carlo -simulointien perusteet, 5 op
53369 Tieteellinen laskenta III, 10 op
B. Erikoistumiskurssit
55417	Kumpulan laskennallisen fysiikan
ja kemian seminaari, 3 op (fys. kemia)
530245 Laskennallinen nanotiede, 10 op
53363	Molekyylidynaamiset simulaatiot,
10 op
530060	Molekyyliklusterien muodostumissimulaatiot, 5 op
530153	Monte Carlo -simuloinnit fysiikassa, 5 op
53382 Suurteholaskennan työkalut, 5 op
530266 Tieteellinen C-ohjelmointi, 5 op
530088 Tilastolliset menetelmät, 5 op
Modeling Molecules and Nanosystems
-maisteriohjelman tutkintovaatimukset ovat
sivulla xx.

VII Materiaali- ja nanofysiikka
Erikoistumislinjan A-kurssien perustietoina
edellytetään aineopintojen kurssi Materiaalifysiikka I, 5 op tai sitä vastaavat tiedot ja
suositellaan kurssia Kvanttimekaniikka I, 10
op.
Syventäviin opintoihin kuuluu erikoistuminen materiaali- ja/tai nanofysiikkaan.
A. Ydinaineksen kurssit
53036 Kiinteän olomuodon fysiikka I,
		
10 op
530267 Nanofysiikka ja nanokemia, 5 op

53107 Materiaalifysiikka II, 5 op
530182 Pehmeän tiiviin aineen fysiikka I,
		
5 op
B. Erikoistumiskurssit
530113 Ionisuihkut materiaalifysiikassa I,
		
5 op
530279 	Ionisuihkut materiaalifysiikassa II,
5 op
53037 Kiinteän olomuodon fysiikka II,
		
5 op
53319	
Kokeelliset menetelmät nanorakenteiden valmistamisessa ja karakterisoinnissa, 5 op
53717	Kvanttimekaniikka II, 10 op (teor.
fys.)
530006	Monte Carlo -simulointien perusteet, 5 op
530183	Pehmeän tiiviin aineen fysiikka II,
5 op
530202 Pintafysiikka I, 5 op
530169 Pintafysiikka II, 5 op
530184 Puolijohdefysiikka, 5 op
53733	
Tiiviin aineen teoria, 5 op (teor.
fys.)
530088 Tilastolliset menetelmät, 5 op
53041	Synkrotronisäteily materiaalitutkimuksessa I, 5 op
53178	Synkrotronisäteily materiaalitutkimuksessa II, 5 op

2. Muut opinnot (24 op)
50034	FM MUUT OPINNOT
(VÄHINTÄÄN 24 op)
530150	Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op
Valinnaiset opinnot, 23 op, jotka voivat olla
myös pääainetta tai sivuainetta täydentäviä
opintoja.

VIII Kiinteän maan geofysiikka
Kiinteän maan geofysiikan erikoistumislinja
toteutetaan yhdessä geotieteiden ja maantieteen laitoksen kanssa. Kiinteän maan
geofysiikan erikoistumislinjalla suoritetaan
filosofian maisterin tutkinto, jonka pohjakoulutuksena on luonnontieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena fysiikka, teoreettinen fysiikka tai geologia. Fysiikassa ja
teoreettisessa fysiikassa kandidaatin tutkinnon suorittaneilta edellytetään geologian
perusopintojen (25 op) sekä fysiikan aine
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opintoihin kuuluvan Kiinteän maan geofysiikan peruskurssin suorittamista tai vastaavia tietoja.
Kiinteän maan geofysiikan erikoistumislinjalla on fysiikan muista erikoistumislinjoista
poikkeava rakenne, joka on esitetty alla.
Opintoihin kuuluu erikoistuminen globaaliin
kiinteän maan geofysiikkaan tai sovellettuun geofysiikkaan. Linjan kurssit luennoidaan pääsääntöisesti englanniksi.

530311	kiinteän maan
geoFYSIIKAN SYVENTÄVÄT
OPINNOT (97 OP)
Pakolliset opinnot (57 op)
535045	Kiinteän maan geofysiikan kenttäkurssi, 5 op
53211	Litosfäärin rakenne ja dynamiikka,
5 op
53212 Sovellettu geofysiikka, 5 op
54213 Maisteriseminaari, 2 op (geol)
50111 Pro gradu -tutkielma, 40 op
50039 Kypsyysnäyte
Valinnaiset opinnot (40 op)
A. Ydinaineksen kurssit
535006	Aikasarja-analyysi geotieteissä, 5
op (fys +geofys)
53511 Geodesia I, 5 op
54371 Geodynamiikka, 5 op (geol)
53521 Geomagnetismi, 5 op
53565 Geotermiikka, 5 op
53213 Kairanreikägeofysiikka, 3 op
53214	
Kivien fysikaaliset ominaisuudet:
teoria ja mittaukset, 5 op
530006	Monte Carlo -simulointien perusteet, 5 op
53514 Satelliittipaikannus, 5 op
54061 Seismologia I, 5 op (geol)
54026 Tektoniikka, 5 op (geol)
B. Erikoistumiskurssit
535110 Avaruusgeodesia, 5 op
53516 Fysikaalinen geodesia, 5 op
53215 Geofysiikan inversio-ongelmat,
		
5 op
54072 Geohydrologia, 5 op (geol)
54073	
Kiinteän maan geofysiikan ajankohtaiset tutkimusaiheet, 3 op
(geol)
535031	Kiinteän maan geofysiikan erikoiskurssi, 2-6 op
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54060	
Maanjäristysseismologia, 5 op
(geol)
54071	Maatutkaluotaukset: teoria ja sovellukset 3 op (geol)
535017 Paleomagnetismi, 5 op
535021 Planetaarinen geofysiikka, 5 op
54062	Seismologia II: seismiset rakennetutkimukset, 5 op (geol)
54073	Sovelletun geofysiikan ajankohtaiset tutkimusaiheet, 3 op (geol)
54075	Sovelletun geofysiikan erikoiskurssi, 2-6 op (geol)
53382 Suurteholaskennan työkalut, 5 op
53369 Tieteellinen laskenta III, 10 op
530088 Tilastolliset menetelmät, 5 op
535047 Ympäristömagnetismi, 5 op
Erikoiskursseja luennoidaan aika ajoin mm.
potentiaalikenttämenetelmistä, sähkömagneettisista menetelmistä, sovelletun geofysiikan menetelmistä malminetsinnässä ja
ympäristötutkimuksissa, tiedonlouhintamenetelmistä geofysiikassa jne.

50034	FM MUUT OPINNOT
(KIINTEÄN MAAN
GEOFYSIIKAN
ERIKOISTUMISLINJALLA)
(VÄHINTÄÄN 23 op)
530150	Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op
535007 Harjoittelu, 4 op
Valinnaiset opinnot, vähintään 18 op, jotka
voivat olla myös pääainetta tai sivuainetta
täydentäviä opintoja.

JATKOTUTKINNOT JA JATKOOPINNOT FYSIIKASSA
Jatkotutkintoja ovat filosofian lisensiaatin ja
filosofian tohtorin tutkinto. Molempiin tutkintoihin kuuluu 60 opintopisteen laajuiset
pää- ja sivuaineen opinnot, jotka määritellään jatko-opintojen henkilökohtaisessa
opintosuunnitelmassa (J-HOPS). Jatkoopinnot koostuvat oman tutkimusalan jatkoopinnoista (50 op) ja yleisistä jatko-opinnoista (10 op).

53170	FYSIIKAN JATKO-OPINNOT
(60 op)
53175	Tutkimusalan (fysiikka)
jatko-opinnot (50 op)

fysiikka

Pakolliset opinnot (3 op)
53180 Jatko-opintojen seminaari, 3 op
Valinnaiset opinnot (47 op)
Tutkimusalan jatko-opintojen pääosan on
oltava oman tutkimusalaan liittyviä syventäviä opintoja. Myös pääaineen aineopintojen
kursseja voidaan hyväksyä jatko-opintoihin,
mikäli ne perustellusti liittyvät tutkimustyöhön. Pääaineopintojen lisäksi tutkimusalan
jatko-opintoihin voi kuulua sivuaineiden aineopintoja tai syventäviä opintoja, tai muiden yliopistojen vastaavan tasoisia opintoja. Kokonaisuuteen tulee sisältyä oman tutkimusalan erikoiskursseja 20 op, ja niiden
tulee muodostaa maisterintutkintoon kuuluneita fysiikan syventäviä opintoja vaativampi kokonaisuus. Kaikkien opintojen on muodostettava pääaineopintoja ja tutkimustyötä
tukeva kokonaisuus.

53000	Yleiset jatko-opinnot (10
op)
Yleisiin jatko-opintoihin tulee sisältyä tieteenfilosofiaan, tutkimusetiikkaan ja yleiseen asiantuntijuuteen valmentavia opintoja
sekä kansainvälistä tieteellistä toimintaa.
Kurssitarjonnasta vastaavat yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja
sen laitokset. Tarkemmasta sisällöstä sovitaan jatko-opintosuunnitelmaa tehtäessä.

FYSIIKAN OPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE
530133	FYSIIKAN PERUSOPINNOT
(SIVUAINE) (25 OP)
530281 Vuorovaikutukset ja kappaleet,
		
5 op
530282 Vuorovaikutukset ja aine, 5 op
530283 Sähkömagnetismi, 5 op
530284 Säteilykentät ja fotonit, 5 op
530140	Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt, 5 op

530125 FYSIIKAN AINEOPINNOT
(SIVUAINE) (35 OP)
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt on
suoritettava ennen aineopintojen aloittamista. Poikkeuksena voi olla kurssi Suhteellisuusteorian perusteet.

Pakolliset opinnot (10 op)
53379 Fysiikan mittausmenetelmät I,
		
5 op
530144	Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I, 5 op
Valinnaiset opinnot (25 op)
Fysiikan aineopintoja 25 op

530135	FYSIIKAN SYVENTÄVÄT
OPINNOT (SIVUAINE) (60 OP)
Edellytyksenä fysiikan syventävien opintojen suorittamiselle ovat fysiikan perus- ja
aineopinnot tai vastaavat suoritukset (60
op).
Pakolliset opinnot (40 op)
53023 Fysiikan mittausmenetelmät II,
		
10 op
53032	Fysiikan syventävien opintojen laboratoriotyöt, 10 op
530149 Tutkielma, 20 op
Valinnaiset opinnot (20 op)
Valinnaisia syventävien opintojen kursseja,
20 op

DEN SVENSKSPRÅKIGA
UNDERVISNINGEN I FYSIK
Hemsida: http://www.opetus.physics.helsinki.fi/oppiaineet/fysik.html

EXAMENSFORDRINGARNA
Följande examensfordringar gäller för studerande som påbörjat sina studier 1.8.2014
eller senare. Studerande som påbörjat sina
studier före 1.8.2014 kan avlägga sin examen enligt de då gällande eller nyare examensfordringarna. Studerande som påbörjat sina studier före 1.8.2005 kan avlägga
sin examen enligt 1.8.2005 gällande eller
nyare examensfordringarna.

KANDIDAT I NATURVETENSKAPER
(180 SP)
1. Huvudämnesstudier (96 sp)
530250	GRUNDSTUDIER I FYSIK (25
SP)
530291 Växelverkningar och kroppar, 5 sp
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530292 Växelverkningar och materia, 5 sp
530293 Elektromagnetism, 5 sp
530294 Strålningsfält och fotoner, 5 sp
530140	
Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten, 5 sp

530251	ÄMNESSTUDIER I FYSIK
(71 SP)
Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten
måste avläggas innan ämnesstudierna
påbörjas, med undantag av kursen Relativitetsteorins grunder.
Obligatoriska ämnesstudier (53 sp)
530091	
Relativitetsteorins grunder, 4 sp
(Suhteellisuusteorian perusteet)
(teor. fys.)
530096	Fysikens mätmetoder I, 5 sp (Fysiikan mittausmenetelmät I)
530295 Termofysikens grunder, 4 sp
530296 Termodynamiska potentialer, 6 sp
530297 Kvantfysikens grunder, 5 sp
530298 Atomer och molekyler, 3 sp
533371 Materiens struktur, 5 sp
53398	Vetenskapliga beräkningar I, 5 sp
(Tieteellinen laskenta I)
530144	Fysikens ämnesstudiers laboratoriearbeten I, 5 sp
530145	Fysikens ämnesstudiers laboratoriearbeten II, 5 sp
530146 Kandidatavhandling, 6 sp
50037 Mognadsprov
Fysikens Ämnesstudiers laboratoriearbeten
I och II måste avläggas innan Kandidatavhandlingen kan godkännas.
Valbara ämnesstudier (minst 18 sp)
Valbara ämnesstudier kan väljas från följande kurser
537010	
Analytisk mekanik (Analyyttinen
mekaniikka), 5 sp (teor.fys.)
53921	Grundkurs i astrofysik (Astrofysiikan peruskurssi), 8 sp (tähtitiede)
537011	Elektrodynamik I, 5 sp (Elektrodynamiikka I) (teor. fys.)
530141 Elektronik I (Elektroniikka I), 5 sp
53749	Kontinuitetmekanikens grunder
(Jatkumomekaniikan perusteet),
		
5 sp
53230	Introduktion till partikelfysik I (Johdatus hiukkasfysiikkaan I), 5 sp
530289	Grundkurs i fasta jordens geofysik,
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5op (Kiinteän maan geofysiikan
peruskurssi) (obligatorisk för studeranden i specialiseringslinjen för
fasta jordens geofysik)
53716	Kvantmekanik I (Kvanttimekaniikka), 10 sp (teor. fys.)
530276 Materialfysik I, 5 sp
530177	
Grunderna för nanovetenskap
(Nanotieteen perusteet), 3 sp
53108	Transportfenomen I (Siirtoilmiöt I),
5 sp
537004	Statistisk mekanik (Statistinen mekaniikka), 5 sp (teor. fys)
537005	Kvantstatistik, (Kvanttistatistiikka),
5 sp (teor. fys.)
53697	
Flödesfenomen (Virtausilmiöt), 5
sp (meteorologia)
53399	Vetenskapliga beräkningar II (Tieteellinen laskenta II), 5 sp
530277 Atmosfärvetenskap nu, 5 sp
530278 Strålningsskador, 5 sp
De kurser, som efterföljs av översättning till
finska, kan vanligtvis endast undervisas på
finska. Vid planering av studierna och den
individuella studieplanen, måste man beakta att en del av ämnesstudiernas valbara
kurser förutsätts som förkunskap till magisterskedets fördjupade specialiseringslinjer.
Ifall valbara ämnesstudier avläggs över 18
sp, kan antalet fritt valbara övriga studier
avläggas motsvarande mängd mindre.

2. Biämnesstudier (minst 50 sp)
Biämnesstudierna måste bestå av endera
två olika biämnens grundstudier (25+25 sp)
eller av ett biämnes grund- och ämnesstudier (25+35 sp). Ifall biämnesstudier avläggs över 50 sp, kan antalet fritt valbara
övriga studier avläggas motsvarande
mängd mindre. Obligatoriska biämnen är
antingen teoretisk fysik, matematik eller
metodvetenskap. För dem som tänker välja
specialiseringslinjen för fasta jordens geofysik är dessutom geologins grunder (25 sp)
obligatoriska.
Teoretisk fysik

537081	GRUNDSTUDIER I
TEORETISK FYSIK (25 SP)
53704
53705

Matematiska hjälpmedel I, 8 sp
Matematiska hjälpmedel II, 8 sp

fysiikka

	Valbara grund- eller ämneskurser i teoretisk fysik, 9 sp
Matematik

57500	GRUNDSTUDIER I
MATEMATIK (25 SP)
57026	
Grundkurs i analys, 10 sp (nätkurs) eller 57016 Analys I, 10 sp
		
Valbara kurser i matematik, 15 sp
Metodvetenskap

530156	GRUNDSTUDIER I
METODVETENSKAP (25 SP)
53704 Matematiska hjälpmedel I, 8 sp
53705 Matematiska hjälpmedel II, 8 sp
		Valbara kurser i metodvetenskap,
9 sp
ELLER
57026	
Grundkurs i analys, 10 sp (nätkurs) eller 57016 Analys I, 10 sp
		Valbara kurser i metodvetenskap,
15 sp
Samma kurs kan inte inkluderas i två olika
helheter. Inom många specialiseringslinjer i
fysik rekommenderas omfattande studier i
teoretisk fysik eller matematik. Andra rekommenderade biämnen är meteorologi,
geofysik, astronomi, kemi, datavetenskap
eller flervetenskapliga biämneshelheten i
miljöstudier (YMS). Till YMS-helheten rekommenderas så många kurser som möjligt
från matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

3. Övriga studier (34 sp)
50042	NaK ÖVRIGA STUDIER
(MINST 17 SP)
Obligatoriska studier (17 sp)
530108	Arbetslivsorienterande kurser:
Presentation av de fysikaliska vetenskaperna, 3 sp
530147 Individuell studieplan (ISP), 1 sp
Studierna i data- och kommunikationsteknik
(3 sp), är uppdelade i:
530148 DKT-körkort, 3 sp
Språk- och kommunikationsstudier (10 sp),
består av:
530168 Modersmålet (seminarierna), 3 sp

Det andra inhemska språket, 3 sp (CEFRnivå B1)
Ett främmande språk, 4 sp (engelska
CEFR-nivå B2, andra språk B1)
Fritt valbara studier (17 sp)
Fritt valbara studier avläggs så att kravet på
180 sp för examen uppfylls. Dessa kan också bestå av huvudämnes- eller biämnesstudier som överskrider minimikraven. De fritt
valbara studierna registreras endera i huvudämnes- eller biämneshelheten.

FILOSOFIE MAGISTEREXAMEN
(120 SP)
1. Huvudämnesstudier
530132	FÖRDJUPADE STUDIERNA I
FYSIK (96 SP)
Obligatoriska fördjupade studier (66 sp)
53023	Fysikens mätmetoder II (Fysiikan
mittausmenetelmät II), 10 sp
530301	Fysikens och teoretiska fysikens
fördjupade studiers seminarieövningar, 3 sp
53032	
F ysikens fördjupade studiers
laboratoriearbeten (inkluderar
praktik), 10 sp
53025 Strålskydd (Säteilysuojelu), 3 sp
50111 Pro gradu -avhandling, 40 sp
50040 Mognadsprov
Valbara fördjupade studier (30 sp)
De fördjupade studierna för magisterexamen består av följande specialiseringslinjer:
aerosol och miljöfysik, beräkningsfysik, biooch medicinisk fysik, elektronik och industritillämpningar, material- och nanofysik, partikel- och kärnfysik samt rymdfysik och fasta
jordens geofysik. Även individuella läroplaner kan göras upp. Svenska lärare finns inte att tillgå på alla specialiseringslinjer.
Kurserna för specialiseringslinjerna finns
uppräknade i den finska delen av examensfordringarna. Dessutom kan man välja en
ämneslärarutbildningslinje.

2. Övriga studier (24 sp)
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50034	FM ÖVRIGA STUDIER (MINST
24 sp)

1. Pääaineopinnot (71 op)

530150 Individuell studieplan (ISP), 1 sp
Valbara studier, 23 sp, vilka kan också
komplettera huvud- eller biämnesstudierna.

530130	FYSIIKAN PERUSOPINNOT
(25 OP)

FYSIIKAN
OPETTAJANKOULUTUS
Kotisivu:
http://www.opetus.physics.
helsinki.fi/oppiaineet/opettaja.html

tutkintovaatimukset
Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat 1.8.2014 tai myöhemmin opintonsa
aloittaneet opiskelijat. Ennen 1.8.2014 opintonsa aloittaneet voivat suorittaa tutkintonsa opintojen aloittamisvuonna voimassa olleiden vaatimusten mukaan tai siirtyä opiskelemaan uudempien vaatimusten mukaan.
Mikäli opinnot on aloitettu ennen 1.8.2005,
tutkinto suoritetaan 1.8.2005 voimaan tulleiden tai uudempien tutkintovaatimusten mukaan.
Tiedekunnan tutkintosäännön mukaan tiedekunnassa aineenopettajan kelpoisuus
saadaan suorittamalla luonnontieteiden
kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot,
joihin sisältyy vähintään kahden opetettavan aineen opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot.
Jos pelkästään filosofian maisterin tutkintoa
suorittava opiskelija haluaa maisterin tutkinnosta annettavaan todistukseen merkinnän
aineenopettajankoulutuksesta, hänen tulee
suorittaa aineenopettajalta vaadittujen syventävien opintojen lisäksi sekä opettajan
pedagogiset opinnot että toisen opetettavan
aineen vaaditut opinnot, vaikka tutkinnon
vähimmäislaajuus ylittyisi. Mikäli opiskelija
on jo suorittanut kandidaatin tutkinnossaan
osan toisen opetettavan aineen perus- ja
aineopinnoista, riittää että hän täydentää
näitä opintoja maisterin tutkinnossaan siten
että vaadittavat opinnot tulevat täyteen.

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN
TUTKINTO (180 OP)
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530281	Vuorovaikutukset ja kappaleet,
5 op
530282 Vuorovaikutukset ja aine, 5 op
530283 Sähkömagnetismi, 5 op
530284 Säteilykentät ja fotonit, 5 op
530140	Fysiikan perusopintojen
laboratoriotyöt, 5 op

530165	FYSIIKAN AINEOPINNOT
(AINEENOPETTAJA) (46 OP)
Pakolliset opinnot (43 op)
530000 Suhteellisuusteorian perusteet,
4 op
53379 Fysiikan mittausmenetelmät I,
5 op
530286 Termofysiikan perusteet, 4 op
530287 Termodynaamiset potentiaalit,
6 op
53703 Kvanttifysiikan perusteet, 5 op
530288 Atomit ja molekyylit, 3 op
530144 Fysiikan aineopintojen
laboratoriotyöt I, 5 op
530145 Fysiikan aineopintojen
laboratoriotyöt II, 5 op
530146 Kandidaatin tutkielma, 6 op
50036 Kypsyysnäyte
Valinnaiset opinnot (vähintään 3 op)
53337 Aineen rakenne, 5 op
530141 Elektroniikka I, 5 op
530289 Kiinteän maan geofysiikan
peruskurssi, 5 op
53230 Johdatus hiukkasfysiikkaan I, 5 op
53058 Materiaalifysiikka I, 5 op
535026 Meteorologian ja
säähavainnonteon perusteet, 5 op
530177 Nanotieteen perusteet, 3 op
53108 Siirtoilmiöt I, 5 op
53861 Tähtitieteen perusteet I, 5 op
53862 Tähtitieteen perusteet II, 5 op
Valinnaisiin aineopintoihin voidaan sisällyttää myös muita vastaavan tasoisia kursseja
erikseen HOPSissa sovitulla tavalla.

2. Sivuaineopinnot (25 op+60 op)

fysiikka

Opettajan pedagogiset perusopinnot, 25 op
Toisen opetettavan aineen perus- ja aine
opinnot, 60 op

3. Muut opinnot (24 op)
50042	LUK MUUT OPINNOT
(VÄHINTÄÄN 24 OP)
Pakolliset opinnot (24 op)
53364 Työelämään orientoivat opinnot:
Johdatus fysiikan opettajan opintoihin, 2 op
53001 Työelämään orientoivat opinnot:
Fysikaalisten tieteiden esittely, 3 op
530147	Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op
Tieto- ja viestintätekniikan opinnot, 8 op,
jotka koostuvat opinnoista:
530148 TVT-ajokortti, 3 op
53398 Tieteellinen laskenta I, 5 op
Kieliopinnot, 10 op, jotka koostuvat opinnoista:
530168 Äidinkieli (tutkielmaseminaari),
3 op
Toinen kotimainen kieli, 3 op (CEFR-taso
B1)
Vieras kieli, 4 op (englannissa CEFR-taso
B2, muissa kielissä B1)

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO
(120 OP)
1. Pääaineopinnot
530210	FYSIIKAN OPETTAJAN
SYVENTÄVÄT OPINNOT
(81 OP)
Pakolliset opinnot (71 op)
530161 Fysiikan käsitteet ja rakenteet I,
5 op
530162 Fysiikan käsitteet ja rakenteet II,
5 op
530235	Opettajien pääainefysiikan laboratoriokurssi I, 5 op
530218	Opettajien pääainefysiikan laboratoriokurssi II, 5 op
53112 Fysiikan historia ja filosofia, 8 op
53168 Opettajien tutkielmaseminaari,
3 op
50110 Pro gradu tutkielma, 40 op

50039

Kypsyysnäyte

Kurssi Fysiikan käsitteet ja rakenteet I tai II
voidaan korvata kurssilla Fysiikan käsitteet
ja rakenteet III.
Fysiikan opettajan pakollisia syventävien
opintojen kursseja voi sopimuksesta opettajankoulutuksesta vastaavan professorin
kanssa korvata vastaavantasoisilla kursseilla muilta erikoistumislinjoilta, toisesta koulutusohjelmasta tai toisesta korkeakoulusta.
Valinnaiset opinnot (10 op)
530239	Fysiikan käsitteet ja rakenteet III,
5 op
530263	Didaktisen fysiikan tutkimusmenetelmät, 3 op
530341	
Tiedeoppiminen koulun ulkopuolella, 5 op
Valinnaisiin opintoihin voidaan myös sisällyttää fysiikan opettajan valinnaisia aine
opintoja tai fysiikan syventävien opintojen
A-kursseja. Muista valinnoista on sovittava
HOPSissa.

2. Sivuaineopinnot (35 op)
Opettajan pedagogiset aineopinnot, 35 op

3. Muut opinnot (4 op)
50034	FM MUUT OPINNOT
(VÄHINTÄÄN 4 op)
530150	Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op
Vapaasti valittavat opinnot, 3 op
Fysiikan ja kemian opettajan opinnot edellyttävät hyviä matematiikan valmiuksia. Tämän vuoksi opintojen täydentäminen matematiikan perusopintojen kokonaisuudella on
suositeltavaa.

JATKO-TUTKINNOT JA
FYSIIKAN OPETTAJAN JATKOOPINNOT FYSIIKASSA
Jatkotutkintoja ovat filosofian lisensiaatin ja
filosofian tohtorin tutkinto. Molempiin tutkintoihin kuuluu 60 opintopisteen laajuiset
pää- ja sivuaineen opinnot, jotka määritellään jatko-opintojen henkilökohtaisessa
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opintosuunnitelmassa (J-HOPS). Opinnot
voivat olla sivuaineen aineopintoja tai syventäviä opintoja, tai muiden yliopistojen
vastaavan tasoisia opintoja. Näiden opintojen on muodostettava tutkimustyötä tukeva
kokonaisuus.
Jatko-opinnot koostuvat oman tutkimusalan
jatko-opinnoista (50 op) ja yleisistä jatkoopinnoista (10 op).

53004	FYSIIKAN OPETTAJAN
JATKO-OPINNOT (60 op)
53054	Tutkimusalan (fysiikan
opetus) jatko-opinnot
(50 op)
Pakolliset opinnot (3 op)
53371	Opettajien jatkotutkielmaseminaari, 3 op
Valinnaiset opinnot (47 op)
Valinnaiset tutkimusalan opinnot koostuvat
fysiikan syventävistä opinnoista ja opetuksen tutkimuksen metodiopinnoista J-HOPSissa sovittavalla tavalla.
Opettajan jatko-opintoihin voidaan sisällyttää myös seuraavat kurssit (elleivät ne sisälly muihin opintoihin)
537010 Analyyttinen mekaniikka, 5 op
537011 Elektrodynamiikka I, 5 op
537012 Elektrodynamiikka II, 5 op
53716 Kvanttimekaniikka I, 10 op

53000	Yleiset jatko-opinnot
(10 op)
Yleisiin jatko-opintoihin tulee sisältyä tieteenfilosofian, tutkimusetiikan ja yleiseen
asiantuntijuuteen valmentavia opintoja sekä
kansainvälistä tieteellistä toimintaa. Opintoihin on suositeltavaa sisällyttää myös yliopistopedagogisia opintoja. Kurssitarjonnasta vastaa pääasiassa Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma (SEDUCE) käyttäytymistieteellisessä
tiedekunnassa. Katso myös Luonnontieteellisen tutkijakoulun kurssitarjonta. Tarkemmasta sisällöstä sovitaan jatko-opintosuunnitelmaa tehtäessä.
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FYSIIKAN OPETTAJAN
OPINNOT SIVUAINE
OPISKELIJOILLE
530133	FYSIIKAN PERUSOPINNOT
(SIVUAINE) (25 OP)
530281 Vuorovaikutukset ja kappaleet,
5 op
530282 Vuorovaikutukset ja aine, 5 op
530283 Sähkömagnetismi, 5 op
530284 Säteilykentät ja fotonit, 5 op
530140	Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt, 5 op

530152	FYSIIKAN AINEOPINNOT
(SIVUAINE, AINEEN
OPETTAJA) (35 OP)
Pakolliset opinnot (20 op)
530214 Fysiikan käsitteenmuodostus I,
5 op
530244 Fysiikan käsitteenmuodostus II,
5 op
530215	Opettajien sivuainefysiikan laboratoriokurssi I, 5 op
530216	Opettajien sivuainefysiikan laboratoriokurssi II, 5 op
Valinnaiset opinnot (15 op)
53703

Kvanttifysiikan perusteet,
5 op (teor. fys.)
530288 Atomit ja molekyylit, 3 op
53337 Aineen rakenne, 5 op
530141 Elektroniikka I, 5 op
530217 Fysiikan historia ja filosofia, 8 op
53379 Fysiikan mittausmenetelmät I,
5 op
530289	Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi, 5 op
53230 Johdatus hiukkasfysiikkaan I, 5 op
53058 Materiaalifysiikka I, 5 op
535026	Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet, 5 op
530177 Nanotieteen perusteet, 3 op
53108 Siirtoilmiöt, 5 op
530000 Suhteellisuusteorian perusteet,
4 op
530286 Termofysiikan perusteet, 4 op
530287 Termodynaamiset potentiaalit,
6 op
53861 Tähtitieteen perusteet I, 5 op
53862 Tähtitieteen perusteet II, 5 op

fysiikka

530164	FYSIIKAN SYVENTÄVÄT
OPINNOT (SIVUAINE,
AINEENOPETTAJA) (60 OP)
Pakolliset opinnot (20 op)
530127 Tutkielma, 20 op
Valinnaiset opinnot (40 op)
Fysiikan opettajien syventävien opintojen
(sivuaine) valinnaiset kurssit voidaan valita
fysiikan aineopinnoista, syventävistä opinnoista tai fysiikan aineenopettajan syventävistä opinnoista siten, että muodostuu vähintään 40 op kokonaisuus.
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TEOREETTINEN FYSIIKKA
Kotisivu: http://www.opetus.physics.helsinki.fi/oppiaineet/teoreettinen.html

tutkintovaatimukset
Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat 1.8.2014 tai myöhemmin opintonsa
aloittaneet opiskelijat. Ennen 1.8.2014 opintonsa aloittaneet voivat suorittaa tutkintonsa opintojen aloittamisvuonna voimassa olleiden vaatimusten mukaan tai siirtyä opiskelemaan uudempien vaatimusten mukaan.
Mikäli opinnot on aloitettu ennen 1.8.2005,
tutkinto suoritetaan 1.8.2005 voimaan tulleiden tai uudempien tutkintovaatimusten mukaan.

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN
TUTKINTO (180 OP)
1. Pääaineopinnot (96 op)
Mikäli joku pakollisista kursseista on sisällytetty jonkun muun aineen opintokokonaisuuteen, on se korvattava muulla kurssilla.

53708	TEOREETTISEN FYSIIKAN
PERUSOPINNOT (25 OP)
53704
53705
530000
		
53703

Matemaattiset apuneuvot I, 8 op
Matemaattiset apuneuvot II, 8 op
Suhteellisuusteorian perusteet,
4 op
Kvanttifysiikan perusteet, 5 op

53748	TEOREETTISEN FYSIIKAN
AINEOPINNOT (71 OP)
Pakolliset opinnot (66 op)
53723	
Fysiikan matemaattiset menetelmät Ia, 5 op
53724	
Fysiikan matemaattiset menetelmät Ib, 5 op
53725	
Fysiikan matemaattiset menetelmät IIa, 5 op
53726	
Fysiikan matemaattiset menetelmät IIb, 5 op
537010 Analyyttinen mekaniikka, 5 op
537011 Elektrodynamiikka I, 5 op
537012 Elektrodynamiikka II, 5 op
53716 Kvanttimekaniikka I, 10 op
530286 Termofysiikan perusteet, 4 op
530287 Termodynaamiset potentiaalit,
		
6 op
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537004 Statistinen mekaniikka 5 op
53740 Kandidaatin tutkielma, 6 op
50036 Kypsyysnäyte
Valinnaiset opinnot (5 op)
537005 Kvanttistatistiikka 5 op
530288 Atomit ja molekyylit, 3 op
53749 Jatkumomekaniikan perusteet,
		
5 op
53230 Johdatus hiukkasfysiikkaan I, 5 op
53757 Kosmologia I, 5 op
53399 Tieteellinen laskenta II, 5 op
53058 Materiaalifysiikka I, 5 op
530177 Nanotieteen perusteet, 3 op
53921 Astrofysiikan peruskurssi, 8 op
Jos valinnaisia aineopintoja suoritetaan yli
5 op, muihin opintoihin kuuluvia vapaasti
valittavia opintoja tarvitaan vastaavasti vähemmän.

2. Sivuaineopinnot (vähintään 50 op)
Sivuaineopintojen tulee koostua joko kahden eri aineen perusopinnoista (25+25 op)
tai yhden aineen perus- ja aineopinnoista
(25+35 op). Jos sivuaineopintoja suoritetaan yli 50 op, muihin opintoihin kuuluvia
vapaasti valittavia opintoja tarvitaan vastaavasti vähemmän. Sivuaineisiin tulee kuulua
fysiikka. Muita suositeltavia sivuaineita ovat
muut fysikaaliset tieteet, matematiikka, tietojenkäsittelytiede ja kemia. Sivuaine voi
olla myös monitieteinen kokonaisuus kuten
menetelmätieteiden perusopintokokonaisuus, jonka sisällöstä sovitaan erikseen.
Fysiikka

530133	FYSIIKAN PERUS
OPINNOT(SIVUAINE) (25 OP)
530281 Vuorovaikutukset ja kappaleet,
		
5 op
530282 Vuorovaikutukset ja aine, 5 op
530283 Sähkömagnetismi, 5 op
530284 Säteilykentät ja fotonit, 5 op
530140	Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt, 5 op

3. Muut opinnot (34 op)
50042	LUK MUUT OPINNOT
(VÄHINTÄÄN 22 OP)
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Pakolliset opinnot (22 op)
53001	
Työelämään orientoivat opinnot:
Fysikaalisten tieteiden esittely, 3
op
530147	Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op
Tieto- ja viestintätekniikan opinnot (8 op),
jotka koostuvat opinnoista:
530148 TVT-ajokortti, 3 op
53398 Tieteellinen laskenta I, 5 op
Kieliopinnot (10 op), jotka koostuvat opinnoista:
530168		Äidinkieli (tutkielmaseminaari),
		
3 op
Toinen kotimainen kieli, 3 op (CEFR-taso
B1)
Vieras kieli, 4 op (englannissa CEFR-taso
B2, muissa kielissä B1)
Vapaasti valittavat opinnot (12 op)
Vapaasti valittavia opinnoja tulee suorittaa
siten, että tutkinnon laajuus 180 op täyttyy.
Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan hyväksyä myös vähimmäisvaatimukset ylittäviä pääaineen tai sivuaineen opintoja. Tässä tapauksessa ne voidaan kirjata joko
pääaineen tai sivuaineen kokonaisuuksiin,
tai muihin opintoihin.

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO
(120 op)
1. Pääaineopinnot (83–108 op)
53729	TEOREETTISEN FYSIIKAN
SYVENTÄVÄT OPINNOT
(VÄHINTÄÄN 83 OP)
Pakolliset opinnot (43-48 op)
537005	Kvanttistatistiikka 5 op (ellei kuulu
kandidaatin tutkintoon)
530301	
Fysiikan ja teoreettisen fysiikan
syventävien opintojen seminaari,
		
3 op
50114 Pro gradu -tutkielma, 40 op
50039 Kypsyysnäyte
Valinnaiset opinnot (40–60 op)
Valinnaiset opinnot valitaan seuraavista
kursseista tai erikseen sopien muista kursseista. Kurssit suositellaan valittavaksi sy-

ventävien opintojen suuntautumisen, erikoistumis- tai sovellusalan mukaan esimerkiksi seuraavasti: AF=Avaruusfysiikka,
HF=Hiukkasja
ydinfysiikka,
K=Kosmologia, LM=Laskennallinen ja materiaalifysiikka. Muutkin vaihtoehdot ovat
mahdollisia. Ilman erikoistumisalan merkintää olevat kurssit sopivat hyvin kaikille. Btason kurssit sisältävät myös esimerkkejä
matematiikan laitoksen luennoimista kursseista, joita matemaattisempaan fysiikkaan
suuntautuvien on mahdollista sisällyttää erikoistumisopintoihin.
Kurssit A sisältävät linjan ydinaineksen.
Kurssit B ovat erikoistumisopintoja ja linjan
jatko-opintojen kursseja, joita ei pääsääntöisesti tulisi suorittaa ennen vaadittavia Akursseja. Oppiaineen vastuuprofessorin
kanssa sovitun ja HOPSiin kirjatun sopimuksen mukaan kursseja voi ottaa myös
muilta linjoilta, toisesta koulutusohjelmasta
tai toisesta yliopistosta.
A. Ydinaineksen kurssit
53713	
Fysiikan matemaattiset menetelmät III, 10 op
53717 Kvanttimekaniikka II, 10 op
53250 Johdatus hiukkasfysiikkaan II,
		
5 op (HF)
53369 Tieteellinen laskenta III, 10 op
53765 Plasmafysiikka, 5 op (AF)
53376 Hydrodynamiikka, 5 op (AF, LM)
B. Erikoistumiskurssit
53769	Plasmafysiikan avaruussovelluksia, 5 op (AF)
53758 Kosmologia II, 5op (AF, K, HF)
53736	Yleinen suhteellisuusteoria, 10 op
(AF, K, HF)
530057 Kvanttikenttäteoria I, 5 op (K, HF)
530267	Nanofysiikka ja nanokemia, 5 op
(LM)
53036 Kiinteän olomuodon fysiikka I,
		
10 op (LM)
530006	Monte Carlo -simulointien perusteet, 5 op (LM,HF)
53766	Avaruusfysiikan jatkokurssi, 10 op
(AF)
53728 Statistisen fysiikan jatkokurssi,
		
10 op
53743 Auringon fysiikka, 5 op (AF)
53210 Kvanttikenttäteoria II, 5op (K, HF)
53251 Hiukkasfysiikan teoriat, 10 op (HF)

53

teoreettinen fysiikka

530224 Säieteoriat, 5–10 op (K, HF)
537003 Hilakenttäteoria, 10 op (HF)
53733 Tiiviin aineen teoria, 5 op (LM)
53741 Higgsin fysiikka, 7 op (HF)
53797 Supersymmetria, 7 op (HF)
53755	Kosmologian erikoiskurssi, 10 op
(K, HF)
53046 Ydinfysiikka, 5–10 op (HF)
53752 Ionosfäärin fysiikka, 5 op (AF)
530153	Monte Carlo -simuloinnit fysiikassa, 5 op (LM,HF)
53382	Suurteholaskennan työkalut, 5 op
(LM)
53037	Kiinteän olomuodon fysiikka II, 5
op (LM)
530266 Tieteellinen C-ohjelmointi, 5 op
53919 Sähkömagneettinen sironta I, 5 op
53825 Sähkömagneettinen sironta II,
		
5 op
53848 Magnetohydrodynamiikka, 5 op
57072	Stochastic methods in physics and
biology, 10 op (Matem. laitos)
57338	Todennäköisyys ja statistinen fysiikka, 10 op (Matem. laitos)
57072	Representation theory of compact
Lie groups, 5 op (Matem. laitos)
57072	Infinite dimensional Lie algebras,
10 op (Matem. laitos)

2. Muut opinnot (17–37 op)
50034 FM MUUT OPINNOT
(17–37 OP)
Pakolliset opinnot (1 op)
530150	Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op
Työharjoittelua tai työelämään orientoivia
opintoja (integroituna aineen opintoihin)
Valinnaiset opinnot (16–36 op)
Vapaasti valittavia opintoja, jotka voivat olla
myös pääainetta tai sivuaineita täydentäviä
opintoja tai mahdollisesti uusi sivuainekokonaisuus.

JATKOTUTKINNOT JA JATKOOPINNOT TEOREETTISESSA
FYSIIKASSA
Jatkotutkintoja ovat Filosofian lisensiaatin ja
Filosofian tohtorin tutkinto. Molempiin tutkintoihin kuuluu 60 opintopisteen laajuiset
pää- ja sivuaineen opinnot, jotka määritel-
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lään jatko-opintojen henkilökohtaisessa
opintosuunnitelmassa (J-HOPS).
Jatko-opinnot koostuvat oman tutkimusalan
jatko-opinnoista (50 op) ja yleisistä jatkoopinnoista (10 op).

53760	TEOREETTISEN FYSIIKAN
JATKO-OPINNOT (60 OP)
53750	Tutkimusalan
(teoreettinen fysiikka)
opinnot (50 op)
Tutkimusalan jatko-opintoihin tulee sisältyä
kurssit:
53180 Jatko-opintojen seminaari, 3 op
53728	Statistisen fysiikan jatkokurssi, 10
op (ellei kuulu perustutkintoon)
53717	Kvanttimekaniikka II, 10 op (ellei
kuulu perustutkintoon)
Muiden kurssien kuin Jatko-opintojen seminaarin osalta tästä voidaan poiketa vain
oppiaineen vastuuprofessorin kanssa sovitun ja J-HOPSiin kirjatun mukaisesti.
Tutkimusalan muiden jatko-opintojen pääosan on oltava omaan tutkimusalaan liittyviä syventäviä opintoja. Pääaineopintojen
lisäksi tutkimusalan jatko-opintoihin voi kuulua sivuaineiden aineopintoja tai syventäviä
opintoja, tai muiden yliopistojen vastaavan
tasoisia opintoja, ja niiden tulee muodostaa
maisterintutkintoon kuuluneita teoreettisen
fysiikan syventäviä opintoja vaativampi kokonaisuus. Kaikkien opintojen on muodostettava pääaineopintoja ja tutkimustyötä tukeva kokonaisuus.

53000	Yleiset jatko-opinnot
(10 op)
Yleisiin jatko-opintoihin tulee sisältyä tieteenfilosofian, tutkimusetiikan ja yleiseen
asiantuntijuuteen valmentavia opintoja sekä
kansainvälistä tieteellistä toimintaa. Kurssitarjonnasta vastaavat yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja sen laitokset. Tarkemmasta sisällöstä sovitaan
jatko-opintosuunnitelmaa tehtäessä.

teoreettinen fysiikka

TEOREETTISEN FYSIIKAN
OPINNOT SIVUAINE
OPISKELIJOILLE
537081	TEOREETTISEN FYSIIKAN
PERUSOPINNOT (SIVUAINE)
(25 OP)
Valinnan mukaan vähintään 25 op teoreettisen fysiikan perus- ja aineopintoihin kuuluvia opintojaksoja. Mikäli Suhteellisuusteorian perusteet sisältyy fysiikan opintoihin, sitä
ei voi sisällyttää teoreettisen fysiikan perusopintoihin.

537091	TEOREETTISEN FYSIIKAN
AINEOPINNOT (SIVUAINE)
(35 OP)
Kuten perusopinto-oppimäärä, mutta opintopisteitä vähintään 35.

537291	TEOREETTISEN FYSIIKAN
SYVENTÄVÄT OPINNOT
(SIVUAINE) (60 OP)
Edellytyksenä teoreettisen fysiikan syventävien opintojen suorittamiselle ovat teoreettisen fysiikan perus- ja aineopinnot tai vastaavat suoritukset (60 op).
Pakolliset opinnot (20 op)
53739 Tutkielma, 20 op
Valinnaiset opinnot (40 op)
Valinnan mukaan yhteensä vähintään 40 op
teoreettisen fysiikan syventäviin opintoihin
kuuluvia opintojaksoja.
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GEOFYSIIKKA
Kotisivu: http://www.opetus.physics.helsinki.fi/oppiaineet/geofysiikka.html

TUTKINTOVAATIMUKSET
Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat 1.8.2014 tai myöhemmin opintonsa
aloittaneet opiskelijat. Ennen 1.8.2014 opintonsa aloittaneet voivat suorittaa tutkintonsa opintojen aloittamisvuonna voimassa olleiden vaatimusten mukaan tai siirtyä opiskelemaan uudempien vaatimusten mukaan.
Mikäli opinnot on aloitettu ennen 1.8.2005,
tutkinto suoritetaan 1.8.2005 voimaan tulleiden tai uudempien tutkintovaatimusten mukaan. Geofysiikan vesivaipan linjalla perusopinnot ovat yhteisiä meteorologian kanssa, ja aineopintojen vaiheessa erikoistutaan
luonnonvesien fysiikkaan. Jos yksittäinen
opintojakso kuuluu sekä geofysiikan että
jonkin sivuaineen opintoihin, sen voi korvata, ellei toisin ole mainittu, muilla opinnoilla
siten, että tutkinnon opintopistemäärä täyttyy. Fysiikan laitoksella voi opiskella maisterivaiheessa myös kiinteän maan geofysiikkaa, mutta opinnot ovat fysiikan pääaineen
opintoja ja löytyvät sivulta 44.

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN
TUTKINTO (180 OP)
1. Pääaineopinnot (96 op)
536001	METEOROLOGIAN
PERUSOPINNOT (25 OP)
535026	Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet, 5 op
53604 Ilmakehän termodynamiikka, 5 op
53622	Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet, 10 op
53646 Rajakerroksen fysiikka I, 5 op

535160	GEOFYSIIKAN AINEOPINNOT
(71 OP)
Pakolliset aineopinnot (56 op)
53749 Jatkumomekaniikan perusteet,
		
5 op
53697 Virtausilmiöt, 5 op
53602	Havaintojen tilastollinen käsittely,
3 op
53398 Tieteellinen laskenta I, 5 op
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53531 Hydrologian peruskurssi, 5 op
53541 Meritieteen peruskurssi, 5 op
53568 Lumen ja jään geofysiikka, 5 op
53536 Vesivaipan mittausmenetelmät,
		
5 op
535046	Geographic Information Systems
(GIS), 7 op
530289	Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi, 5 op
53510 Kandidaatintutkielma, 6 op
50036 Kypsyysnäyte
Valinnaiset aineopinnot (15 op)
53540 Itämeren oseanografia I, 5 op
53528 Deskriptiivinen oseanografia, 5 op
535024 Sovellettu hydrologia, 5 op
54156 Hydrogeologian perusteet
53399 Tieteellinen laskenta II, 5 op
53537 Kaukokartoitus, 5 op
530286 Termofysiikan perusteet, 4 op
530287 Termodynaamiset potentiaalit,
		
6 op
Oppiaineen vastuuprofessorin kanssa sovitun ja HOPSiin kirjatun mukaan valinnaisia
kursseja voi ottaa myös muilta erikoistumislinjoilta, toisesta koulutusohjelmasta tai toisesta yliopistosta.

2. Sivuaineopinnot (vähintään 50 op)
Sivuaineiden tulee koostua fysiikan perusopintokokonaisuudesta (25 op) ja jonkun
toisen luonnontieteen aineen, kuten matematiikan tai menetelmätieteiden perusopintokokonaisuudesta (25 op).
Fysiikka

530133 FYSIIKAN
PERUSOPINNOT(SIVUAINE) (25 OP)
530281 Vuorovaikutukset ja kappaleet,
		
5 op
530282 Vuorovaikutukset ja aine, 5 op
530283 Sähkömagnetismi, 5 op
530284 Säteilykentät ja fotonit, 5
530140	Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt, 5 op

3. Muut opinnot (34 op)
50042	LUK MUUT OPINNOT
(VÄHINTÄÄN 34 op)
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Pakolliset opinnot (26 op)
53001	
Työelämään orientoivia opintoja:
Fysikaalisten tieteiden esittely, 3
op
53704	Matemaattiset apuneuvot I, 8 op,
tai vastaavat tiedot
530147	Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op
Tieto- ja viestintätekniikan opinnot (3 op)
530148 TVT-ajokortti, 3 op
Kieliopinnot (11 op), jotka koostuvat opinnoista:
Äidinkieli, 4 op, sisältäen seuraavat:
50505 Geofysiikan harjoitusaine, 2 op
535123 Äidinkieli (seminaariesitelmä),
		
2 op
Toinen kotimainen kieli, 3 op (CEFR-taso
B1)
Vieras kieli, 4 op (englannissa CEFR-taso
B2, muissa kielissä B1)
Vapaasti valittavat opinnot (8 op)
Vapaasti valittavia opinnoja tulee suorittaa
siten, että tutkinnon laajuus 180 op täyttyy.
Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan sisällyttää myös vähimmäisvaatimukset ylittäviä
pääaineen tai sivuaineen opintoja. Tässä
tapauksessa ne voidaan kirjata joko pää
aineen tai sivuaineen kokonaisuuksiin tai
muihin opintoihin.

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO
(120 OP)
1. Pääaineopinnot (84 op)
535150	GEOFYSIIKAN SYVENTÄVÄT
OPINNOT (84 OP)
Valinnaisissa opinnoissa A-kurssit ovat erikoistumislinjan ydinainesta ja B-kurssit ovat
erikoistumislinjan erikoistumisopintoja ja
jatko-opintojen kursseja, joita ei pääsääntöisesti tulisi suorittaa ennen A-kursseja.
Oppiaineen vastuuprofessorin kanssa sovitun ja HOPSiin kirjatun mukaan kursseja
voi ottaa myös muilta erikoistumislinjoilta,
toisesta koulutusohjelmasta tai toisesta yliopistosta.
Pakolliset opinnot (64 op)
535041 Turbulenssioppi, 5 op
53583	Matemaattiset mallit hydrosfäärin
fysiikassa, 5 op

535006 Aikasarja-analyysi geotieteissä,
		
5 op
50304	Geofysiikan syventävien opintojen
seminaari, 3 op
535040	Geofysiikan historia, 2 op (kirjatentti)
50112 Pro gradu -tutkielma, 40 op
50039 Kypsyysnäyte
Ainakin yksi kenttäkurssi seuraavista:
53641	Mikrometeorologian ja hydrologian
kenttäkurssi, 4 op
535128 Meritieteen kenttäkurssi, 4 op
535126 Lumen ja jään kenttäkurssi, 4 op
Valinnaiset syventävät opinnot (20 op)
Valinnaisiin opintoihin voidaan sisällyttää
alla olevan listan lisäksi myös muita alan
kursseja, joita pidetään harvemmin ja mahdollisuuksien mukaan.
A. Ydinaineksen kurssit
53545 Dynaaminen oseanografia I, 5 op
535008 Glasiologia, 5 op
53574 Globaali hydrologia, 5 op
53548 Veden pinta-aallot, 5 op
B. Erikoistumiskurssit
535044 Routa, 5 op
54072 Geohydrologia, 5 op
53376 Hydrodynamiikka , 5 op
53587 Itämeren oseanografia II, 5 op
53505 Rannikko-oseanografia, 5 op
535039 Vesivaipan erikoiskurssi, 5 op

2. Muut opinnot (Vähintään 36 op)
50034

FM MUUT OPINNOT (1-35 OP)

Pakolliset opinnot (1-8 op)
530150	Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op
53705 Matemaattiset apuneuvot II, 8 op
Matemaattiset apuneuvot II ei ole pakollinen, jos opiskelijalla on vastaavia muita
kursseja suoritettuna. Muihin opintoihin voidaan sisällyttää myös valinnaisia kursseja
menetelmätieteiden kurssikorista ja lisää
geofysiikan syventäviä opintoja.
Valinnaiset opinnot (27 op)
Vapaasti valittavia opintoja, jotka voivat
myös olla pääainetta tai sivuainetta täydentäviä opintoja.
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JATKOTUTKINNOT JA JATKOOPINNOT GEOFYSIIKASSA
Jatkotutkintoja ovat filosofian lisensiaatin ja
filosofian tohtorin tutkinto. Molempiin tutkintoihin kuuluu 60 opintopisteen laajuiset
pää- ja sivuaineen opinnot, jotka määritellään jatko-opintojen henkilökohtaisessa
opintosuunnitelmassa (J-HOPS). Jatkoopinnot koostuvat oman tutkimusalan jatkoopinnoista (50 op) ja yleisistä jatko-opinnoista (10 op).

53562	TUTKIMUSALAN (GEO
FYSIIKKA) JATKO-OPINNOT
(50 op)
Pakolliset opinnot (3 op)
53180 Jatko-opintojen seminaari, 3 op
Valinnaiset opinnot (47 op)
Tutkimusalan jatko-opintojen pääosan on
oltava omaan tutkimusalaan liittyviä syventäviä opintoja. Myös pääaineen aineopintojen kursseja voidaan hyväksyä jatko-opintoihin, mikäli ne perustellusti liittyvät tutkimustyöhön. Pääaineopintojen lisäksi tutkimusalan opintoihin voi kuulua sivuaineiden
aineopintoja tai syventäviä opintoja tai muiden yliopistojen vastaavan tasoisia opintoja. Kokonaisuuteen tulee sisältyä oman tutkimusalan erikoiskursseja 20 op, ja niiden
tulee muodostaa maisterintutkintoon kuuluneita geofysiikan syventäviä opintoja vaativampi kokonaisuus. Kaikkien opintojen on
muodostettava pääaineopintoja ja tutkimustyötä tukeva kokonaisuus.

53000 Yleiset jatko-opinnot
(10 op)
Yleisiin jatko-opintoihin tulee sisältyä tieteenfilosofian, tutkimusetiikan ja yleiseen
asiantuntijuuteen valmentavia opintoja sekä
kansainvälistä tieteellistä toimintaa. Kurssitarjonnasta vastaavat yliopisto, matemaattis- luonnontieteellinen tiedekunta ja sen
laitokset. Tarkemmasta sisällöstä sovitaan
jatko-opintosuunnitelmaa tehtäessä.

GEOFYSIIKAN OPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE
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535161	GEOFYSIIKAN AINEOPINNOT
(SIVUAINE) (35 OP)
Edellytyksenä vesivaipan geofysiikan aine
opintojen suorittamiselle on meteorologian
perusopinnot tai muu vastaavat tiedot antava kokonaisuus.
Pakolliset opinnot (20 op)
53749 Jatkumomekaniikan perusteet,
		
5 op
53531 Hydrologian peruskurssi, 5 op
53541 Meritieteen peruskurssi, 5 op
53568 Lumen ja jään geofysiikka, 5 op
Valinnaiset opinnot (vähintään 15 op)
Geofysiikan pääaineen aineopinnoista

535151	GEOFYSIIKAN SYVENTÄVÄT
OPINNOT (SIVUAINE) (60 OP)
Nämä opinnot koostuvat pääosin geofysiikan syventävistä opinnoista, mutta pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte korvataan 20
op tutkielmalla. Tarkempi opintosuunnitelma
tehdään pääaineessa syventävien opintojen alkuvaiheessa.

METEOROLOGIA
Kotisivu: http://www.opetus.physics.helsinki.fi/oppiaineet/meteorologia.html

TUTKINTOVAATIMUKSET
Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat 1.8.2014 tai myöhemmin opintonsa
aloittaneet opiskelijat. Ennen 1.8.2014 opintonsa aloittaneet voivat suorittaa tutkintonsa opintojen aloittamisvuonna voimassa olleiden vaatimusten mukaan tai siirtyä opiskelemaan uudempien vaatimusten mukaan.
Mikäli opinnot on aloitettu ennen 1.8.2005,
tutkinto suoritetaan 1.8.2005 voimaan tulleiden tai uudempien tutkintovaatimusten mukaan.

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN
TUTKINTO (180 OP)
1. Pääaineopinnot (97 op)
536001	METEOROLOGIAN
PERUSOPINNOT (25 op)
535026	Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet, 5 op
53604 Ilmakehän termodynamiikka, 5 op
53622	Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet, 10 op
53646 Rajakerroksen fysiikka I, 5 op

53620	METEOROLOGIAN
AINEOPINNOT (72 op)
Pakolliset opinnot (62 op)
53605	Ilmakehän virtausrakenteiden dynamiikka, 8 op
53398 Tieteellinen laskenta I, 5 op
535027	Fysikaalisen klimatologian perusteet, 6 op
53623 Numeerinen meteorologia I, 5 op
53606 Synoptinen meteorologia I, 5 op
53695 Kojemeteorologia, 3 op
53638	Kojemeteorologian laboratoriotyöt,
3 op
53696	Tutka- ja kaukokartoitusmeteorologia, 3 op
53602	Havaintojen tilastollinen käsittely,
3 op
530286 Termofysiikan perusteet, 4 op
530287 Termodynaamiset potentiaalit,
		
6 op

53697
53649
50036

Virtausilmiöt, 5 op
Kandidaatin tutkielma, 6 op
Kypsyysnäyte

Kurssi Havaintojen tilastollinen käsittely on
erikseen sopimalla vaihdettavissa johonkin
vastaavaan tilastotieteen kurssiin.
Valinnaiset opinnot (10 op)
53749 Jatkumomekaniikan perusteet,
		
5 op
53108 Siirtoilmiöt I, 5 op
53632 Mesometeorologia, 3 op
53607 Synoptinen meteorologia II, 5 op
53656 Synoptiikan laboratoriokurssi, 3 op
53670	Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos
ja vaikutukset, 5 op
530144	Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I, 5 op
53541 Meritieteen peruskurssi, 5 op
Jos valinnaisia aineopintoja suoritetaan yli
10 op, muihin opintoihin kuuluvia vapaasti
valittavia opintoja tarvitaan vastaavasti vähemmän.

2. Sivuaineopinnot (vähintään 50 op)
Sivuaineopintojen tulee koostua ainakin
kahdesta vähintään 25 op:n laajuisesta perusopintokokonaisuudesta. Jos sivuaineopintoja suoritetaan yli 50 op, muihin
opintoihin kuuluvia vapaasti valittavia opintoja tarvitaan vastaavasti vähemmän. Fysiikka on meteorologian opiskelijoille pakollinen sivuaine. Toiseksi sivuaineeksi suositellaan menetelmätieteitä tai teoreettista fysiikkaa.
Fysiikka

530133	FYSIIKAN PERUSOPINNOT
(SIVUAINE) (25 OP)
530281 Vuorovaikutukset ja kappaleet,
		
5 op
530282 Vuorovaikutukset ja aine, 5 op
530283 Sähkömagnetismi, 5 op
530284 Säteilykentät ja fotonit, 5 op
530140	Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt, 5 op
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Menetelmätieteet

530156	MENETELMÄTIETEIDEN
PERUSOPINNOT (SIVUAINE)
(25 OP)
53704 Matemaattiset apuneuvot I, 8 op
53705 Matemaattiset apuneuvot II, 8 op
53399 Tieteellinen laskenta II, 5 op
Vapaasti valittavia menetelmätieteiden
kursseja, väh. 4 op
Teoreettinen fysiikka

537081	TEOREETTISEN FYSIIKAN
PERUSOPINNOT (SIVUAINE)
(25 OP)
53704 Matemaattiset apuneuvot I, 8 op
53705 Matemaattiset apuneuvot II, 8 op
Valinnaisia teoreettisen fysiikan perus- tai
aineopintotasoisia kursseja 9 op

3. Muut opinnot (33 op)
50042	LUK MUUT OPINNOT
(VÄHINTÄÄN 18 op)
Pakolliset opinnot (18 op)
53001	
Työelämään orientoivat opinnot:
Fysikaalisten tieteiden esittely,
		
3 op
530147	Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op
530148 TVT-ajokortti, 3 op
Kieliopinnot (11 op), jotka koostuvat opinnoista
Äidinkieli, 4 op, sisältäen seuraavat:
53603 Meteorologian harjoitusaine, 2 op
53669 Seminaarikurssi, 2 op
Toinen kotimainen kieli, 3 op (CEFR-taso
B1)
Vieras kieli, 4 op (englannissa CEFR-taso
B2, muissa kielissä B1)
Vapaasti valittavat opinnot (15 op)
Vapaasti valittavia opintoja tulee suorittaa
siten, että tutkinnon laajuus 180 op täyttyy.
Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan hyväksyä myös vähimmäisvaatimukset ylittäviä pääaineen tai sivuaineen opintoja. Tässä tapauksessa ne voidaan kirjata joko
pääaineen ja sivuaineen kokonaisuuksiin
tai muihin opintoihin.
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(120 OP)
1. Pääaineopinnot (70–90 op)
536004	METEOROLOGIAN
SYVENTÄVÄT OPINNOT
Pakolliset opinnot (55 op)
53624 Fysikaalinen meteorologia, 5 op
53648 Ilmakehän yleinen kiertoliike I,
		
5 op
53634 Pilvifysiikka, 5 op
50113 Pro gradu -tutkielma, 40 op
50039 Kypsyysnäyte
Valinnaiset opinnot (15–35 op)
Syventäviin opintoihin kuuluu erikoistuminen
joko dynaamisen meteorologian ja kauko
kartoituksen tai mikrometeorologian ja kemiallisen meteorologian erikoistumislinjalle.
Kurssit A sisältävät erikoistumislinjan ydinaineksen. Kurssit B ovat erikoistumisopintoja ja erikoistumislinjan jatko-opintojen kursseja. Oppiaineen vastuuprofessorin kanssa
sovitun ja HOPSiin kirjatun mukaan kursseja voi ottaa myös muilta erikoistumislinjoilta,
toisesta koulutusohjelmasta tai toisesta yliopistosta.

1. Dynaaminen meteorologia ja
kaukokartoitus
A. Ydinaineksen kurssit
53654 Numeerinen meteorologia II, 5 op
53659	Ilmakehän dynamiikan jatkokurssi,
5 op
53651 Ilmakehän yleinen kiertoliike II,
		
5 op
53665 Tutkameteorologian jatkokurssi,
		
5 op
B. Erikoistumiskurssit
53655	Numeerisen meteorologian laboratoriokurssi, 5 op
53657	Tutkameteorologian laboratoriotyöt, 3 op
53376 Hydrodynamiikka, 5 op
53626 Ilmakemia, 5 op
53864	Sähkömagneettinen sironta ja absorptio, 5 op
535006 Aikasarja-analyysi geotieteissä,
		
5 op
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53673	Stratosfäärin dynamiikka ja kemia,
5 op
53672	
Konvektiiviset sääjärjestelmät ja
ilmasto, 5 op
530231	Meteorologiset kaukokartoitussovellukset, 5 op
53834 Tilastolliset inversiomenetelmät,
		
5 op

2. Mikrometeorologia ja kemiallinen
meteorologia
A. Ydinaineksen kurssit
53693	Veden, hiilen ja typen kierto maaalueilla, 5 op
53051 Aerosolifysiikka I, 5 op
53311 Siirtoilmiöt II, 5 op
53641	Mikrometeorologian ja hydrologian
kenttäkurssi, 4 op
535006 Aikasarja-analyysi geotieteissä,
		
5 op
B. Erikoistumiskurssit
53328	Ilman epäpuhtauksien fysiikka, kemia ja vaikutukset; Kenttämittaukset 5 op
535041 Turbulenssioppi, 5 op
53376 Hydrodynamiikka, 5 op
53626 Ilmakemia, 5 op
53350 Ilmakehämallinnus I, 5 op
53352 Ilmakehämallinnus II, 5 op
530080	Ilmakehän aerosolien mittaus:
		
aerosolifysiikka, näytteenotto- ja
		
mittausmenetelmät (intensiivikurs		
si), 4 op
530007 Ilmakemian jatkokurssi, 5 op
53652 Rajakerroksen fysiikka II, 5 op
530124 Klassinen nukleaatioteoria, 5 op
530181	Ilmakehän aerosolien muodostuminen ja kasvu (intensiivikurssi),
		
5 op
530233	Satelliittikaukokartoitusmenetelmät
aerosolitieteessä, 5 op
530040	Mikrometeorologisten vuonmit
tausmenetelmien teoriat, 5 op
Pääaineopintoihin voidaan myös erikseen
sovittavalla tavalla sisällyttää muissa korkeakouluissa ja yliopistoissa suoritettuja
kursseja, harjoitustöitä (enintään 5 op) sekä
lisätutkielmia (enintään 10 op). Meteorolo
gian seminaareihin osallistumisesta voidaan myöntää enintään 3 op.

2. Muut opinnot (30-50 op)
50034	FM MUUT OPINNOT
(30-50 op)
Pakolliset opinnot (2-9 op)
530150	Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op
53690	Harjoittelua meteorologian tai lähitieteiden alalla, 1-3 op
Toinen kursseista
53399 Tieteellinen laskenta II, 5 op
581325 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op
ellei jompikumpi jo sisälly LuK -tutkintoon.
Valinnaiset opinnot (21-48 op)
Valinnaiset opinnot voivat sisältää esimerkiksi uuden, vähintään 25 op sivuainekokonaisuuden tai laajennusta LuK -tutkinnon
sivuainekokonaisuuksiin.

JATKOTUTKINNOT JA JATKOOPINNOT METEOROLOGIASSA
Jatkotutkintoja ovat Filosofian lisensiaatin ja
Filosofian tohtorin tutkinto. Molempiin tutkintoihin kuuluu 60 opintopisteen laajuiset
pää- ja sivuaineen opinnot, jotka määritellään jatko-opintojen henkilökohtaisessa
opintosuunnitelmassa (J-HOPS). Jatkoopinnot koostuvat oman tutkimusalan jatkoopinnoista (50 op) ja yleisistä jatko-opinnoista (10 op).

53610	METEOROLOGIAN JATKOOPINNOT (60 op)
53615	Tutkimusalan
(meteorologia) jatkoopinnot (50 op)
Pakolliset opinnot (3 op)
53180 Jatko-opintojen seminaari, 3 op
Valinnaiset opinnot (47 op)
Tutkimusalan jatko-opintojen pääosan on
oltava oman tutkimusalaan liittyviä syventäviä opintoja. Myös pääaineen aineopintojen
kursseja voidaan hyväksyä jatko-opintoihin,
mikäli ne perustellusti liittyvät tutkimustyö-
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hön. Pääaineopintojen lisäksi tutkimusalan
jatko-opintoihin voi kuulua sivuaineiden aineopintoja tai syventäviä opintoja, tai muiden yliopistojen vastaavan tasoisia opintoja. Opintojen tulee kuitenkin muodostaa
maisterintutkintoon kuuluneita meteorologian syventäviä opintoja vaativampi kokonaisuus. Kaikkien opintojen on muodostettava
pääaineopintoja ja tutkimustyötä tukeva kokonaisuus.
Luentokurssien ohella opintoihin voidaan
sisällyttää myös annettuun kirjallisuuteen
perustuvia kirjallisia kuulusteluja. Tarkemmasta sisällöstä sovitaan jatko-opintosuunnitelmaa tehtäessä.

53000	Yleiset jatko-opinnot
(10 op)
Yleisiin jatko-opintoihin tulee sisältyä tieteenfilosofian, tutkimusetiikan ja yleiseen
asiantuntijuuteen valmentavia opintoja sekä
kansainvälistä tieteellistä toimintaa. Kurssitarjonnasta vastaavat yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja sen laitokset. Tarkemmasta sisällöstä sovitaan
jatko-opintosuunnitelmaa tehtäessä.

METEOROLOGIAN OPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE
536010	METEOROLOGIAN PERUS
OPINNOT (SIVUAINE) (25 op)
Pakolliset opinnot (17-20 op)
535026	Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet, 5 op
53604 Ilmakehän termodynamiikka, 5 op
Toinen kursseista
53622	Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet, 10 op
53329	Ympäristöongelmat, fysiikka ja kemia, 7 op
Valinnaiset opinnot (5-8 op)
Valinnaisia meteorologian kursseja 5-8 op
siten, että muodostuu 25 op kokonaisuus.

536020 METEOROLOGIAN
AINEOPINNOT (SIVUAINE) (35 OP)
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Pakolliset opinnot (20-30 op)
535027	Fysikaalisen klimatologian perusteet, 6 op
53695 Kojemeteorologia, 3 op
53696	Tutka- ja kaukokartoitusmeteorologia, 3 op
53622	Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet (jos ei perusopinnoissa),
10 op
53605	Ilmakehän virtausrakenteiden dynamiikka, 8 op
Valinnaiset opinnot (5-15 op)
Valinnaisia meteorologian kursseja 5-15 op
riippuen siitä, onko Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet sisällytetty perusopintoihin
vai ei.

536030	METEOROLOGIAN
SYVENTÄVÄT OPINNOT
(SIVUAINE) (60 OP)
Edellytyksenä syventävien opintojen suorittamiselle ovat meteorologian perus- ja aine
opinnot sivuaineopiskelijoille tai muu vastaavat tiedot antava kokonaisuus.
Pakolliset opinnot (30 op)
53624 Fysikaalinen meteorologia, 5 op
53648 Ilmakehän yleinen kiertoliike I,
		
5 op
53698 Tutkielma, 20 op
Valinnaiset opinnot (30 op)
Valinnaisia kursseja meteorologian aineopinnoista sekä dynaamisen ja fysikaalisen meteorologian ja/tai kemiallisen meteorologian erikoistumislinjoilta, väh. 30 op.
Jo meteorologian perusopintojen suorittaminen edellyttää lukiokurssia laajemmat tiedot matematiikassa ja fysiikassa (esim. Matemaattiset apuneuvot ja Fysiikan perusopinnot). Mikäli perustietojen riittävyys on
epävarmaa, kannattaa neuvotella opintoneuvojan kanssa. Kurssin Meteorologian ja
säähavainnonteon perusteet voi kuitenkin
käydä ilman erityisiä muita sivuaineopintoja.

TÄHTITIEDE
Kotisivu: http://www.opetus.physics.helsinki.fi/oppiaineet/tahtitiede.html

tutkintovaatimukset
Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat 1.8.2014 tai myöhemmin opintonsa
aloittaneet opiskelijat. Ennen 1.8.2014 opintonsa aloittaneet voivat suorittaa tutkintonsa opintojen aloittamisvuonna voimassa olleiden vaatimusten mukaan tai siirtyä opiskelemaan uudempien vaatimusten mukaan.
Mikäli opinnot on aloitettu ennen 1.8.2005,
tutkinto suoritetaan 1.8.2005 voimaan tulleiden tai uudempien tutkintovaatimusten mukaan.

LUONNONTIETEEN KANDIDAATIN
TUTKINTO (180 OP)
1. Pääaineopinnot (81-85 op)
53933	TÄHTITIETEEN
PERUSOPINNOT (25 OP)
53861 Tähtitieteen perusteet I, 5 op
53862 Tähtitieteen perusteet II, 5 op
53909	
Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I, 5 op
53915	
Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II, 5 op
53398 Tieteellinen laskenta I, 5 op

53839	TÄHTITIETEEN AINEOPINNOT
(56-60 OP)
53921 Astrofysiikan peruskurssi, 8 op
53922 Taivaanmekaniikka, 8 op
53858	Havaitsevan tähtitieteen jatkokurssi I, 6 op
53923 Aurinkokunnan fysiikka, 5 op
53926 Galaksit ja kosmologia, 5 op
53925 Linnunradan rakenne, 5 op
53924 Tähtien rakenne ja kehitys, 5 op
53399 Tieteellinen laskenta II, 5op
53602	Havaintojen tilastollinen käsittely,
3 op
53943 Kandidaatintutkielma, 6 op
50036 Kypsyysnäyte

Jos Suhteellisuusteorian perusteet -kurssia
ei sisällytä aineopintoihin, silloin se on sisällytettävä sivuaineopintoihin.
Kaksi aineopintojen kursseista voidaan
henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa
sovitun mukaisesti korvata kategorioiden A
tai B syventävillä kursseilla.

2. Sivuaineopinnot (71-75 op)
Sivuaineopintojen tulee koostua vähintään
kahden eri aineen perusopinnoista (25 op +
25 op) ja lisäksi joko kolmannen sivuaineen
perusopinnoista (25 op) tai muista vapaasti
valittavista sivuaineopinnoista niin, että sivuaineopintojen opintopistemäärä 75 op
tulee täyteen. Jos Suhteellisuusteorian perusteet -kurssi sisältyy pääaineen aineopintoihin, riittää, että sivuaineopintoja suorittaa
vain 71 op.
Pakollisina sivuaineina ovat fysiikan perusopinnot sekä vähintään yksi seuraavista:
teoreettisen fysiikan perusopinnot, matematiikan perusopinnot tai menetelmätieteiden
perusopinnot. Muita suositeltavia sivuaineita ovat geofysiikka, meteorologia, kemia,
tietojenkäsittelytiede, geologia ja menetelmätieteet.

Pakolliset sivuaineopinnot (25 op)
530133	FYSIIKAN PERUSOPINNOT
(SIVUAINE) (25 op)
530281 Vuorovaikutukset ja kappaleet,
		
5 op
530282 Vuorovaikutukset ja aine, 5 op
530283 Sähkömagnetismi, 5 op
530284 Säteilykentät ja fotonit, 5 op
530140	Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt, 5 op

Vaihtoehtoiset sivuaineopinnot
(25 op)
Teoreettisen fysiikan, matematiikan tai menetelmätieteiden perusopinnot sivuaineopiskelijoille, 25 op.

Valinnaiset aineopinnot (0-4 op)
530000	Suhteellisuusteorian perusteet,
		
4 op
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Teoreettinen fysiikka

537081	TEOREETTISEN FYSIIKAN
PERUSOPINNOT (SIVUAINE)
(25 OP)
53704 Matemaattiset apuneuvot I, 8 op
53705 Matemaattiset apuneuvot II, 8 op
Valinnaisia teoreettisen fysiikan perus- tai
aineopintotasoisia kursseja 9 op
Matematiikka

57500	MATEMATIIKAN
PERUSOPINNOT (25 OP)
57026 Analyysin peruskurssi, 10 op tai
57016 Analyysi I, 10 op
57044 Differentiaaliyhtälöt I, 5 op
Muita matematiikan sivuainekokonaisuuden
kursseja 10 op
Menetelmätieteet

530156	MENETELMÄTIETEIDEN
PERUSOPINNOT (SIVUAINE)
(25 OP)
53704 Matemaattiset apuneuvot I, 8 op
53705 Matemaattiset apuneuvot II, 8 op
Muita kursseja menetelmätieteiden kurssikorista, 9 op
TAI
57026 Analyysin peruskurssi, 10 op tai
57016 Analyysi I, 10 op
57044 Differentiaaliyhtälöt I, 5 op
Muita kursseja menetelmätieteiden kurssikorista, 10 op

3. Muut opinnot (24 op)
50042	LUK MUUT OPINNOT
(VÄHINTÄÄN 20 OP)
Pakolliset opinnot (20 op)
53001 Työelämään orientoivat opinnot:
Fysikaalisten tieteiden esittely, 3 op (Voidaan korvata työharjoittelulla (53802))
530147 HOPS, 1 op
Kieli- ja viestintäopinnot, 10 op:
53972 Kerro tähtitieteestä populaarikirjoittamisen kurssi, 3 op
Toinen kotimainen kieli, 3 op (CEFR-taso
B1)
Vieras kieli, 4 op (englannissa CEFR-taso
B2, muissa kielissä B1)
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Tieto- ja viestintätekniikan opinnot, 6 op:
530148 TVT-ajokortti, 3 op
Tähtitieteen TVT-harjoitustyö (53971) tai
muita tietojenkäsittelytieteen tai fysiikan laitoksen järjestämiä TVT-opintoja, 3 op
Vapaasti valittavat opinnot (4 op)
Vapaasti valittavia opintoja tulee suorittaa
siten, että tutkinnon laajuus 180 op täyttyy.
Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan sisällyttää myös vähimmäisvaatimukset ylittäviä
pääaineen tai sivuaineen opintoja. Tässä
tapauksessa ne voidaan kirjata joko pääaineen tai sivuaineen kokonaisuuksiin tai
muihin opintoihin.

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO
(120 OP)
1. Pääaineopinnot (70-80 OP)
53935	TÄHTITIETEEN SYVENTÄVÄT
OPINNOT (70–80 OP)
Tähtitieteen syventävistä kursseista vähintään yhden tulee olla painottunut teoriaan ja
yhden havaintoihin.
Pakolliset opinnot (53–59 op)
Kaksi kurssia syventävien opintojen ydinaineksen A-kursseista (10–15 op riippuen
kurssien laajuuksista)
53944	Tähtitieteen seminaariharjoitukset,
3 op
50115 Pro gradu -tutkielma, 40 op
50039 Kypsyysnäyte
Valinnaiset opinnot (11–27 op)
Tähtitieteen tai (sopimuksen mukaan) muiden oppiaineiden syventäviä kursseja 11–
27 op siten, että kokonaisuuden minimilaajuus täyttyy.
HOPS-ohjauksen yhteydessä varmistetaan,
että vaatimus yhden teoreettisen ja yhden
havaitsevan syventävän kurssin suorittamisesta toteutuu. Tähtitieteen syventäviin
opintoihin voi sisältyä yksi tähtitieteen erikoisseminaari (53830, 3 op).
Opetusohjelmassa syventävät kurssit on
jaettu ohjeellisesti kahteen kategoriaan: A
edustaa syventävien opintojen ydinainesta
ja B erikoistumisvaiheen kursseja.

tähtitiede

A. Ydinaineksen kurssit
53942	
Modernin astrofysiikan avoimet
ongelmat, 5op
53941	Havaitsevan tähtitieteen jatkokurssi II, 5 op
53369 Tieteellinen laskenta III, 10 op
53919	Sähkömagneettinen sironta ja absorptio, 5op
53834 Tilastolliset inversiomenetelmät,
		
5 op

ruustutkimukseen liittyviä kursseja. Opiskelija voi joko vapaasti valita kursseja useista
eri osa-alueista tai keskittyä esim. yhteen
kuvatuista kokonaisuuksista. Kurssivalinnoillaan opiskelija voi painottua havaitsevaan tähtitieteeseen, teoreettiseen astrofysiikkaan tai kokeelliseen astrofysiikkaan.

B. Erikoistumiskurssit
53956 Tähtienvälinen aine, 5 op
53852 Säteilynkuljetus, 5 op
53854 Radiotähtitiede, 5op
53856 Aurinkokunnan pienkappaleet,
		
5 op
53919 Sähkömagneettinen sironta I, 5 op
53825 Sähkömagneettinen sironta II,
		
5 op
53918	
Dynamiikan jatkokurssi tähtitieteessä, 5 op
53863 Galaksien synty ja kehitys, 5 op
53833 Suurenergia-astrofysiikka, 5 op
53850 Aikasarja-analyysi tähtitieteessä,
		
5 op
53932 Muuttuvat tähdet, 5 op
53848 Magnetohydrodynamiikka, 5 op
53853 Tähtitieteen erikoiskurssi, 5 op

50034	FM MUUT OPINNOT
(40-50 op)

Syventävistä opinnoista opiskelija voi valita
kokonaisuuksia, jotka painottuvat joihinkin
tähtitieteen osa-alueisiin. Tällaisia kokonaisuuksia olisivat esimerkiksi
1.	 Planetaarinen tähtitiede (Aurinkokunnan
pienkappaleet, Sähkömagneettinen sironta
I & II, Dynamiikan jatkokurssi tähtitieteessä)
2. Tähtien aktiivisuus ja magnetohydrodynamiikka (Magnetohydrodynamiikka,
Muuttuvat tähdet)
3.	Tähtienvälinen aine (Tähtienvälinen aine, Radiotähtitiede)
4.	Ekstragalaktinen tähtitiede ja kosmologia (Galaksien synty ja kehitys, Suurenergia-astrofysiikka, Dynamiikan jatkokurssi
tähtitieteessä)
Useammalle tähtitieteen osa-alueelle soveltuvat kaikki ydinaineksen kurssit sekä erikoistumiskurssit Säteilynkuljetus ja Aika
sarja-analyysi tähtitieteessä. Kokonaisuuksiin voidaan sopimuksen mukaan sisällyttää
muiden oppiaineiden tähtitieteeseen ja ava-

2. Muut opinnot (40-50 op)

Pakolliset opinnot (2-4 op)
53827 Tähtitieteen työharjoittelu, 1–3 op
530150 HOPS (FM), 1 op
Valinnaiset opinnot (36-48 op)
Valinnaiset opinnot, 36-48 op, jotka voivat
olla myös pääainetta tai sivuainetta täydentäviä opintoja tai uusi sivuainekokonaisuus.
Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan sisällyttää tähtitieteen muita opintoja, esimerkiksi
53985

Johdatus astrobiologiaan, 3 op

JATKOTUTKINNOT JA JATKOOPINNOT TÄHTITIETEESSÄ
Jatkotutkintoja ovat filosofian lisensiaatin ja
filosofian tohtorin tutkinto. Molempiin tutkintoihin kuuluu 60 opintopisteen laajuiset
pää- ja sivuaineen opinnot, jotka määritellään jatko-opintojen henkilökohtaisessa
opintosuunnitelmassa (J-HOPS). Jatkoopinnot koostuvat oman tutkimusalan jatkoopinnoista ja yleisistä jatko-opinnoista.
Kaikkien opintojen on muodostettava
pääaineopintoja ja tutkimustyötä tukeva kokonaisuus.

53840	TÄHTITIETEEN JATKOOPINNOT (60 OP)
53870	Tutkimusalan
(tähtitiede) jatkoopinnot (40–50 op)
Tähtitieteen tai tähtitieteen tutkimusta tukevien sivuaineiden opintoja. Tähtitieteen
opintoja on oltava vähintään 20 op ja niiden
tulee muodostaa perustutkintoon kuuluneita
tähtitieteen syventäviä opintoja vaativampi
erikoistumiskursseihin painottuva kokonai-
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suus. Tutkimusta tukevien sivuaineiden
opintojen tulee olla vähintään aineopintotasoa. Jatko-opintoihin tulee sisällyttää 3 op
Jatko-opintoseminaari (53180).

53000	Yleiset jatko-opinnot
(10–20 op)
10–20 op yleisiä jatko-opintoja, joihin sisältyy tieteenfilosofia, tutkimusetiikka, kansainvälinen tieteellinen toiminta sekä yleiset
asiantuntijuuteen valmentavat opinnot. Yleiset jatko-opinnot voidaan suorittaa joko erillisinä kursseina tai integroituina tutkimustyöhön tai oman tutkimusalan opintoihin.

TÄHTITIETEEN OPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE
53973	TÄHTITIETEEN
PERUSOPINNOT (SIVUAINE)
(25 OP)
Pakolliset opinnot (10 op)
53861 Tähtitieteen perusteet I, 5 op
53862 Tähtitieteen perusteet II, 5 op
Valinnaiset opinnot (15 op)
Muita tähtitieteen kursseja, 15 op
Sivuainekokonaisuuteen suositellaan erityisesti Maailmankaikkeus Nyt -kurssia joka
voidaan suorittaa myös ruotsiksi tai englanniksi
53905

Maailmankaikkeus nyt, 3 op

53843	TÄHTITIETEEN AINEOPINNOT
(SIVUAINE) (35 OP)
Tähtitieteen aineopintojen tai syventävien
opintojen kursseja, 35 op

53975	TÄHTITIETEEN SYVENTÄVÄT
OPINNOT (SIVUAINE) (60 OP)
Tähtitieteen syventäviä kursseja, 40 op
53819 Tutkielma, 20 op
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Kemian laitos
PL 55 (A.I. Virtasen aukio 1)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin 02941 911 (vaihde)
Fax. 02941 50466
www.helsinki.fi/kemia
Laitos on avoinna lukukausien aikana pääsääntöisesti ma-pe 8–19.
Heinäkuussa laitos on suljettu.
Johtaja: Prof. Markku Räsänen
Opintotoimisto: A117
Puh. 02941 50472
Fax. 02941 50466

Verkkosivut
Tiedot opintoneuvonnasta, hallinnosta ja
opetuksesta ovat esillä laitoksen verkkosivuilla: http://www.helsinki.fi/kemia, https://
flamma.helsinki.fi/ > Kemian laitos, ja
https://weboodi.helsinki.fi/hy/ > Opetus/
Opintojaksot > Opinto-oppaat.

Opetusohjelma
Opetusohjelma ja opintojaksokuvaukset sekä linkit yksittäisten opintojaksojen verkkosivuille ovat esillä WebOodi-verkkosivuilla
https://weboodi.helsinki.fi/hy/ > Opetus/
Opintojaksot > Opinto-oppaat.

Tutkintovaatimukset
Ennen 1.8.2005 voimassa olleen tutkintojärjestelmän mukaan opintonsa aloittaneille
on julkaistu opintojaksokohtaiset korvaavuustaulukot verkossa osoitteessa https://
flamma.helsinki.fi/ > Kemian laitos.

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN
TUTKINTO (180 OP)
(Tutkintorakenne on Chemistry Eurobachelor® -luokituksen mukainen)

1. Pääaineopinnot (96 op)
55023

Kemian Perusopinnot
(25 op)

55052	Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset, 5 op
55053	Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino, 3 op
55055 Epäorgaaninen kemia, 5 op
55056 Orgaaninen kemia I, 5 op
55015	
Turvallinen työskentely laborato
riossa, 1 op
55057 Kemian perustyöt I, 3 op
55058 Kemian perustyöt II, 3 op

55041	Kemian aineopinnot
(PÄÄAINE) (71 op)
Pakolliset opinnot (59 op)
55059 Liuoskemia, 3 op
55061 Epäorgaanisen kemian työt I, 4 op
55062 Epäorgaanisen kemian työt II,*
		
4 op
55063 Orgaaninen kemia II, 5 op
55064 Biologinen kemia, 3 op
55065	Orgaanisten yhdisteiden rakenteiden selvittäminen, 3 op
55066 Orgaanisen kemian työt I, 4 op
55067 Orgaanisen kemian työt II,* 4 op
55068 Termodynamiikka ja dynamiikka,
		
5 op
55069	Molekyylien rakenne ja spektroskopia, 5 op
55072 Fysikaalisen kemian työt I, 2 op
55073 Fysikaalisen kemian työt II, 2 op
55096 Tutkimusprojekti, 9 op
55097 Kandidaatintutkielma, 6 op
50036 Kypsyysnäyte
Vaihtoehtoiset opinnot (12 op)
55074 Polymeerikemia, 4 op
55075 Radiokemia, 4 op
55076 Instrumenttianalytiikka, 4 op
55077 Kemian historia, 4 op
55078 Bioinorganic chemistry, 4 cr
55079 Laskennallinen kemia, 4 op
55081 Fysikaalisen kemian työt III, 4 op
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55082	Molekyylien rakenteen jatkokurssi,* 4 op
55083	Molekyylien tilastollinen mekaniikka,* 4 op
*Laitoksen opetuksesta vastaavan varajohtajan luvalla opintojaksot 55062 ja 55067
voidaan korvata opintojaksoilla 55082 ja
55083 (yhteensä 8 op).

2. Sivuaineopinnot (vähintään 50 op)
Sivuaineopinnot koostuvat joko kahden eri
aineen perusopinnoista (25 + 25 op) tai yhden aineen perus- ja aineopinnoista 60 op
(25 + 35 op). Sivuaineopinnoiksi hyväksytään luonnontieteelliset tai muut kemistin
tutkintoa tukevat opinnot. Sivuaineiden valinta ja opintosuunnitelmat käsitellään
HOPS-ohjauksessa ja laitoksen opintoneuvonnassa. Suositeltavia sivuaineita ovat:
Matematiikka
Fysiikka
Tietojenkäsittelytiede
Geologia
Menetelmätieteet 25 op (vain perusopintokokonaisuus)
Ympäristöalan monitieteinen sivuainekokonaisuus (YMS) 25 op (vain perusopintokokonaisuus)
Biokemia
Farmasia (vain hakemuksesta ja kemian
pääaineopiskelijalle määrättyjen vaatimusten mukaan)

3. LuK Muut opinnot (34 op) 50042
Pakolliset opinnot (24 op)
55095 Kemian orientoivat opinnot, 1 op
55101	Henkilökohtainen opintosuunnitelma, 1 op
55084 Matematiikkaa kemisteille, 5 op
55027	Tieto- ja viestintätekniikan opinnot,
5 op:
		
55028
TVT-ajokortti, 3 op
		
55034	Integroidut tvt-opinnot, 2
op (orgaanisen ja fysikaalisen kemian töiden
raportointi)
55043 Tieteellisen viestinnän opinnot,
		
5 op
		
55016
Kemian tietolähteet,
				
2 op
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55033	
Äidinkieli, 3 op (99190
Akateemisen kirjoittamisen perusteet, 1 op,
				
sekä 55060 LuK semi		
naariesitelmä, 2 op)
Toinen kotimainen kieli, 3 op (lähtötaso
CEFR B1)
Vieras kieli, 4 op (englannissa lähtötaso
CEFR B2, muissa kielissä lähtötaso CEFR
B1)
Harjoittelu sisältyy pakollisiin aineopintoihin
Vapaasti valittavat opinnot (10 op)
LuK –tutkintoon on sisällytettävä fysiikan ja
matematiikan opintoja vähintään 15 op erillisinä opintojaksoina, jos sivuaineisiin ei
kuulu näiden aineiden opintokokonaisuuksia. Tämä voi jakautua seuraavasti: 5 op
matematiikkaa ja 10 op fysiikkaa tai 5 op
fysiikkaa ja 10 op matematiikkaa. Kurssi
55084 Matematiikkaa kemisteille voidaan
sisällyttää näihin opintoihin. Matematiikan
ja fysiikan opinnoiksi hyväksytään näiden
oppiaineiden perus- ja aineopintokokonaisuuksiin kuuluvia opintojaksoja, poislukien
yleisopintojen luonteiset kurssit, kuten
esim. Matematiikan historia. Suosituksia
soveltuvista opintojaksoista voi kysyä opintoneuvojalta ja HOPS-ohjaajalta.

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO
(120 OP)
(Tutkintorakenne on Chemistry Euromaster® -luokituksen mukainen)
Maisterivaiheen opintoihin voi siirtyä vasta
sitten kun kandidaatin tutkinnon tutkintovaatimuksissa mainitut pakolliset kemian
opintojaksot on suoritettu. Tästä voi poiketa
vain perustellusta syystä ja sopimalla asiasta FM-tutkinnon HOPS-ohjaajan kanssa.
Erikoistumislinjat
Analyyttinen kemia
Epäorgaaninen kemia
Fysikaalinen kemia
Orgaaninen kemia
Polymeerikemia
Radiokemia

Kemian syventävät opinnot
(80–84 OP)
Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte 40 op
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(sisältää kokeellisen osan ja seminaariesitelmän)
Harjoittelu on integroitu syventäviin opintoihin

Muut opinnot (36–40 OP)
Pakolliset opinnot (1 op)
55025	Henkilökohtainen opintosuunnitelma, 1 op
Valinnaiset opinnot (35–39 op)
Valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää kemian
syventäviä opintoja ja sivuaineiden opintokokonaisuuksia tai muita kemistin tutkintoa
tukevia opintoja siten kuin erikoistumislinjan
professorin kanssa laadittavassa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa sovitaan.

Erikoistumislinjojen yksilöidyt
maisteritutkintojen vaatimukset
Analyyttinen kemia
1. Pääaineopinnot (80–84 op)
55200	Syventävät opinnot
(80–84 op)
Pakolliset opinnot (77–81 op)
55076	Instrumenttianalytiikka, 4 op, ellei
opintojakso sisälly kandidaatintutkintoon
55221 Kaasukromatografia, 2 op
55222 Nestekromatografia, 3 op
55238 Näytteen esikäsittely, 5 op
55212	Näytteen esikäsittely- ja kromatografiatyöt 3 op
55285 Massaspektrometria, 5 op
55213	Kapillaarielektromigraatiotekniikat,
3 op
55236 Metallien määritysmenetelmät,
		
3 op
55214	
Laatujärjestelmät ja mittausten
luotettavuus, 3 op
55281	Analyyttisen kemian harjoitustyöt,
5 op
55295 Lopputentti, 5 op
55103 Pro gradu -tutkielma, 40 op
50039 Kypsyysnäyte

Vaihtoehtoiset opinnot (3–7 op)
55215	
Kemometria kemistin työvälineenä, 2 op
55272	Nykyaikainen hiilihydraattianalytiikka, 2 op
55276	Instrumenttianalytiikka alkoholijuomatutkimuksessa, 2 op
55268	
Narkoottisten- ja dopingyhdisteiden analytiikka, 3 op
55269	Saastuneen ympäristön puhdistusja analyysimenetelmistä, 3 op
55274	
Analyyttinen optinen spektroskopia, 2 op
55288	Proteiinien ja peptidien tunnistaminen ja rakenneanalytiikka, 2 op
55244	Massaspektrometria ilmakehätieteissä ja ympäristöanalytiikassa, 3
tai 5 op
55293	Mikro- ja nanotekniikat bio- ja ympäristöanalytiikassa, 3 op
55216 Museoesineiden analytiikka, 2 op

2. FM Muut opinnot (36–40 op) 50034
55025	Henkilökohtainen opintosuunnitelma, 1 op
		Valinnaisia opintoja siten kuin henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa
sovitaan, vähintään 35–
39 op

Epäorgaaninen kemia
1. Pääaineopinnot (84 op)
55329

Syventävät opinnot
(84 op)

Pakolliset opinnot (66 op)
55364	Epäorgaanisen kemian jatkokurssi, 6 op
55394	Epäorgaanisen kemian seminaari,
3 op
55346	
Organometallien kemian perusteet, 5 op
55358 Epäorgaaninen materiaalikemia,
		
5 op
55354 Lopputentti, 7 op
55104 Pro gradu -tutkielma, 40 op
50039 Kypsyysnäyte
Vaihtoehtoiset opinnot (18 op)
55362 Kiinteän olomuodon kemia, 3 op
55366 Teollinen epäorgaaninen kemia,
		
3 op
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55305 Tyhjötekniikka, 3 op
55078 Bioinorganic chemistry, 4 op
55368	Organometalliyhdisteet katalyytteinä, 3 op
55309	Mikroskopiamenetelmät materiaalien karakterisoinnissa, 4 op
55367 Ohutkalvojen kemia, 7 op
55319	Vihreä kemia: uusiutuvat raaka-aineet ja kestävä energia, 4 op
55356 Pintakemia, 3 op
55357	Harvinaisten maametallien kemia,
3 op
55360	Kide- ja molekyylirakenteen määrittäminen, 5 op
55304 Kombinatoriaalinen kemia, 3 op
55361	
Epäorgaanisen kemian rakennetutkimusmenetelmät, 3 op
55363	Röntgendiffraktio- ja termoanalyyttisten menetelmien workshop,
		
3 op
55349 Bionanokomposiitit, 5 op

2. FM Muut opinnot (36 op) 50034
55025	Henkilökohtainen opintosuunnitelma, 1 op
		Valinnaisia opintoja siten kuin henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa sovitaan, vähintään 35 op

Fysikaalinen kemia
1. Pääaineopinnot (80 op)
55429 Syventävät opinnot
(80 op)
Pakolliset opinnot (40 op)
55105 Pro gradu -tutkielma, 40 op
50039 Kypsyysnäyte
Vaihtoehtoiset opinnot (40 op)
55467	Matemaattiset ja numeeriset menetelmät, 3 op
55431 Kvanttikemia, 5 op
55432 Spektroskopia, 5 op
55435 Reaktiokinetiikka, 5 op
55451 Fysikaalisen kemian jatkotyöt,
		
7 op
55083	Molekyylien tilastollinen mekaniikka, 4 op
55082	Molekyylien rakenteen jatkokurssi,
4 op
55472 Molekyylimallitus, 3 op
55461 FTIR-spektroskopia, 3 op
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55470 Laserkemia, 3 op
55436 Valokemia, 3 op
55414 Molecular properties, 3 op
55433 Kemian mittausmenetelmät, 3 op
55419 Ilmakemia, 3 op
55079 Laskennallinen kemia, 4 op
55412 Astrokemia, 3 op
55403 Biofysikaalinen kemia, 3 op
55404 Johdatus ilmakemiaan, 4 op
55456 Pinta- ja katalyysikemia, 3 op
		Fysikaalisen kemian seminaareja,
3 op/kukin

2. FM Muut opinnot (40 op) 50034
55025	Henkilökohtainen opintosuunnitelma, 1 op
		Valinnaisia opintoja siten kuin henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa sovitaan, vähintään 39 op

Orgaaninen kemia
1. Pääaineopinnot (80 op)
55580 Syventävät opinnot
(80 op)
Pakolliset opinnot (68 op)
55536	
Orgaanisen kemian syventävät
työt, 5 op
55551 Orgaanisen kemian jatkotyöt, 7 op
55556	Orgaanisen kemian reaktiomekanismit, 3 op
55555 Orgaaniset synteesimenetelmät,
		
3 op
55570	Orgaanisten synteesien suunnittelu, 3 op
55568 Lopputentti, 7 op
55106 Pro gradu -tutkielma, 40 op
50039 Kypsyysnäyte
Vaihtoehtoiset opinnot (12 op)
55509 Rakenne ja reaktiivisuus, 3 op
55505 Moderni laboratoriotekniikka, 3 op
55584	
Orgaanisten yhdisteiden NMRspektroskopia I, 3–4 op
55506	
Orgaanisten yhdisteiden NMRspektroskopia II, 5 op
55569 Tutkielma proseminaari, 3 op
55511	Green chemistry for organic chemists, 3 op
55516	Tietokoneavusteinen lääkeainesuunnittelu, 3 op
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55513	Bioaktiiviset orgaaniset yhdisteet,
3 op
55515 Asymmetrinen synteesi, 3 op
Tai muita orgaanisen kemian erikoiskursseja siten kuin henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa sovitaan.

2. FM Muut opinnot (40 op) 50034
55025	Henkilökohtainen opintosuunnitelma, 1 op
		Valinnaisia opintoja siten kuin henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa
sovitaan, vähintään 39
op

55689
55692

Modern polymer physics, 3 op
Polymeerien elinkaari, 3 op

2. FM Muut opinnot (40 op) 50034
55025	Henkilökohtainen opintosuunnitelma, 1 op
		Valinnaisia opintoja siten kuin henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa sovitaan, vähintään 39 op

Radiokemia
1. Pääaineopinnot (83–84 op)

Polymeerikemia

55710

1. Pääaineopinnot (80 op)

Pakolliset opinnot (71–75 op)
55075	Radiokemia, 4 op, ellei opintojakso sisälly kandidaatintutkintoon
55722 Säteilysuojelu, 2 op
55728 Radiokemian perustyöt, 4 op
55733	Radionuklidien kemia ja analytiikka, 7 op
55731 Ydinspektrometria, 7 op
55751 Radiokemian jatkotyö, 3 op
55706	Säteilysuojelusta vastaavan johtajan pätevyystentti, 1 op
55754 Lopputentti, 7 op
55108 Pro gradu -tutkielma, 40 op
50039 Kypsyysnäyte

55695 SYVENTÄVÄT OPINNOT
(80 OP)
Pakolliset opinnot (65 op)
55651 Polymeerikemian harjoitustyöt,
		
5 op
55659 Polymeerikemian peruskurssi,
		
5 op
55693	
Polymeerien valmistus ja polymeerimateriaalit, 5 op
55672 Polymeerifysiikka, 5 op
55654 Lopputentti, 5 op
55107 Pro gradu -tutkielma, 40 op
50039 Kypsyysnäyte
Vaihtoehtoiset opinnot (15 op)
55632 Puukemia, 3 op
55649	Polyolefiinit; prosessit ja teknologia, 3 op
55653 Polymeerikemian esitelmäsarja,
		
3 op
55669 Polymeerit lääketieteessä, 3 op
55673	
Valonsironta polymeerien tutkimusmenetelmänä, 3 op
55674 Polymeerien terminen analyysi,
		
3 op
55676 Polyelektrolyytit, 3 op
55677	Vesiliukoiset synteettiset ja luonnon polymeerit, 3 op
55683 Polymer rheology, 5 op
55685 Amphiphilic polymers, 5 op
55686 Synteettiset ja biokolloidit, 3 op
55687 Funktionaaliset polymeerit, 3 op
55688	NMR-spektroskopia polymeerikemiassa, 3 op

Syventävät opinnot
(83–84 op)

Vaihtoehtoiset opinnot (9–12 op)
Jos opintojakso 55075 Radiokemia sisältyy
kandidaatintutkintoon, vaihtoehtoisia opintoja suoritetaan vähintään 12 op
55735 Ympäristön radioaktiivisuus, 3 op
55782 Merkkiainetekniikka, 3 op
55742	
Radiolääkeaineiden valmistus ja
käyttö, 3 op
55732 Säteilykemia, 3 op
55741 Ydinpolttoainekierron kemia, 3 op
55720	Luonnon radioaktiiviset hajoamissarjat ympäristötutkimuksessa,
		
3 op
55761 Ilmakehän radioaktiivisuus, 3 op
55745	Ydinpolttoaineen loppusijoituksen
kemia, 3 op

2. FM Muut opinnot (36–37 op) 50034
55025	Henkilökohtainen opintosuunnitelma, 1 op
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Vapaasti valittavia opintoja siten
kuin henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa
sovitaan, vähintään 35–36 op

Vaihto-opiskelijoille tarkoitetut opinto
jaksot (20–60 op)
55290	Advanced research project in analytical chemistry
55312	Advanced research project in inorganic chemistry
55485	Advanced research project in physical chemistry
55577	Advanced research project in organic chemistry
55696	Advanced research project in polymer chemistry
55777	Advanced research project in radiochemistry
55895	Advanced research project in the
Laboratory for Instruction in Swedish

Jatkotutkinnot
Jatko-opiskelijaksi ennen 1.8.2008 hyväksytyt voivat suorittaa tutkinnon 31.7.2008
voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan.

FILOSOFIAN LISENSIAATIN
TUTKINTO
Jatko-opinnot FL-/FT-tutkintoa varten,
60 op
		
Tutkimusalan opinnot, 50 op
		Tutkimusalaan liittyviä pää- ja sivuaineiden opintoja opintosuunnitelmassa sovitulla tavalla.
55040 Yleiset jatko-opinnot, 10 op
		Pakollisia opintoja ovat: tieteen filosofia, tutkimusetiikka, kansainvälinen tieteellinen toiminta ja yleiset asiantuntijuuteen valmentavat
opinnot (esim. yliopistopedagogiikka ja opetustyö, projektihallinto,
johtaminen, taloushallinto). Nämä
voivat olla myös integroituna tutkimustyöhön.
Lisensiaatintutkimus
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FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO
Filosofian lisensiaatin tutkinto tai jatko-opinnot, kuten filosofian lisensiaatin tutkintovaatimuksissa.
Väitöskirja
Kun jatko-opiskelija vaihtaa pääainettaan,
on uuden pääaineen opintoja suoritettava
siinä laajuudessa kuin professorin hyväksymä opintosuunnitelma edellyttää.
JATKO-OPINNOT ORGAANISESSA KE
MIASSA
55590	Orgaanisen kemian jatko-opin
not FL/FT -tutkintoa varten,
		
60 op
55586	Tutkimusalan opinnot (orgaaninen
kemia), 50 op
		55560 Orgaanisen kemian laboratorion tutkijaseminaari, 3 op (syyslukukausina:
		10 osallistumiskertaa + oma esitys)
		55562 Lisensiaattikuulustelu osa I,
12 op (Smith & March: Advanced
Organic Chemistry tai muu teos
sopimuksen mukaan)
		55563 Lisensiaattikuulustelu osa
II, 3 op (sopimuksen mukaan)
		Muita tutkimusalaan liittyviä opintoja siten kuin opiskelijan opintosuunnitelmassa sovitaan
55040 Yleiset jatko-opinnot, 10 op
JATKO-OPINNOT ANALYYTTISESSÄ KE
MIASSA
55260 Analyyttisen kemian jatko-opinnot
FL-/FT-tutkintoa varten, 60 op
55226	
Tutkimusalan opinnot (analyyttinen kemia), 50 op
		
55257 Seminaariesitelmät, 3 op
		55258 Lisensiaattikuulustelu, osat
I ja II, 18 op
		Tutkimusalaan liittyviä tai sitä tukevia vähintään aineopintotasoisia
opintoja, kuten opiskelijan opintosuunnitelmassa sovitaan, 29 op
55040 Yleiset jatko-opinnot, 10 op

kemia

Kemian opinnot sivuaineopiskelijoille
55035	kemian Perusopinnot
(sivuaine) (25 op)
Pakolliset opinnot (16–20 op)
55052	Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset, 5 op tai
55395 Kemian perusteet, 3 op tai 5 op
55053	Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino, 3 op
55056 Orgaaninen kemia I, 3 op tai 5 op
55015	Turvallinen työskentely laborato
riossa, 1 op
55057 Kemian perustyöt I, 3 op
55058 Kemian perustyöt II, 3 op
Vaihtoehtoiset opinnot (5–9 op)
Opintojaksoja kemian pääaineopiskelijan
perus- ja aineopintojen opintokokonaisuuksista. Kokonaisuuteen voi sisällyttää myös
opintojaksot 55014 Johdatus ympäristökemiaan, 3 op, ja 55077 Kemian historia, 4
op.

55042	kemian aineopinnot
(sivuaine) (35 op)
Pakolliset opinnot (23 op)
Seuraavista opintojaksoista vähintään 23
op siten, että kokonaisuus sisältää vähin
tään kahden eri kemian alan laboratorio
töitä.
55059 Liuoskemia, 3 op
55055 Epäorgaaninen kemia, 5 op
55061 Epäorgaanisen kemian työt I, 4 op
55063 Orgaaninen kemia II, 5 op
55065	Orgaanisten yhdisteiden rakenteiden selvittäminen, 3 op
55066 Orgaanisen kemian työt I, 4 op
55068 Termodynamiikka ja dynamiikka,
		
5 op
55069	Molekyylien rakenne ja spektroskopia, 5 op
55072 Fysikaalisen kemian työt I, 2 op
55073 Fysikaalisen kemian työt II, 2 op
Perus- ja aineopinnoissa on huomioitava,
että opintojaksot 55052 Atomit, molekyylit
ja vuorovaikutukset sekä 55395 Kemian
perusteet ovat sisällöiltään osittain toisiaan
vastaavia, ja siksi vain toinen niistä voidaan
sisällyttää kemian opintokokonaisuuksiin.

Vaihtoehtoiset opinnot (12 op)
Kemian aineopintojen opintojaksoja. Kokonaisuuteen voi sisällyttää myös opintojaksot
55077 Kemian historia, 4 op, ja 55084 Matematiikkaa kemisteille, 5 op.

55050	kemian Syventävät
opinnot (sivuaine) (60 op)
Syventäviin opintoihin sisältyy 20 op laajuinen tutkielma.
Syventävät opinnot sovitaan erikseen
erikoistumislinjan professorin kanssa.

Kemian aineenopettajan
koulutus
Vastuuhenkilö:
Maija Aksela, professori, tutkimusjohtaja
Kemian opettajankoulutusyksikkö, kemian
laitos, s-posti: maija.aksela@helsinki.fi,
puh. 02941 50516.

Kemian opettajan
tutkintovaatimukset
LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN
TUTKINTO (180 OP)
1. Pääaineopinnot (76 op)
55110	kemian Perusopinnot
(opettaja) (25 op)
55052	Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset, 5 op
55053	Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino, 3 op
55055 Epäorgaaninen kemia, 5 op
55056 Orgaaninen kemia I, 5 op
55015	
Turvallinen työskentely laborato
riossa, 1 op
55057 Kemian perustyöt I, 3 op
55058 Kemian perustyöt II, 3 op

55121	kemian aineopinnot
(opettaja) (51 op)
Pakolliset opinnot (45 op)
55059 Liuoskemia, 3 op
55061 Epäorgaanisen kemian työt I, 4 op
55063 Orgaaninen kemia II, 5 op
55066 Orgaanisen kemian työt I, 4 op
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55068 Termodynamiikka ja dynamiikka,
		
5 op
55125	Johdatus kemian opetukseen (kemia pääaineena), 3 op
55004 Kemia elinympäristössä, 4 op
55036	
K emian opetuksen keskeiset
alueet I,* 6 op
55111	
Tutkimuksellinen kemian opetus
I,** 5 op
55097 Kandidaatintutkielma, 6 op
50036 Kypsyysnäyte
*Oltava suoritettu ennen perusharjoittelua.
**Oltava suoritettu ennen soveltavaa ja syventävää harjoittelua.
Vaihtoehtoiset opinnot (6 op)
Vaihtoehtoiset opinnot valitaan HOPS-ohjauksessa kemian aineopintojen opintojaksoista. Niiden ohella kokonaisuuteen voidaan sisällyttää myös opintojaksot 55135
Luonnontieteiden kerho-opetus: Ohjaajakoulutus, 2 op, ja 55136 Luonnontieteiden
kerho-opetus: Käytännön kerho-ohjaaminen, 3 op.

2. Sivuaineopinnot (85 op)
Toisen opetettavan aineen perus- ja aine
opinnot, väh. 60 op (25 + 35 op)
Opettajan pedagogiset opinnot, 25 op

3. LuK Muut opinnot (19 op) 50042
55095 Kemian orientoivat opinnot, 1 op
55101	Henkilökohtainen opintosuunnitelma, 1 op
55027	Tieto ja viestintätekniikan opinnot,
5 op:
		
55028
TVT-ajokortti, 3 op
		55034
Integroidut TVT-opinnot,
2 op (Johdatus kemian opetukseen ja
			
Kemia elinympäristössä -opintojaksojen raportointitehtävät)
55043 Tieteellisen viestinnän opinnot,
		
5 op
		
55016	Kemian tietolähteet,
				
2 op
		
55033	
Äidinkieli, 3 op (99190
Akateemisen kirjoittamisen perusteet, 1 op,
				sekä 55060 LuK seminaariesitelmä, 2 op)
Toinen kotimainen kieli, 3 op (lähtötaso
CEFR B1)
74

Vieras kieli, 4 op (englannissa lähtötaso
CEFR B2, muissa kielissä lähtötaso CEFR
B1)

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO
(120 OP)
Jos pelkästään filosofian maisterin tutkintoa
suorittava opiskelija haluaa maisterin tutkinnosta annettavaan todistukseen merkinnän
aineenopettajankoulutuksesta, hänen tulee
suorittaa aineenopettajalta vaadittujen syventävien opintojen lisäksi sekä opettajan
pedagogiset opinnot että toisen opetettavan
aineen vaaditut opinnot, vaikka tutkinnon
vähimmäislaajuus ylittyisi. Mikäli opiskelija
on jo suorittanut kandidaatin tutkinnossaan
osan toisen opetettavan aineen perus- ja
aineopinnoista, riittää että hän täydentää
näitä opintoja maisterin tutkinnossaan siten
että vaadittavat opinnot tulevat täyteen. Tämä johtuu siitä, että tiedekunnan tutkintosäännön mukaan tiedekunnassa aineenopettajan kelpoisuus saadaan suorittamalla
luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian
maisterin tutkinnot, joihin sisältyy vähintään
kahden opetettavan aineen opinnot sekä
opettajan pedagogiset opinnot.

1. Pääaineopinnot (84 op)
55145	kemian Syventävät
opinnot (opettaja)
(84 op)
Pakolliset opinnot (67 op)
55018 Kemia tieteenä, 5 op
55006 Kemian mallit ja visualisointi, 5 op
55037 Kemian opetuksen keskeiset 	
		
alueet II, 4 op
55112	Tutkimuksellinen kemian opetus II,
5 op
55319	Vihreä kemia: uusiutuvat raaka-aineet ja kestävä energia, 4 op
55077 Kemian historia, 4 op
55109	Pro gradu -tutkielma, 40 op (sisältää opintojakson 55008 Kemian
opetuksen ja tutkimuksen seminaari)
50039 Kypsyysnäyte
Vaihtoehtoiset opinnot (17 op)
Vaihtoehtoiset opinnot suunnitellaan HOPSohjauksessa professori Maija Akselan kanssa ja ne valitaan seuraavista opintojaksoista:

kemia

50095	Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa, 3 op
55135	Luonnontieteiden kerho-opetus:
Ohjaajakoulutus, 2 op
55136	Luonnontieteiden kerho-opetus:
Käytännön ohjaaminen, 3 op
55128	
Kemian opettajuutta tukevat tapahtumat, 1-2 op
55126	Kemian opetuksen uusia lähestymistapoja, 1-5 op
55065	Orgaanisten yhdisteiden rakenteiden selvittäminen, 3 op
55076 Instrumenttianalytiikka, 4 op
55064 Biologinen kemia, 3 op,
55014 Johdatus ympäristökemiaan, 3 op
55075 Radiokemia, 4 op
55074 Polymeerikemia, 4 op
55669 Polymeerit lääketieteessä, 3 op
55069	Molekyylien rakenne ja spektroskopia, 5 op
55072 Fysikaalisen kemian työt I, 2 op
55073 Fysikaalisen kemian työt II, 2 op
55079 Laskennallinen kemia, 4 op
55084 Matematiikkaa kemisteille, 5 op
55419 Ilmakemia, 3 op
55067 Orgaanisen kemian työt II, 4 op
55062 Epäorgaanisen kemian työt II,
		
4 op
55366 Teollinen epäorgaaninen kemia,
		
3 op
55509 Rakenne ja reaktiivisuus, 3 op
55556	Orgaanisen kemian reaktiomekanismit, 3 op

2. Sivuaineopinnot (35 op)
Opettajan pedagogiset opinnot, 35 op

3. FM Muut opinnot (1 op) 50034
55025 Henkilökohtainen opintosuunnitelma,
1 op

Jatkotutkinnot
Opintokokonaisuus (60 op) suunnitellaan
tutkimusaihetta tukevaksi yhdessä jatkoopintojen ohjaajan Maija Akselan kanssa.
55119	
Kemian jatko-opintoja FL/FTtutkintoa varten 60 op
55117	
Tutkimusalan opinnot (opettaja),
50 op
		
55038	Jatkokoulutusseminaari,
5 op

		

55122	Kemian opetuksen tutkimusmenetelmät, 5 op
		Kemian syventäviä opintoja ja tutkimusaiheeseen liittyviä opintoja
jatko-opintosuunnitelmassa sovitun mukaisesti, 40 op
55040 Yleiset jatko-opinnot, 10 op
		Opintosuunnitelmassa sovitulla tavalla suoritettuna opinnot, joihin
tulee sisältyä: tieteen filosofia, tutkimusetiikka, kansainvälinen tieteellinen toiminta ja yleiset asiantuntijuuteen valmentavat opinnot
(esim. yliopistopedagogiikka ja
opetustyö, projektihallinto, johtaminen, taloushallinto).

Kemia toisena opetettavana aineena
Kemia on luonteva ja erinomainen vaihtoehto toiseksi opetettavaksi aineeksi etenkin
tuleville biologian, fysiikan tai matematiikan
opettajille.

55113	kemian Perusopinnot
(opettaja, sivuaine)
(25 OP)
55052	Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset, 5 op
55053	Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino, 3 op
55056 Orgaaninen kemia I, 5 op
55015	Turvallinen työskentely laboratoriossa, 1 op
55057 Kemian perustyöt I, 3 op
55085 Johdatus kemian opetukseen,
		
4 op (kemia toisena opetettavana
		 aineena)
55004 Kemia elinympäristössä, 4 op

55116	kemian AINEOPINNOT
(opettaja, sivuaine)
(35 OP)
Pakolliset opinnot (26 op)
55059 Liuoskemia, 3 op
55055 Epäorgaaninen kemia, 5 op
55036	Kemian opetuksen keskeiset alueet I,* 6 op
55111	Tutkimuksellinen kemian opetus I,*
5 op
55058 Kemian perustyöt II, 3 op
55061	Epäorgaanisen kemian työt I, 4 op
tai
55066 Orgaanisen kemian työt I, 4 op
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*Oltava suoritettu ennen soveltavaa ja syventävää harjoittelua.
Vaihtoehtoiset opinnot (9 op)
Vaihtoehtoiset aineopinnot valitaan kemian
opettajankoulutusyksikön opintoneuvojan
ohjauksessa seuraavista opintojaksoista:
55006 Kemian mallit ja visualisointi, 5 op
55037	Kemian opetuksen keskeiset alueet II, 4 op
55018 Kemia tieteenä, 5 op
55128	
Kemian opettajuutta tukevat tapahtumat, 1-2 op
55112	Tutkimuksellinen kemian opetus II,
5 op
55069	Molekyylien rakenne ja spektroskopia, 5 op
55061 Epäorgaanisen kemian työt I, 4 op
55066 Orgaanisen kemian työt I, 4 op
55076 Instrumenttianalytiikka, 4 op
55063 Orgaaninen kemia II, 5 op
55065	Orgaanisten yhdisteiden rakenteiden selvittäminen, 3 op
55068 Termodynamiikka ja dynamiikka,
		
5 op
55319	Vihreä kemia: uusiutuvat raaka-aineet ja kestävä energia, 4 op

KANDIDATEXAMEN I
NATURVETENSKAP (180 SP)
(Chemistry Eurobachelor® -klassificering)
De kurser vars kod börjar på 558 undervisas på svenska.

1. Huvudämnesstudier (96 sp)
55023	GRUNDSTUDIER I KEMI
(25 SP)
55834	Atomer, molekyler och växelverkningar, 5 sp
55835	Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt, 3 sp
55836 Oorganisk kemi, 5 sp
55837 Organisk kemi I, 5 sp
55850 Laboratoriets arbetsskydd, 1 sp
55856 Grundarbeten i kemi I, 3 sp
55859 Grundarbeten i kemi II, 3 sp

55041	ÄMNESSTUDIER I KEMI
(huvudämne) (71 SP)

Kemiska institutionen, laboratoriet
för svenskspråkig undervisning

Obligatoriska studier (59 sp)
55872 Lösningskemi, 3 sp
55873 Oorganiska kemiarbeten I, 4 sp
55874 Oorganiska kemiarbeten II,** 4 sp
55876 Organisk kemi II, 5 sp
55064 Biologisk kemi, 3 sp
55065 Organiska föreningars struktur,
		
3 sp
55877 Organiska kemiarbeten I, 4 sp
55878 Organiska kemiarbeten II,** 4 sp
55879 Termodynamik och dynamik, 5 sp
55894	Molekylers struktur och spektroskopi,* 5 sp
55072 Fysikaliska kemiarbeten I, 2 sp
55073 Fysikaliska kemiarbeten II, 2 sp
55891 Forskningsprojekt, 9 sp
55892	Kandidatavhandling, 6 sp (omfattar mognadsprovet 50037)

PB 55 (A.I. Virtanens plats 1)
00014 Helsingfors universitet
Tel. 0294 1911 (växel)
www.chem.helsinki.fi

*För studerande med fysik som huvudämne
kan kursen kodas som 55860 Materiens
struktur, 5 sp.

55115	kemian Syventävät
opinnot (opettaja,
sivuaine) (60 op)
Syventävät opinnot sovitaan erikseen professori Maija Akselan kanssa. Niihin sisältyy 20 op laajuinen tutkielma.

Den svenskspråkiga undervisningen i kemi

Examensfordringar
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Valbara ämnesstudier (12 sp)
55074 Polymerkemi, 4 sp
55075 Radiokemi, 4 sp
55076 Instrumentanalytik, 4 sp
55077 Kemins historia, 4 sp
55078 Bioinorganic chemistry, 4 cr

kemia

55079 Beräkningskemi, 4 sp
55081 Fysikaliska kemiarbeten III, 4 sp
55082	
Fortsättningskurs i molekylers
struktur,** 4 sp
55083	Molekylers statistiska mekanik,**
4 sp
**Med tillstånd av den person som ansvarar
för ämnet kan kurserna 55874 och 55878
ersättas med kurserna 55082 och 55083
(tillsammans 8 sp).

2. Biämnesstudier (minst 50 sp)
Biämnesstudierna omfattar endera grundstudier i två ämnen (25 + 25 sp) eller 60 sp
grund- och ämnesstudier i ett ämne (25 +
35 sp). Som biämnestudier godkänns naturvetenskapliga studiehelheter eller studier
som stöder en examen i kemi och som enligt överenskommelse införts i ISP. Att rekommendera är tex. följande:
Matematik
Fysik
Datavetenskap
Geologi
Metodvetenskaperna 25 sp (endast grundstudiehelhet)
Miljöområdets tvärvetenskapliga biämneskombination 25 sp (endast grundstudiehelhet)
Biokemi
Farmaci (endast genom ansökan och enligt
de krav som bestämts för huvudämnesstuderande i kemi)

3. NaK Övriga studier (34 sp) 50042
Obligatoriska studier (24 sp)
55095 Orienterande studier i kemi, 1 sp
55858 ISP (individuell studieplan), 1 sp
55084 Matematik för kemister, 5 sp
55027 IKT-studier, 5 sp:
		
55028
IKT-körkort (kemi), 3 sp
		
55034	Integrerade IKT studier,
2 sp (rapportering av
övningsarbeten i fysikalisk och organisk kemi)
55043	Studier i vetenskaplig kommunikation, 5 sp
		
55016	Att söka i den kemiska
litteraturen, 2 sp
		
55899	Modersmålet, 3 sp
(99190 Grunderna i akademiskt skrivande, 1 sp,

		och 55060 NaK Seminarieföredrag, 2 sp)
Andra inhemska språket, 3 sp (CEFR-nivå
B1)
Främmande språk, 4 sp (engelska CEFRnivå B2, andra språk B1)
Praktik ingår i de obligatoriska ämnesstudierna
Fritt valbara studier (10 sp)
Här passar valbara ämnesstudieperioder
för NaK-examen eller studieperioder för
FM-examen. Märk att det i kandidatexamen
bör ingå 15 sp matematik och fysik om studiehelheter i dessa ämnen inte ingår i biämnesstudierna. Fördelningen kan vara 5 sp
matematik och 10 sp fysik eller 5 sp fysik
och 10 sp matematik. Kursen 55084 Matematiikkaa kemisteille kan vara en del av
dessa studier. Som matematik- och fysikstudier godkänns studieperioder från dessa
undervisningämnens grund- och ämnesstudiehelheter med undantag för kurser med
allmän karaktär som t.ex. Matematiikan historia. Rekommendationer om lämpliga studieperioder kan fås av studiehandledaren
eller ISP-handledarna.

FILOSOFIE MAGISTEREXAMEN I
KEMI (120 SP)
(Chemistry Euromaster® -klassificering)
Praktik har integrerats i de fördjupade studierna
Följande kurser och laboratoriearbeten undervisas på svenska:

Fysikalisk kemi
1. Huvudämnesstudier (80 sp)
55429	FÖRDJUPADE STUDIER
(80 SP)
Obligatoriska studier (40 sp)
55099	Pro gradu avhandling, 40 sp (omfattar projektarbete, seminarieföredrag och mognadsprov 50040)
Valbara studier (40 sp)
55863 Seminarium, 3 sp
55865 Fortsättningskurs i kvantkemi, 8 sp
55868 Ab initio metoder i kvantkemi, 5 sp
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55880 Relativistisk kvantkemi, 8 sp
55881	Introduktion till intermolekylära växelverkningar, 5 sp
55882	Fortsättningskurs i teoretisk kemi,
5 sp

2. FM Övriga studier (40 sp) 50034
55875 ISP, 1 sp
Fritt valbara studier, minst 39 sp. Här passar biämnesstudiehelheter, fördjupade studieperioder i kemi eller andra studier som
stöder en examen i kemi och som enligt
överenskommelse införts i ISP.

Organisk kemi
1. Huvudämnesstudier (80 sp)
55580	FÖRDJUPADE STUDIER
(80 SP)
Obligatoriska studier (68 sp)
55845	Fördjupade arbeten i organisk kemi, 5 sp
55867	Fortsättningsarbeten i organisk kemi, 7 sp
55855 Sluttentamen i organisk kemi, 7 sp
55100	Pro gradu avhandling, 40 sp (omfattar projektarbete, seminarieföredrag och mognadsprov 50040)
Valbara studier (12 sp)
55863 Seminarium, 3sp
55849	Naturprodukternas organiska kemi, 3 sp

2. FM Övriga studier (40 sp) 50034
55875 ISP, 1 sp
Fritt valbara studier, minst 39 sp. Här passar biämnesstudiehelheter, fördjupade studieperioder i kemi eller andra studier som
stöder en examen i kemi och som enligt
överenskommelse införts i ISP.
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GEOLOGIA

GEOTIETEIDEN JA
MAANTIETEEN LAITOS
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a), maantieteen ja geologian osastot
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b), laitoksen talous- ja henkilöstöhallinto
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin 02941 911 (vaihde)
Laitoksen kotisivut:
http://www.helsinki.fi/geo
Johtaja: prof. Juha Karhu

GEOLOGIAN OSASTO
Physicum (Kumpulan kampus) PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a) 00014 Helsingin
yliopisto
Puhelinnumero 02941 911 (vaihde)
Opiskelijan sivut Flammassa.
Osaston johtaja: prof. Tapani Rämö, puh.
02941 50810, fax 02941 50826
Geologian oppiainevastaava: prof. VeliPekka Salonen, puh. 02941 50839
Opintotoimisto: Physicum 1.krs huone
A122, vastaanotto ma ja to klo 10–11, opintoasiainsuunnittelija Mia Kotilainen, puh.
02941 50827.
Kansainvälisen vaihdon yhdyshenkilö: Mia
Kotilainen, puh. 02941 50827.
LuK-tutkinto on kaikille geologian opiskelijoille yhteinen. Syventävät opinnot eriytyvät
neljään filosofian maisterin tutkintoon johtavaan erikoistumislinjaan, jotka ovat:
1.	Kallioperägeologia ja taloudellinen
geologia
2.	Hydrogeologia ja ympäristögeologia
3.	Paleobiologia ja paleoklimatologia
(englanninkielinen)
4.	
Kiinteän maan geofysiikka
Kaikki perusopintojen kurssit järjestetään
joka vuosi ja aineopintojen kurssit siten, että ne on mahdollista suorittaa kahden lukuvuoden aikana. Syventävien opintojen kurssit pyritään järjestämään vähintään joka
toinen vuosi. Kaikkien syventävien kurssien

opetusta ei kuitenkaan järjestetä säännöllisesti. Englanniksi kuvattujen kurssien opetus on englanninkielistä.
Opetus ja lisätiedot päivittyvät lukuvuosittain WebOodiin (https://oodi-www.it.helsinki.fi).

TUTKINTOVAATIMUKSET
LUONNONTIETEEN KANDIDAATIN
TUTKINTO (180 OP)
1. Pääaineopinnot (95 op)
540010	GEOLOGIAN PERUSOPINNOT
(25 OP)
540351 Dynaaminen Maa I, 6 op
540352 Dynaaminen Maa II, 7 op
54036	Kiteet, mineraalit, kivi- ja maalajit,
6 op
54037 Suomen geologia, 4 op
54204 Ympäristögeologia, 2 op

540001	GEOLOGIAN AINEOPINNOT
(71 OP)
54016 Johdatus kideoptiikkaan, 2 op
54015 Magmapetrologian perusteet, 6 op
54022	
Metamorfisen petrologian perusteet, 5 op
54041	Sedimentologia ja sedimenttipetrologia, 7 op
54018	
Rakennegeologia, 5 op (sis. 3D
visualisoinnin perusteet, 1 op)
541081 Geofysiikkaa geologeille, 2 op
541082	Sovelletun geofysiikan perusteet,
3 op
54043 Geologiset luonnonvarat, 2 op
54156 Hydrogeologian perusteet, 3 op
54017 Geokemia, 5 op
54019	Introduction to Quaternary Geology, 2 op
54205 Glasiaaligeologia ja -stratigrafia,
		
4 op
54006 Stratigrafian perusteet, 2 op
54272 Biostratigrafian perusteet, 2 op
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54050 Fossil Recognition, 3 op
54042 GIS-harjoitukset geologeille, 2 op
54040 Geologian kartoituskurssi, 6 op
54054 Geologian kandidaattitentti, 4 op
54218 Kandidaatintutkielma, 6 op
50036	Suomenkielinen kypsyysnäyte,
LuK, 0 op tai
50037	Ruotsinkielinen kypsyysnäyte LuK,
0 op

2. Sivuaineopinnot (vähintään 50 op)
Sivuaineopintoja tulee olla vähintään 50 op
ja ne koostuvat kahdesta perusopintokokonaisuudesta (á 25 op).

55035	KEMIAN PERUSOPINNOT
(SIVUAINE) tai
530133/533121	FYSIIKAN
PERUSOPINNOT tai
54009	MENETELMÄTIETEIDEN
PERUSOPINNOT
GEOLOGIASSA tai
57500	MATEMATIIKAN
PERUSOPINNOT
Kiinteän maan geofysiikan erikoistumislinjalle aikovien sivuaineisiin tulee sisältyä fysiikan perusopinnot (25 op). Lisäksi linjalle
aikovien tulee sisällyttää kandidaatin tutkintoonsa kurssi Matemaattiset apuneuvot I
(tai vastaava kurssi matematiikan koulutusohjelmasta). Fysiikan aineopintoihin kuuluvan kiinteän maan geofysiikan peruskurssin
ja kurssin Matemaattiset apuneuvot II (tai
vastaavat tiedot) suorittamista suositellaan.
Pakolliset menetelmätieteiden kurssit (ks.
alla) on käytävä myös siinä tapauksessa,
mikäli menetelmätiede ei ole toinen sivuaine. Tällöin ne sisältyvät muihin opintoihin.

54009	MENETELMÄTIETEIDEN
PERUSOPINNOT
GEOLOGIASSA (25 OP)
pakollisina:
56074	
Geoinformatiikan ja kaukokartoituksen perusteet, 3 op ja
56316	Geoinformatiikan menetelmät,
7 op

80

ja
78203	Tilastotieteen jatkokurssi (osa 1), 5
op tai
53602	Havaintojen tilastollinen käsittely,
3 op tai
53704 Matemaattiset apuneuvot I, 8 op
Muita suositeltavia menetelmätieteiden
kursseja ovat:
57033	Johdatus yliopistomatematiikkaan,
5 op
53705 Matemaattiset apuneuvot II, 8 op
57026 Analyysin peruskurssi, 10 op
53398 Tieteellinen laskenta I, 5 op
78204 Tilastotieteen jatkokurssi (osa 2),
		
5 op
581325 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op
56301 Kaukokartoitusmenetelmät, 5 op
57044 Differentiaaliyhtälöt I, 5 op
78145 Monimuuttujamenetelmät, 6-8 op
Erityisistä syistä sivuaineopinnoiksi soveltuvat myös yhden HOPSissa määritellyn sivuaineen perus- ja aineopinnot, joita opiskellaan 60 op (asiasta on sovittava erikseen).

3. 50042 Muut opinnot (24–34 op)
Pakolliset opintojaksot (20 op)
Kieliopinnot (10 op) seuraavasti:
Toinen kotimainen kieli, 3 op (lähtötaso
CEFR B1)
Vieras kieli, 4 op (englannissa lähtötaso
CEFR B2, muissa kielissä lähtötaso CEFR
B1)
54052 Äidinkielen opinnot, 3 op joista 2 op
sisältyy opintojaksoon 54263
Geologisen informaation haku ja seminaari
ja 1 op suoritetaan kurssilla 99190 Kieli
kuntoon: Akateemisen kirjoittamisen perusteet.
54008	
TIETO– JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPINNOT (7 OP)
54007 TVT-ajokortti, 3 op
54263	Geologisen informaation haku ja
seminaari, 6 op (sisältää 2 op äidinkielen opintoja)
Sekä yhteiset kurssit (3 op):
54045 Kandidaatin HOPS, 1 op
54046 Työelämäorientaatio, 2 op

geologia

Vapaasti valittavat opinnot (siten, että 180
op täyttyy)
Vapaasti valittavien opintojaksojen määrä
riippuu sivuaineopintojen laajuudesta ja ne
voivat olla myös pääaineen tai sivuaineiden
opintoja.
Suositeltavia opintoja tässä kokonaisuudessa ovat:
56077 Globaalit riskit, 2 op
54070	Introduction to Quantitative Geology, 5 op
530289	Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi, 5 op (esitietovaatimuksena
fysiikan perusopinnot tai vastaavat
tiedot)
53531	
Hydrologian peruskurssi, 5 op
(esitietovaatimuksena fysiikan perusopinnot tai vastaavat tiedot)
535027	Fysikaalisen klimatologian perusteet, 6 op
53541	Meritieteen peruskurssi, 5 op (esitietovaatimuksena fysiikan perusopinnot tai vastaavat tiedot)

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO
(120 OP)
Opiskelijalla tulee olla luonnontieteiden
kandidaatin tutkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus ennen FM-tutkintoon kuuluvien syventävien opintojen aloittamista.
Kaikkien linjojen maisterivaiheen opintoihin
kuuluu yhteiset syventävät opinnot (48 tai
57 op), linjakohtaiset syventävät opinnot
(30-45 op) ja muut opinnot (23-42 op). Linjakohtaiset syventävät opinnot koostuvat
menetelmäkokonaisuuden ja pääaineen kokonaisuuksiin kuuluvista syventävistä opinnoista. Englanniksi kuvattujen kurssien
opetus on englanninkielistä.
Kaikille muille linjoille paitsi kiinteän
maan geofysiikan erikoistumislinjalle
yhteiset syventävät opinnot (48 op)
Pakollisina:
54213 Graduseminaari, 2 op
54224 Maisteritentti, 6 op
50148	Pro gradu – tutkielma geologiassa,
40 op
Vaihtoehtoisesti mikäli ylioppilastutkinto (tai
vastaava) on suoritettu suomen tai ruotsin
kielellä:
50039	Suomenkielinen kypsyysnäyte FM,
0 op tai

50040	Ruotsinkielinen kypsyysnäyte FM,
0 op

5400052	KALLIOPERÄGEOLOGIAN JA
TALOUDELLISEN
GEOLOGIAN LINJA
Vastuuprofessorit:
Tapani Rämö (kallioperägeologia) tapani.
ramo@helsinki.fi, puh.02941 50810
Thomas Wagner (taloudellinen geologia)
thomas.wagner@helsinki.fi, tel.02941
50835

1. Yhteiset syventävät opinnot (48 op)
Kuvattu edellä.

2. Linjakohtaiset syventävät
pääaineopinnot (45 op)
45 opintopistettä seuraavista kokonaisuuksista, siten että menetelmäkokonaisuudesta
suoritetaan vähintään kaksi kurssia:
Menetelmäkokonaisuus
54064 3D-mallinnus, 3 op
54363 Isotooppigeokemia, 2 op
54358 Käytännön XRF-analytiikka, 3 op
54356 Monimuuttuja-analyysi, 2 op
54190	Radiogeenisten isotooppien geokemia, 3 op
Kallioperägeologian kokonaisuus
54115 Petrologiset työkalut, 2 op
54102 Magmapetrologia, 6 op
54104 Sedimenttikivien petrologia, 4 op
54103 Metamorfinen petrologia, 6 op
54169 Suomen kallioperän jatkokurssi,
		
3 op
54026 Tektoniikka, 5 op
54116	Muodonmuutosanalyysi ja mikrorakenteet, 3 op
54355	Kallioperäkartoituksen jatkokurssi,
4 op
54168	Kallioperägeologian teemakysymyksiä, 2-6 op
Taloudellisen geologian kokonaisuus
54106 Ore Geology, 6 cr
54105 Ore Mineralogy, 3 cr
54171 Teollisuusmineraalit, 5 op
54109 Kaivoskurssi, 3 op
54357	Taloudellisen geologian teemakysymyksiä, 3 op

81

geologia

54365 Hydrothermal Geochemistry, 3 cr
54366	Geochemical Modeling of Hydrothermal Systems, 3 cr
Mineralogian kokonaisuus
54315 Mineralogian jatkokurssi, 3 op
54063	Mineralogiset tutkimusmenetelmät, 5 op
54247 Savimineralogia, 3 op
54318 Fluidisulkeuma-analyysi, 3 op
54185 Mineralogiset harjoitustyöt, 3 op
Kiinteän maan geofysiikan erikoistumis
linjan opintoja
Kokonaisuuteen kuuluvat opinnot on kuvattu kiinteän maan geofysiikan erikoistumislinjan yhteydessä. Opiskelija voi sisällyttää
opintoja kiinteän maan geofysiikan erikoistumislinjalta sikäli, kun täyttää erillisille
kursseille asetetut esitietovaatimukset.
Suositeltavia opintoja tässä kokonaisuudessa ovat esim.:
54371 Geodynamics, 5 cr
535045	Field course of solid earth geophysics, 5 cr
53214	Physical properties of rocks: theory and measurements, 5 cr
53213 Borehole geophysics, 3 cr

3. 50034 Muut opinnot (27 op)
Pakollisina:
54055 Maisterin HOPS, 1 op
54207 Työharjoittelu, 4 op
Erikoistumista tukevia geologian syventäviä
opintoja tai sivuaineopintoja HOPSissa sovitulla tavalla yhteensä 22 op.
Esim.
54056 Projektityö, 1-2 op
54111 Opintoretkeily, 2 op
54051 Asiantuntijaluennot geologiassa,
		
1 op
54354	Englanninkielinen julkaiseminen
geologiassa, 2 op
54368 YVA ja ympäristöluvat, 2 op

5400021	HYDROGEOLOGIAN JA
YMPÄRISTÖGEOLOGIAN
LINJA
Vastuuprofessorit:
Juha Karhu (hydrogeologia), juha.karhu@
helsinki.fi, puh. 02941 50834
Veli-Pekka Salonen (ympäristögeologia),
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veli-pekka.salonen@helsinki.fi, puh. 02941
50839
Yliopistonlehtori:
Kirsti Korkka-Niemi (hydrogeologia), kirsti.
korkka-niemi@helsinki.fi, puh. 02941 51201

1.Yhteiset syventävät opinnot (48 op)
Kuvattu edellä.

2. Linjakohtaiset syventävät
pääaineopinnot (40 op)
40 opintopistettä seuraavista kokonaisuuksista, siten että menetelmäkokonaisuudesta
suoritetaan vähintään kaksi kurssia ja kokonaisuuksien tutkimusmenetelmäkursseista (*) vähintään kaksi kurssia:
Menetelmäkokonaisuus
54064 3D-mallinnus, 3 op
54363 Isotooppigeokemia, 2 op
54066 Kemialliset analyysimenetelmät,
		
5 op
54349 Stabiilien isotooppien geokemia,
		
3 op
Hydrogeologian kokonaisuus
54280*	Hydrogeologiset tutkimusmenetelmät, 3–5 op
54281 Virtausmallinnus, 2–4 op
54282 Hydrogeokemiallinen mallinnus,
		
5 op
54283 Pohjavesivarojen hallinta, 3 op
54381 Hydrogeologian jatkokurssi,
		
2–4 op
54382 Pohjaveden laatu, 3 op
54380	Hydrogeologisia teemakysymyksiä, 1–3 op
Ympäristögeologian kokonaisuus
54299*	Ympäristögeologiset tutkimusmenetelmät, 3–6 op
54287 Ympäristögeologian seminaari,
		
2 op
54368 YVA ja ympäristöluvat, 2 op
54175 Ympäristögeokemia, 4 op
54245 Turvegeologia, 3 op
54367	Ympäristögeologian teemakysymyksiä, 1–3 op
Sedimentologian kokonaisuus
54298*	Field Course of Clastic Sedimentology, 2 cr
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54369	Glasiaalisedimentologian jatkokurssi, 2 op
54242 Merigeologia, 3 op
54370 Itämeren sedimentologia, 2 op
54273	Limniset sedimentit ja niiden tutkimus, 2 op
54104 Sedimenttikivien petrologia, 4 op
54288 Maannokset ja niiden prosessit,
		
2 op
54295 Eoliset sedimentit, 3 op
54293 Sequence Stratigraphy, 2 cr
54209	Kvartäärikerrostumien ajoitusmenetelmät, 2 op
54294	Sedimentologian teemakysymyksiä, 1–4 op
Paleoekologian ja paleoklimatologian
kokonaisuuden opintoja
Kokonaisuuteen kuuluvat opinnot on kuvattu paleobiologian ja paleoklimatologian erikoistumislinjan yhteydessä.
Kiinteän maan geofysiikan erikoistumis
linjan opintoja
Kokonaisuuteen kuuluvat opinnot on kuvattu kiinteän maan geofysiikan erikoistumislinjan yhteydessä. Opiskelija voi sisällyttää
opintoja kiinteän maan geofysiikan linjalta
sikäli, kun täyttää erillisille kursseille asetetut esitietovaatimukset.
Suositeltavia opintoja tässä kokonaisuudessa ovat esim.:
535045	Field course of solid earth geophysics, 5 cr
54071	Ground penetrating radar: theory
and applications, 3 cr
53213 Borehole geophysics, 3 cr
54072 Geohydrology, 5 cr

3. 50034 Muut opinnot (32 op)
Pakollisina:
54055 Maisterin HOPS, 1 op
54207 Työharjoittelu, 4 op
Geologian syventäviä opintoja tai erikoistumista tukevia sivuaineopintoja HOPSissa
sovitulla tavalla yhteensä 27 op.
Esim.
54247 Savimineralogia, 3 op
54056 Projektityö, 1–2 op
54111 Opintoretkeily, 2 op
54051 Asiantuntijaluennot geologiassa,
		
1 op
54354	Englanninkielinen julkaiseminen
geologiassa, 2 op

5400041	PALEOBIOLOGIAN JA
PALEOKLIMATOLOGIAN
LINJA
(Palaeobiology and Palaeoclimatology)
Vastuuprofessorit:
Mikael Fortelius (paleontologia), mikael.fortelius@helsinki.fi , puh. 02941 50837
Heikki Seppä (paleoekologia), heikki.seppa@helsinki.fi , puh. 02941 50820
LANGUAGE OF THE DEGREE
As stated in Section 5 of the Regulations on
Degrees at the Faculty of Science, the degree language is English given that
Master’s thesis and at least 50 cr of the studies are taken in English. It is also possible
to write Master’s thesis in Finnish or in
Swedish and then the degree language will
be recorded accordingly.

1.Yhteiset syventävät opinnot (48 op)
(Common mandatory advanced studies, 48
cr)
54213 Master’s thesis seminar, 2 cr
54224 Master’s exam, 6 cr
50148 Master’s thesis, 40 cr
50041 Maturity test, 0 cr
Tai vaihtoehtoisesti mikäli ylioppilastutkinto
(tai vastaava) on suoritettu suomen tai ruotsin kielellä:
50039 Suomenkielinen kypsyysnäyte FM,
0 op tai
50040 Ruotsinkielinen kypsyysnäyte FM,
0 op

2. Linjakohtaiset syventävät
pääaineopinnot (30 op)
(Advanced studies in palaeobiology ja palaeoclimatology, 30 cr) 30 opintopistettä
seuraavista kokonaisuuksista, siten että
menetelmäkokonaisuudesta suoritetaan vähintään yksi kurssi:
Menetelmäkokonaisuus (Methods-modu
le)
54064	3D-mallinnus, 3 op (3D-modeling,
3 cr)
54363	Isotooppigeokemia, 2 op (Isotope
geochemistry, 2 cr)
54349	Stabiilien isotooppien geokemia, 3
op (Stable isotope geochemistry, 3
cr)
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Palaeobiology and palaeoclimatologymodule
54261	Advanced seminar in palaeobiology and palaeoclimatology, 2–4 cr
54266 Book examinations, 2–6 cr
Palaeoecology and palaeoclimatologymodule
54296 Palaeoclimatology, 3 cr
54277 Cladocera analysis, 4 cr
54210 Pollen analysis, 4 cr
54289 Plant macrofossil analysis, 3 cr
54215 Diatom analysis, 4 cr
54252 Dendrochronology, 3 cr
54271	Statistical methods in palaeoecology, 4 cr
54129	Special courses on variable topics
(palaeoecology), 2–4 cr
Evolutionary palaeontology -module
54290	
Ecomorphology of fossil mammals, 3 cr
54286 Seminar in palaeobotany, 2–6 cr
54279	Special courses on variable topics
(palaeontology), 4 cr
54278 Palaeontological fieldwork, 3–6 cr
Sedimentologian kokonaisuuden opinto
ja
Kokonaisuuteen kuuluvat opinnot on kuvattu hydrogeologian ja ympäristögeologian
erikoistumislinjan yhteydessä.

3. 50034 Muut opinnot (42 op)
(Other studies, 42 cr)
Pakollisina:
54055	Maisterin HOPS, 1 op (Personal
study plan, 1 cr)
54207	Työharjoittelu, 4 op (Internship,
		
4 cr)
Erikoistumista tukevia geologian syventäviä
opintoja tai sivuaineopintoja HOPSissa sovitulla tavalla yhteensä 37 op.
(Additional advanced studies as specified in
the personal study plan, 37 cr)
Esim.
54056 Projektityö, 1–2 op
54111 Opintoretkeily, 2 op
54051 Asiantuntijaluennot geologiassa,
		
1 op
54354	Englanninkielinen julkaiseminen
geologiassa, 2 op
54368 YVA ja ympäristöluvat, 2 op
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Suositeltavia sivuaineopintojaksoja (recommended minor studies):
Biologia:
59900 Evoluutio ja systematiikka, 4 op
59927 Eliömaantieteen perusteet, 3 op
52073 Ekologian perusteet, 4 op
529001 Biotieteiden perusteet I, 7 op
526040 Ekosysteemiekologia, 2 op
526001 Maapallon kasvillisuus, 2 op
526084 Kladistiikan kurssi, 2–6 op
Meteorologia:
535027	Fysikaalisen klimatologian perusteet, 3–5 op
53601 Meteorologian peruskurssi, 5 op

5400061	KIINTEÄN MAAN
GEOFYSIIKAN LINJA
(Solid Earth Geophysics)
Vastuuprofessorit:
Ilmo Kukkonen (kiinteän maan geofysiikka,
fysiikan laitos) ilmo.kukkonen@helsinki.fi,
puh.02941 51711
David Whipp (geodynamics), david.whipp@
helsinki.fi, tel. 02941 51617
Yliopistonlehtori:
Emilia Koivisto (sovellettu geofysiikka), emilia.koivisto@helsinki.fi, puh.02941 51566
Kiinteän maan geofysiikan erikoistumislinja
toteutetaan yhdessä fysiikan laitoksen
kanssa. Kiinteän maan geofysiikan erikoistumislinjalla suoritetaan filosofian maisterin
tutkinto, jonka pohjakoulutuksena on luonnontieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena fysiikka, teoreettinen fysiikka tai geologia. Geologia pääaineena luonnontieteiden
kandidaatin tutkinnon suorittaneilta edellytetään erikoistumislinjan perustietoina fysiikan perusopintojen (25 op) ja teoreettisen
fysiikan kurssin Matemaattiset apuneuvot I
(tai vastaava kurssi matematiikan koulutusohjelmasta) suorittamista tai osoitettuja
vastaavia tietoja. Fysiikan aineopintoihin
kuuluvan kiinteän maan geofysiikan peruskurssin suorittamista suositellaan. Mikäli
tämä kurssi on kuitenkin suorittamatta erikoistumislinjan opintojen alkaessa, tulee se
suorittaa erikoistumisopintojen alkuvaiheessa. Lisäksi suositellaan teoreettisen fysiikan
kurssin Matemaattiset apuneuvot II (tai vastaava kurssi matematiikan koulutusohjelmasta) suorittamista.
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Kiinteän maan geofysiikan erikoistumislinjalla luennointikielenä on pääsääntöisesti
englanti.

53382	Tools for high performance computing, 5 cr
530088 Statistical methods, 5 cr

LANGUAGE OF THE DEGREE
As stated in Section 5 of the Regulations on
Degrees at the Faculty of Science, the degree language is English given that
Master’s thesis and at least 50 cr of the studies are taken in English. It is also possible
to write Master’s thesis in Finnish or in
Swedish and then the degree language will
be recorded accordingly.

Sovelletun geofysiikan kokonaisuus
(Applied and Environmental Geophysics
Module)
54071	Ground penetrating radar: theory
and applications, 3 cr
53213 Borehole geophysics, 3 cr
54062	Seismology II: Seismic structural
studies, 5 cr
535047 Environmental magnetism, 5 cr
54072 Geohydrology, 5 cr
54073	Current topics of applied geophysics research, 3 cr
54075	
A dvanced topics in applied
geophysics, 2-6 cr

1. Yhteiset syventävät opinnot (57 op)
(Common mandatory advanced studies, 57
cr)
535045	Field course of solid earth geophysics, 5 cr
53212	
Applied Geophysics: theory and
applications, 5 cr
53211	Lithospheric structure and dynamics, 5 cr
54213 Master’s thesis seminar, 2 cr
50148 Master’s thesis, 40 cr
50041 Maturity test, 0 cr
Tai vaihtoehtoisesti mikäli ylioppilastutkinto
(tai vastaava) on suoritettu suomen tai ruotsin kielellä:
50039	Suomenkielinen kypsyysnäyte FM,
0 op tai
50040	Ruotsinkielinen kypsyysnäyte FM,
0 op

2. Linjakohtaiset syventävät
pääaineopinnot (vähintään 40 op)
(Optional advanced studies, at least 40 cr)
Opiskelijat voivat ottaa kursseja myös muilta erikoistumislinjoilta, toisesta koulutusohjelmasta tai toisesta yliopistosta henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) mukaisesti.
Menetelmäkokonaisuus
(Methods Module)
535006	Time series analysis in geosciences, 5 cr
53214	Physical properties of rocks: theory and measurements, 5 cr
530006	Basics of Monte-Carlo simulations,
5 cr
53215 Inversion of geophysical data, 5 cr
53369 Scientific computing III, 10 cr

Globaalin kiinteän maan geofysiikan kokonaisuus
(Global Solid Earth Geophysics Module)
54026 Tectonics, 5 cr
53565 Geothermics, 5 cr
54371 Geodynamics, 5 cr
54061 Seismology I, 5 cr
53511 Geodesy I, 5 cr
53514 Satellite positioning, 5 cr
53521 Geomagnetism, 5 cr
54060 Earthquake seismology, 5 cr
53516 Physical geodesy, 5 cr
535110 Space geodesy, 5 cr
535017 Paleomagnetism, 5 cr
535021 Planetary geophysics, 5 cr
54076	Current topics of global geophysics research, 3 cr
535031	
Advanced topics in global solid
earth geophysics, 2-6 cr

3. 50034 Muut opinnot (vähintään 23
op)
(Other studies, at least 23 cr)
Pakolliset (mandatory):
54055	Maisterin HOPS, 1 op (Personal
study plan, 1 cr)
54207	Työharjoittelu, 4 op (Internship,
		
4 cr)
Valinnaiset opinnot, vähintään 18 op, jotka
voivat olla pääainetta tai sivuainetta täydentäviä opintoja.
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JATKOTUTKINNOT
FILOSOFIAN LISENSIAATIN
TUTKINTO GEOLOGIASSA
54083 Geologian jatko-opinnot
		
(45–50 op)
Pakollisina:
54196 Lisensiaattiseminaari, 2 op
54197 Lisensiaattitentti, 10–15 op
Lisäksi geologian syventäviä opintoja sekä
pääainetta tukevia sivuaineopintoja siten
kuin opiskelijan jatko-opintosuunnitelmassa
sovitaan. Geologian laitoksella noudatetaan
pääsääntöisesti Geotieteiden tohtoriohjelman suosituksia jatko-opintoihin sisällytettävistä opinnoista. Kaikki geologian jatkoopiskelijat kuuluvat geotieteiden tohtoriohjelmaan.
54084	Yleiset jatko-opinnot (10–15 op),
joihin sisältyy tieteenfilosofia ja tutkimusetiikka. Yleiset jatko-opinnot
voidaan suorittaa joko erillisinä
opintoina tai integroituina tutkimustyöhön tai oman tutkimusalan
opintoihin.
Pakollisina:
		
54086	Asiantuntijuuteen valmentavat opinnot, vähintään 4 op http://www.
helsinki.fi/ml/jatko-opiskelu/kurssit.html
		
54087	
Oman erikoisalan opetussuoritus, 2-4 op
		
54088	Kansainvälinen tieteellinen toiminta, 4-6 op
(osallistuminen kansainväliseen kokoukseen +
esitys, 1-4 op)

OPPIMÄÄRÄT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE
Geologian perusopinnot on vapaasti valittava sivuainekokonaisuus. Geologian aineopintojen ja syventävien sivuaineopintojen suoritusoikeudet myönnetään hakemuksesta. Haku järjestetään kerran vuodessa
(kts. lomake tiedekunnan nettisivulla). Syventävien sivuaineopintojen suoritusoikeuden hakeminen edellyttää geologian perusja aineopintojen tai vastaavien opintojen
suorittamista.

540010	GEOLOGIAN PERUSOPINNOT
(25 OP)
Kuten pääaineopiskelijoilla.

5400011	GEOLOGIAN AINEOPINNOT
SIVUAINEOPISKELIJOILLE
(35 OP)
Seuraavista yhteensä 35 op:
54016 Johdatus kideoptiikkaan, 2 op
54015 Magmapetrologian perusteet, 6 op
54022	
Metamorfisen petrologian perusteet, 5 op
54018 Rakennegeologia, 5 op
54017 Geokemia, 5 op
54156 Hydrogeologian perusteet, 3 op
54019	Introduction to Quaternary Geology, 2 op
54205 Glasiaaligeologia ja -stratigrafia,
		
4 op
54041	Sedimentologia ja sedimenttipetrologia, 7 op
54272 Biostratigrafian perusteet, 2 op
54050 Fossil Recognition, 3 op
54006 Stratigrafian perusteet, 2 op
54054 Geologian kandidaattitentti, 4 op
54043 Geologiset luonnonvarat, 2 op

500084 Lisensiaatintutkielma

5400012	GEOLOGIAN SYVENTÄVÄT
SIVUAINEOPINNOT (60 op)

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO
GEOLOGIASSA

Geologian syventäviä opintojaksoja sopimuksen mukaan yhteensä 40 op.
54048	Pro gradu -tutkielma (sivuaineessa), 20 op

Geologian jatko-opinnot (54083) ja yleiset
jatko-opinnot (54084) yhteensä 60 op kuten
filosofian lisensiaatin tutkinnossa.
500083 Väitöskirja geologiassa
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Geotieteiden ja
maantieteen laitos
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2 a), maantieteen ja geologian osastot
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2 b), laitoksen talous- ja henkilöstöhallinto
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin 02941 911 (vaihde)
Laitoksen kotisivut: http://www.helsinki.fi/
geo
Johtaja: prof. Juha Karhu

Maantieteen OSASTO
Physicum (Kumpulan kampus)
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelinnumero 0294 1911 (vaihde), 02941
50788 (opintotoimisto)
Opiskelijan sivut Flammassa
Osaston johtaja: prof. Tommi Inkinen, puh.
02941 50778
Opintoasiat: opintotoimisto Physicum 1.krs
huone A122
Opintoneuvoja: opintoasiainsuunnittelija
Katariina Kosonen, puh. 02941 50788,
vastaanotto ma–to 11.30–12.30
Kansainvälisen vaihdon yhdyshenkilö: opintoasiainsuunnittelija Mia Kotilainen, puh.
02941 50827.
Opetusohjelma, opintojaksokuvaukset ja lisätiedot päivittyvät lukuvuosittain WebOodiin (https://oodi-www.it.helsinki.fi).
LuK-tutkinnon voi suorittaa pääaineena
maantiede tai aluetiede.
FM-tutkinnossa opinnot suoritetaan valitun
pääaineen erikoistumislinjalla.
Maantieteen opettajan pääaine voi olla
maantiede tai aluetiede.

Tutkintovaatimukset
Maantiede
LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN
TUTKINTO (180 OP)
1. Pääaineopinnot
560100	Maantieteen alan
Perusopinnot (25 op)
Luennot:
560031 Johdatus maantieteeseen, 2 op
56072 Luonnonmaantieteen perusteet,
		
3 op
56073	Ihmis- ja yhteiskuntamaantieteen
perusteet, 3 op
56074	
Geoinformatiikan ja kaukokartoituksen perusteet, 3 op
56077 Globaalit riskit, 2 op
Itsenäinen verkko-opiskelu:
56111	Laskennalliset perusmenetelmät
maantieteessä, 2 op
Kirjallisuus:
56058	
Rowntree, Les, Martin Lewis,
Marie Price & William Wyckoff:
Diversity amid globalization. World
regions, environment, development (5th ed., Pearson, 2011), 5
op
56027	
Haggett, Peter: Geography. A global synthesis (Prentice Hall,
2001), 5 op

560310	Maantieteen aineopinnot
(60 op)
Pakolliset aineopinnot (37 op)
Harjoitustyöt:
562211	Tiedon hankinta, analyysi ja kartografia, 8 op
560141	Paikkatiedon hankinta, analyysi ja
kartografia, 5 op
560611	Maantieteen ja aluetieteen menetelmät, 5 op
560612	Maantieteen ja aluetieteen harjoitustyökurssi, 5 op

87

maantiede

56066 Maantieteen kenttäkurssi, 4 op
Kirjallisuus:
56068	
Arbogast, Allan: Discovering physical geography (2nd ed., Wiley,
2011), 5 op
560690	
Daniels, Peter, Michael Brad
shaw, Dennis Shaw & James Si
daway.: An introduction to human
geography (4 th ed., Pearson,
2012), 3 op
Valinnaiset aineopinnot
Maantieteen ja aluetieteen aineopintoja, vähintään 2 op
Vaihtoehtoiset aineopinnot (23 op)
Valitaan yksi seuraavista erikoistumislinjoista:
Luonnonmaantiede
56316 Geoinformatiikan menetelmät,
		
7 op
Luonnonmaantieteen luentosarja, jokin seuraavista:
56031 Suomen geomorfologia, 2 op
		 tai
56037 Biogeografia ja makroekologia,
		
2 op
		 tai
56080 Systeemimaantiede, 2 op
56033	Luonnonmaantieteen aineopintojen kirjallisuus, 4 op
		
Seppälä, Matti (ed.): The physical
geography of Fennoscandia (Oxford University Press, 2005)
56035	Luonnonmaantieteen LuK-seminaari, 4 op
56467 Kandidaatintutkielma, 6 op
50036 Kypsyysnäyte
Kulttuurimaantiede
56316 Geoinformatiikan menetelmät,
		
7 op
562740 Metodologian kirjallisuus, 2 op
		
Häkli, Jouni Meta hodos (Vastapaino, 1999 tai uudempi painos)
56036	Kulttuurimaantieteen aineopintojen
kirjallisuus, 4 op
		
Moseley, William G., David A.
Lanegran & Kavita Pandit (eds.):
The introductory reader in human
geography. Contemporary debates and classic writings (Blackwell,
2007)
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56034	Kulttuurimaantieteen LuK-seminaari, 4 op
56467 Kandidaatintutkielma, 6 op
50036 Kypsyysnäyte
Geoinformatiikka
56316 Geoinformatiikan menetelmät,
		
7 op
56402 Valinnainen luento, 2 op
56286 Geoinformatiikan artikkelit, 4 op
56302 Geoinformatiikan LuK-seminaari,
		
4 op
		Oheiskirjallisuus: Hirsjärvi, Sirk
ka, Pirkko Remes & Paula Saja
vaara: Tutki ja kirjoita (Tammi,
2007)
56467 Kandidaatintutkielma, 6 op
50036 Kypsyysnäyte

2. Sivuaineopinnot (vähintään 50 op)
Yhden tai useamman sivuaineen opintokokonaisuuksia yhteensä vähintään 50 opintopistettä. Sivuaineopintojen tulee koostua
joko kahden eri aineen perusopinnoista (25
op + 25 op) tai yhden aineen perus- ja aineopinnoista (25 op + 35 op).

3. Muut opinnot
Toinen kotimainen kieli, 3 op (lähtötaso
CEFR B1)
Vieras kieli, 4 op (englannissa lähtötaso
CEFR B2, muissa kielissä lähtötaso CEFR
B1)
Äidinkieli, 3 op:
		
56212
Tieteellinen viestintä,
				
2 op
		
99190	Akateemisen kirjoittamisen perusteet, 1 op
(Kielikeskus)
Tieto- ja viestintätekniikan opintoja, vähintään 5 op:
		
56042 TVT-ajokortti, 3 op
		
Muut integroituina aineopintoihin
56032	Työharjoittelu tai maantieteen työelämäkurssi, 2–4 op
56016 HOPS, 1 op
Vapaasti valittavia opintoja niin, että tutkinnon edellyttämä opintopistemäärä 180 op
täyttyy.

maantiede

Maantieteen aineenopettajan
koulutus
1. Pääaineopinnot
Kuten maantieteessä

2. Sivuaineopinnot:
Toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot, vähintään 60 op
Opettajan pedagogiset perusopinnot, 25 op

3. Muut opinnot
Kuten maantieteessä, lukuun ottamatta työharjoittelua, joka sisältyy pedagogisiin opintoihin.

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO
(120 OP)
Erikoistumislinjat: luonnonmaantiede, kulttuurimaantiede, geoinformatiikka, maantieteen opettaja
Opiskelijalla tulee olla luonnontieteiden
kandidaatin tutkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus ennen FM-tutkintoon kuuluvien syventävien opintojen aloittamista.

1. Pääaineopinnot
Maantieteen erikoistumislinjan syventävät
opinnot, 80 op
(Maantieteen opettajan syventävät opinnot,
70 op)
Valitaan seuraavista:

562300	Luonnonmaantieteen
syventävät opinnot
(80 op)
Luonnonmaantieteen metodikurssit, 12 op:
		
564921 Alueellinen ympäristötutki
		
mus, 4 op
		
56415 Alueellinen vesitutkimus 4
		 op
		
564131 Alueellinen analytiikka ja
		
mallinnus, 4 op
Luonnonmaantieteen seminaarit, 8 op:
		
56439 Tutkimusseminaari, 3 op
		
56275 Maisteriseminaari, 5 op
Luonnonmaantieteen erikoiskurssit, 10 op,
joista 5 op voidaan korvata kirjallisuudella
sopimuksen mukaan.

562780 Syventävä kirjallisuus, 8 op
Kaksi seuraavista kirjoista:
		
Huggett, Richard: Fundamentals
of geomorphology (2nd ed., Routledge, 2007), 3 op
		Arnell, Nigel: Hydrology and global environmental change. (Pearson, 2002), 3 op
		Oliver, John E. & John. J. Hido
re: Climatology (Prentice Hall,
2002), 3 op
		Cox, C. Barry & Moore, Peter,
D.; Biogeography: an ecological
and evolutionary approach (7th
ed., Blackwell, 2005), 3 op
		Kalff, Jacob: Limnology (2nd ed.,
Prentice Hall, 2001), 3 op
		Storch, David, Pablo Marquet &
James Brown (eds.): Scaling biodiversity (Cambridge University
Press, 2007), 3 op
		
Monson, Russell & Dennis Bal
docchi: Terrestrial biosphere-atmosphere fluxes (Cambridge University Press, 2014), 3 op
		
sekä kirjallisuutta tutkielman alalta
		
sopimuksen mukaan, 2 op
Valinnaisia syventäviä opintoja, 2 op
50126 Pro gradu-tutkielma, 40 op
50039 Kypsyysnäyte

562200	Kulttuurimaantieteen
syventävät opinnot
(80 op)
56121	Aluetieteen ja kulttuurimaantieteen
syventävät menetelmät, 12 op
56275	Kulttuurimaantieteen maisteriseminaari, 7 op
		Oheislukemistona Markus Laine,
Jarkko Bamberg & Pekka Joki
nen (toim.): Tapaustutkimuksen
taito (Gaudeamus, 2007)
Kulttuurimaantieteen erikoiskurssit, 10 op
562781 Syventävä kirjallisuus, 8 op
		
Stutz, Fredrick P. & Barney Warf:
The world economy: resources, location, trade, and development
(Pearson Education 2007), 3 op
		
Nayak, Anoop & Alex Jeffrey:
Geographical thought. An introduction to ideas in human geography (Prentice Hall, 2011), 3 op
sekä kirjallisuutta tutkielman alalta
sopimuksen mukaan, 2 op
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Valinnaisia syventäviä opintoja, 3 op
50126 Pro gradu-tutkielma, 40 op
50039 Kypsyysnäyte

561200	Geoinformatiikan
syventävät opinnot (80
op)
Geoinformatiikan metodikurssit, 10 op:
		56315 Geoinformatiikan jatkokurssi, 5 op
		56301 Kaukokartoitusmenetelmät,
5 op
56304 Geoinformatiikan maisteriseminaari,
5 op
Geoinformatiikan valinnaisia erikoiskursseja, 12 op
562782 Syventävä kirjallisuus, 8 op
		Jensen, J.R.: Remote sensing of
the environment (luvut 1-2 & 8-15)
(Prentice Hall, 2007), 3 op ja
		Jensen, J.R.: Introductory digital
image processing (Prentice Hall,
2004), 3 op
		sekä kirjallisuutta tutkielman alalta
sopimuksen mukaan, 2 op
		 tai
		de Smith, M. J, Goodchild, M. &
Longley, P.: Geospatial analysis:
A comprehensive guide to principles, techniques and software tools
(Matador Publishing, 3rd edition), 3
op ja
		DeMers, M.N.: GIS modeling in
raster (Wiley, 2001), 3 op
		sekä kirjallisuutta tutkielman alalta
sopimuksen mukaan, 2 op
Valinnaisia syventäviä opintoja, 5 op
50126 Pro gradu-tutkielma, 40 op
50039 Kypsyysnäyte

1. Pääaineopinnot
561100	Maantieteen opettajan
syventävät opinnot (70
op)
Luonnonmaantieteen metodikurssit, 12 op
ja
Luonnonmaantieteen tutkimus- ja maisteriseminaarit, 8 op
tai
Aluetieteen ja kulttuurimaantieteen syventävät menetelmät, 12 op ja
Kulttuurimaantieteen maisteriseminaari,
7 op
562783 Syventävä kirjallisuus, 8 op
		Erikoistumislinjan syventävää kirjallisuutta, 6 op ja
		
Morgan, J. & Lambert, D.: Geography: teaching school subjects
11–19 (Routledge, 2005), 2 op
Valinnaisia syventäviä opintoja, 2-3 op
50126 Pro gradu-tutkielma, 40 op
50039 Kypsyysnäyte

2. Sivuaineopinnot
Opettajan pedagogiset aineopinnot, 35 op

3. Muut opinnot
560166 HOPS, 1 op
Työharjoittelu sisältyy pedagogisiin opintoihin.
Valinnaisia opintoja niin, että tutkinnon edellyttämä opintopistemäärä 120 op täyttyy.

Aluetiede

2. Muut opinnot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN
TUTKINTO (180 OP)

560166 HOPS, 1 op
56377	
Työharjoittelu tai työelämään
orientoivia opintoja, 2–4 op

1. Pääaineopinnot

Valinnaisia opintoja niin, että tutkinnon
edellyttämä opintopistemäärä 120 op täyttyy.

Filosofian maisterin tutkinto
maantieteen aineenopettajan
koulutuksessa
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560100 Maantieteen alan
Perusopinnot (25 op)
Luennot:
560031 Johdatus maantieteeseen, 2 op
56072 Luonnonmaantieteen perusteet,
		
3 op
56073	Ihmis- ja yhteiskuntamaantieteen
perusteet, 3 op

maantiede

56074	
Geoinformatiikan ja kaukokartoituksen perusteet, 3 op
56077 Globaalit riskit, 2 op
Itsenäinen verkko-opiskelu:
56111	Laskennalliset perusmenetelmät
maantieteessä, 2 op
Kirjallisuus:
56058	
Rowntree, Les, Martin Lewis,
Marie Price & William Wyckoff:
Diversity amid globalization. World
regions, environment, development (5th ed., Pearson, 2011), 5
op
56027	
Haggett, Peter: Geography. A global synthesis (Prentice Hall,
2001), 5 op

563310	Aluetieteen aineopinnot
(60 op)
Pakolliset aineopinnot (37 op)
Harjoitustyöt:
5602201	Tiedon hankinta, analyysi ja kartografia, 8 op
560141	Paikkatiedon hankinta, analyysi ja
kartografia, 5 op
560611	Maantieteen ja aluetieteen menetelmät, 5 op
560612	Maantieteen ja aluetieteen harjoitustyökurssi, 5 op
56336 Aluetieteen kenttäkurssi, 2 op
Kirjallisuus:
56012 Kehitys- ja matkailumaantiede,
		
5 op
		
Williams, Glyn, Paula Meth &
Katie Willis Geographies of developing areas. The Global South in
a changing world (Routledge,
2009) ja
		
Vuoristo, K-V.: Matkailun maailma (WSOY, 2003)
56028	Kaupunki- ja suunnittelumaantiede, 5 op
		
Jauhiainen, Jussi S. & Vivi Nie
menmaa: Alueellinen suunnittelu
(Vastapaino, 2006),
		
Staffans, Aija & E. Väyrynen
(toim.). Oppiva kaupunkisuunnittelu (Arkkitehtuurin julkaisuja
2009/98) ja
		Laakso, Seppo & Heikki A. Loik
kanen: Kaupunkitalous (Gaudeamus, 2004)

Valinnaiset aineopinnot
Aluetieteen ja maantieteen aineopintoja,
vähintään 2 op
Vaihtoehtoiset aineopinnot (23 op)
Valitaan yksi seuraavista erikoistumislinjoista:
Kehitysmaantiede
56316 Geoinformatiikan menetelmät,
		
7 op
56233	Kehitysmaantieteen aineopintojen
kirjallisuus, 4 op
		Willis, Katie: Theories and practices of development (Routledge,
2004) ja
		
Lawson, Viktoria: Making development geography (Hodder Arnold, 2007)
56132	
Kehitys- ja matkailumaantieteen
LuK-seminaari, 4 op
56232	
Kehitys- ja matkailumaantieteen
tutkielmatyöpaja, 2 op
		Oheiskirjallisuus: Hirsjärvi, Sirk
ka, Pirkko Remes & Paula Saja
vaara: Tutki ja kirjoita (Tammi,
2007)
56391 Kandidaatintutkielma, 6 op
50036 Kypsyysnäyte
Matkailumaantiede
56316	Geoinformatiikan menetelmät,
		
7 op
56277	Matkailumaantieteen aineopintojen kirjallisuus, 4 op
		
Hall, Michael C.: Tourism planning. Policies, processes and relationships (Pearson Prentice Hall,
2008)
56132	
Kehitys- ja matkailumaantieteen
LuK-seminaari, 4 op
56232	
Kehitys- ja matkailumaantieteen
tutkielmatyöpaja, 2 op
		Oheiskirjallisuus: Hirsjärvi, Sirk
ka, Pirkko Remes & Paula Saja
vaara: Tutki ja kirjoita (Tammi,
2007)
56391 Kandidaatintutkielma, 6 op
50036 Kypsyysnäyte
Kaupunkimaantiede
56316	Geoinformatiikan menetelmät,
		
7 op
56338	Kaupunkimaantieteen aineopinto-
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jen kirjallisuus, 4 op
		Kazepov, Yuri (ed.): Cities of Europe. Changing context, local arrangements, and the challenge to
urban cohesion (Blackwell, 2005)
ja
		
Schulman, Harry & Pasi Mäen
pää (toim.): Kaupungin kuumat
lähteet. Helsingin metropolialueen
innovaatioympäristöt (Helsingin
kaupungin tietokeskus, 2011)
56366	Kaupunki- ja suunnittelumaantieteen LuK-seminaari, 4 op
56312	Kaupunki- ja suunnittelumaantieteen tutkielmatyöpaja, 2 op
		Oheiskirjallisuus: Hirsjärvi, Sirk
ka, Pirkko Remes & Paula Saja
vaara: Tutki ja kirjoita (Tammi,
2007)
56391 Kandidaatintutkielma, 6 op
50036 Kypsyysnäyte
Suunnittelumaantiede
56316 Geoinformatiikan menetelmät,
		
7 op
56395	Suunnittelumaantieteen aineopintojen kirjallisuus, 4 op
		Faludi, Andreas: Cohesion, coherence, cooperation: European
spatial planning coming of age?
(Routledge, 2010) ja
		Hall, Peter & Mark Tewdwr-Jo
nes: Urban and regional planning
(5th ed., Routledge, 2011)
56366	Kaupunki- ja suunnittelumaantieteen LuK-seminaari, 4 op
56312	Kaupunki- ja suunnittelumaantieteen tutkielmatyöpaja, 2 op
		Oheiskirjallisuus: Hirsjärvi, Sirk
ka, Pirkko Remes & Paula Saja
vaara: Tutki ja kirjoita (Tammi,
2007)
56391 Kandidaatintutkielma, 6 op
50036 Kypsyysnäyte

2. Sivuaineopinnot (vähintään 50 op)
Yhden tai useamman sivuaineen opintokokonaisuuksia yhteensä vähintään 50 opintopistettä. Sivuaineopintojen tulee koostua
joko kahden eri aineen perusopinnoista (25
op + 25 op) tai yhden aineen perus- ja aine
opinnoista (25 op + 35 op).
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3. Muut opinnot
Toinen kotimainen kieli, 3 op (lähtötaso
CEFR B1)
Vieras kieli, 4 op (englannissa lähtötaso
CEFR B2, muissa kielissä lähtötaso CEFR
B1)
Äidinkieli, 3 op:
56212 Tieteellinen viestintä, 2 op
99190	Akateemisen kirjoittamisen perusteet, 1 op (Kielikeskus)
Tieto- ja viestintätekniikan opintoja, vähintään 5 op:
		
56042 TVT-ajokortti, 3 op
		
Muut integroituina aineopintoihin
56032	Työharjoittelu tai maantieteen työelämäkurssi, 2–4 op
56016 HOPS, 1 op
Vapaasti valittavia opintoja niin, että tutkinnon edellyttämä opintopistemäärä 180 op
täyttyy.

Maantieteen aineenopettajan
koulutus
1. Pääaineopinnot
Maantieteen alan perusopinnot 25 op ja
maantieteen pakolliset aineopinnot 37 op.
Aluetieteen valinnaiset aineopinnot vähintään 2 op ja aluetieteen vaihtoehtoiset aine
opinnot 23 op.

2. Sivuaineopinnot:
Toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot, vähintään 60 op
Opettajan pedagogiset perusopinnot, 25 op

3. Muut opinnot
Kuten aluetieteessä, lukuun ottamatta työharjoittelua, joka sisältyy pedagogisiin opintoihin.

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO
(120 OP)
Erikoistumislinjat: kehitysmaantiede (englanninkielinen), matkailumaantiede, kaupunkimaantiede, suunnittelumaantiede,
maantieteen opettaja
Opiskelijalla tulee olla luonnontieteiden
kandidaatin tutkinto tai sitä tasoltaan vas-

maantiede

taava koulutus ennen FM-tutkintoon kuuluvien syventävien opintojen aloittamista.

1. Pääaineopinnot
Aluetieteen erikoistumislinjan syventävät
opinnot, 80 op, sisältävät aluetieteen yhteiset syventävät opinnot (20 op)
(Maantieteen opettajan syventävät opinnot,
70 op)
Aluetieteen yhteiset syventävät opinnot
(20 op)
56121	Aluetieteen ja kulttuurimaantieteen
syventävät menetelmät, 12 op
56274	Metodologian kirjallisuus, 3 op
		
Nayak, Anoop & Alex Jeffrey:
Geographical thought. An introduction to ideas in human geography (Prentice Hall, 2011)
56378 Aluetieteen maisteriseminaari,
		
5 op

561300	Development
Geography, Advanced
Studies (80 op)
Kehitysmaantieteen
syventävät opinnot
LANGUAGE OF THE DEGREE
As stated in Section 5 of the Regulations on
Degrees at the Faculty of Science, the degree language is English given that
Master’s thesis and at least 50 cr. of the
studies are taken in English. It is also possible to write Master’s thesis in Finnish or in
Swedish and then the degree language will
be recorded accordingly.
Common advanced studies (as above, 20
cr.)
56121	Advanced methods in regional studies and human geography, 12 op
56274	Methodological literature, 3 op
		
Nayak, Anoop & Alex Jeffrey:
Geographical thought. An introduction to ideas in human geography (Prentice Hall, 2011)
56378	
Regional studies master’s seminar, 5 op

563460 Literature, Advanced Level, 10 cr.
		
Scheyvens, R.& D.Storey (eds.):
Development fieldwork. A practical
guide (Sage, 2003),
		Power, Marcus: Rethinking development geographies (Routledge,
2003) and
	Robbins, Paul: Political ecology
(Blackwell, 2nd ed., 2012), 5 cr.
		and literature on the topic of thesis, as agreed, 5 cr.
50127 Master’s thesis, 40 cr.
50039 Maturity test

561400 Matkailumaantieteen
syventävät opinnot (80 op)
Aluetieteen yhteiset syventävät opinnot (20
op)
Erikoistumisalan kurssit, 10 op
563461 Syventävä kirjallisuus, 10 op
		C. Michael Hall & Alan A. Lew:
Understanding and managing tourism impacts (Routledge 2009), 2
op,
		Phillimore, Jenny & Lisa Good
son: Qualitative research in tourism (Routledge, 2004), 2 op, ja
		Fennell, David A.: Tourism ethics
(Channel View Publications,
2006), 2 op
		sekä kirjallisuutta tutkielman aihepiiristä sopimuksen mukaan, 4 op
50127 Pro gradu-tutkielma, 40 op
50039 Kypsyysnäyte

561500	Kaupunkimaantieteen
syventävät opinnot
(80 op)
Aluetieteen yhteiset syventävät opinnot
(20 op)
Erikoistumisalan kurssit, 10 op
563462 Syventävä kirjallisuus, 10 op
		
Scott. Allen J. (ed.): Global cityregions, trends, theory, policy (Oxford University Press, 2002), 3 op
		sekä kirjallisuutta tutkielman aihepiiristä sopimuksen mukaan, 7 op
50127 Pro gradu-tutkielma, 40 op
50039 Kypsyysnäyte

Special courses in development geography,
10 cr.
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563400 Suunnittelumaantieteen
syventävät opinnot (80 op)
Aluetieteen yhteiset syventävät opinnot (20
op)
Erikoistumisalan kurssit, 10 op
563463 Syventävä kirjallisuus, 10 op
		Fainstein, Susan & Scott Camp
bell (eds.): Readings in Planning
Theory. (3rd ed., John Wiley &
Sons, 2011), 3 op
		sekä kirjallisuutta tutkielman aihepiiristä sopimuksen mukaan, 7 op
50127 Pro gradu-tutkielma, 40 op
50039 Kypsyysnäyte

2. Muut opinnot
560166 HOPS, 1 op
56377	
Työharjoittelu tai työelämään
orientoivia opintoja, 2–4 op
Valinnaisia opintoja niin, että tutkinnon
edellyttämä opintopistemäärä 120 op täyttyy.

Filosofian maisterin tutkinto
maantieteen aineenopettajan
koulutuksessa

3. Muut opinnot
560166 HOPS, 1 op
Työharjoittelu sisältyy pedagogisiin opintoihin.
Valinnaisia opintoja niin, että tutkinnon
edellyttämä opintopistemäärä 120 op täyttyy.

Maantiede ja aluetiede –
Jatkotutkinnot
56100	Jatko-opinnot FL/FT
tutkintoa varten (60 op)
56101 Tutkimusalan opinnot, 50 op
56102 Yleiset jatko-opinnot, vähintään
		
10 op
		
Pakollisia opintoja ovat: tieteen filosofia, tutkimusetiikka, kansainvälinen tieteellinen toiminta ja yleiset asiantuntijuuteen valmentavat opinnot (esim. yliopistopedagogiikka ja opetustyö, projektihallinto,
johtaminen, taloushallinto). Nämä voivat olla myös integroituna tutkimustyöhön.
Lisensiaatintutkielma tai väitöskirja

1. Pääaineopinnot

560010 Menetelmätieteiden
sivuainekokonaisuus (25 op)

561100	Maantieteen opettajan
syventävät opinnot
(70 op)

Maantiedettä tai aluetiedettä pääaineena
opiskelevalle
Valitaan seuraavista:
(Katso kurssikori opinto-oppaasta: Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuus)
57039 Matematiikka tutuksi, 5 op
57046	Johdatus tilastolliseen päättelyyn,
5 op
57703 Data-analyysi R-ohjelmistolla, 5 op
581325 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op
78201	Tilastotieteen johdantokurssi,
4–10 op
78187 Survey-metodiikka, 8-10 op
78143 Otantamenetelmät, 6-8 op
78145 Monimuuttujamenetelmät, 6–8 op
78164	Mittaaminen ja mittausvirheiden tilastollinen hallinta, 6–8 op
78210	Data-analyysi Survo- ja SPSS-ohjelmistoilla, 5 op

56121	Aluetieteen ja kulttuurimaantieteen
syventävät menetelmät, 12 op
56378 Aluetieteen maisteriseminaari,
		
5 op
562783 Syventävä kirjallisuus, 8 op
		Erikoistumislinjan syventävää kirjallisuutta, 6 op ja
		
Morgan, J. & Lambert, D.: Geography: teaching school subjects
11–19 (Routledge, 2005), 2 op
Valinnaisia syventäviä opintoja, 5 op
50126 Pro gradu-tutkielma, 40 op
50039 Kypsyysnäyte

2. Sivuaineopinnot
Opettajan pedagogiset aineopinnot, 35 op
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Oppimäärät ja opintokokonaisuudet
sivuaineopiskelijoille
560100	MAANTIETEEN ALAN
PERUSOPINNOT (25 op)
Vapaasti valittava lyhyt sivuaine, kuten pääaineopiskelijoilla.

56286 Geoinformatiikan artikkelit, 4 op
56301	Kaukokartoitusmenetelmät, 5 op
sekä 6 op valinnaisia erikoiskursseja
Korvaavuuksista sovitaan prof. Petri Pelli
kan kanssa.

560320	MAANTIETEEN AINEOPINNOT
(35 OP)
Laaja sivuaine erillisen opinto-oikeuden
saaneille, esim. aineenopettajille.
Harjoitustyöt:
5602201		Tiedon hankinta, analyysi ja kartografia, 8 op
560141	Paikkatiedon hankinta, analyysi ja
kartografia, 5 op
560611	Maantieteen ja aluetieteen menetelmät, 5 op
560612	Maantieteen ja aluetieteen harjoitustyökurssi, 5 op
56066	Maantieteen kenttäkurssi, 4 op
Kirjallisuus:
56068	
Arbogast, Allan: Discovering physical geography (2nd ed. Wiley,
2011), 5 op
560690	
Daniels, Peter, Michael Brad
shaw, Dennis Shaw & James Si
daway.: An introduction to human
geography (4 th ed., Pearson,
2012), 3 op

56317	GEOINFORMATIIKAN
OPINTOKOKONAISUUS
(25 op)
Lyhyt sivuaine maantieteen tai aluetieteen
pääaineopiskelijoille: vähintään 25 op vapaasti valittavia geoinformatiikan opintoja.
Korvaavuuksista sovitaan prof. Petri Pelli
kan kanssa.
Lyhyt sivuaine muille kuin maantieteen tai
aluetieteen pääaineopiskelijoille: erillinen
opinto-oikeus myönnetään vuosittain 10
opiskelijalle.
56074	
Geoinformatiikan ja kaukokartoituksen perusteet, 3 op
56316	
Geoinformatiikan menetelmät, 7
op

95

