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 2. Aluksi 

 2.1 Alkusanat 

Tervetuloa laitoksen tiedeyhteisöön uudet opiskelijat! Tämä opas on tehty elokuussa 2018 

auttamaan kaikkia laitoksen opiskelijoita ja opettajia uudistuneen opetussuunnitelman 

toteuttamisessa. Suurin osa tässä oppaasta olevista asioista löytyy OPINTO-OPAS www-sivuilta ja 

muista yliopiston sähköisistä järjestelmistä, mutta olemme halunneet kerätä tässä esitetyt asiat 

yhteen kokonaisuuteen, jota jokainen voi pitää mukanaan tai työpöydällään.  

Emily Knott, pedagoginen johtaja 

2.2 Sanastoa       

AMBIOTICA - rakennus, jossa bio- ja ympäristötieteiden laitos sijaitsee. 

HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma. 

eHOPS - Korpissa oleva sähköinen HOPS. 

HOPS-ohjaaja - henkilökunnan edustaja, joka toimii opiskelijan HOPS-prosessin ohjaajana. 

Jokaiselle opiskelijalle osoitetaan oma HOPS-ohjaaja. 

HYVIS - Hyvinvointineuvoja. Hyvis on opiskelijan tukihenkilö, jonka kanssa voi 

luottamuksellisesti ja rennosti keskustella opiskeluun tai elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. 

KOPPA - kurssi- ja oppimateriaalisivusto https://koppa.jyu.fi 

KORPPI - opintotietojärjestelmä - käytetään mm. kursseille ja tentteihin ilmoittautumiseen sekä 

opinto-otteen tarkasteluun http://korppi.jyu.fi 

MOODLE - verkko-oppimisympäristö, jota käytetään mm. kurssimateriaalin jakamiseen ja 

tehtävien palautusalustana  http://moodle.jyu.fi 

OPINTO-OPAS - Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sähköinen julkaisu, jossa on 

kootusti tiedot opetuksesta ja opiskelusta. Opetusohjelma löytyy myös Korpista. 

OPTIMA - toinen laajasti käytössä oleva verkko-oppimisympäristö  http://optima.jyu.fi 

OPETUSOHJELMA - lukuvuoden aikana annettava opetus. 

OPETUSSUUNNITELMA - Tiedekunnan hyväksymä tutkinnon sisältö. 

SISU - opintotietojärjestelmä, tulee vähitellen korvaamaan Korpin. Käytetään aluksi 

opintosuunnitelman tekoon. 

TUMA - Ambiotican toisen kerroksen aula, jossa sijaitsee ryhmätyötilat ja tietokoneita 

YLIOPISTON KIRJASTO - tietokannat, aineiston haku, varaus ja lainojen uusiminen 

http://kirjasto.jyu.fi 

2.3 Opintopiste      

Kunkin opintojakson laajuus ilmoitetaan opintopisteinä, jotka on yleensä aina annettu kurssin 

tietojen yhteydessä. Yksi opintopiste tarkoittaa opiskelijan työssä n. 27 tuntia. Esimerkiksi alempi 

korkeakoulututkinto = kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 op, joka suoritetaan kolmessa 

vuodessa, siis 60 op/vuosi. Opiskelija opiskelee 40 viikkoa vuodessa ja 40 tuntia viikossa, siis 40 x 

40 = 1600 tuntia. Koska olemme yksilöitä, jollekin tämä määrä riittää ja jonkun on käytettävä 

enemmän aikaa yhtä opintopistettä kohti. 

https://koppa.jyu.fi/
https://koppa.jyu.fi/
http://korppi.jyu.fi/
http://korppi.jyu.fi/
http://moodle.jyu.fi/
http://moodle.jyu.fi/
http://optima.jyu.fi/
http://optima.jyu.fi/
http://kirjasto.jyu.fi/
http://kirjasto.jyu.fi/
http://kirjasto.jyu.fi/
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 3. Bio- ja ympäristötieteiden laitos 

3.1 Yleistä 

Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos kuuluu matemaattis-luonnontieteelliseen 

tiedekuntaan ja se on keskeinen toimija yliopiston määrittelemällä vahvuusalueella luonnon 

perusilmiöt ja matemaattinen ajattelu. Laitoksen toiminnan tarkoituksena on tehdä 

korkealuokkaista tutkimusta ja kouluttaa tutkijoita ja asiantuntijoita biologisissa tieteissä ja 

ympäristötieteessä. Laitos on profiloitunut kansainvälisesti ja kansallisesti kolmelle tutkimuksen 

vahvuusalueelle: evoluutiotutkimus, luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus sekä biologinen 

nanotiede. Laitoksen tavoitteena on näillä vahvuusalueilla olla Suomen kahden laadukkaimman 

tutkimusorganisaation joukossa. Koulutuksessa laitoksen tavoitteena on olla Suomen laadukkain 

bio- ja ympäristötieteiden alojen maisterikoulutusyksikkö, joka kouluttaa itsenäiseen työhön ja 

tieteellisen tiedon käyttöön kykeneviä maistereita kansainvälisille ja kansallisille työmarkkinoille 

sekä tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin.  

Laitoksen arvot ovat avoimuus, tasa-arvo, vastuullisuus sekä tieteellisen tiedon ja tutkimuksen 

arvostus. 

Laitoksen visio on kouluttaa asiantuntijoita ja tuottaa tutkimustietoa tulevaisuuden haasteita 

varten. Tieteen menetelmät kehittyvät ja tuotetun tiedon määrä lisääntyy jatkuvasti. Maailmalla ja 

suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitaan muuttuviin työtehtäviin ja työympäristöihin sopeutuvia, 

tieteellisen ajattelun, tieteellisen tiedon käytön ja kommunikoinnin hallitsevia asiantuntijoita. 

Uskomme siihen, että vankan asiaosaamisen yhdistäminen kykyyn oppia uutta, kykyyn 

kommunikoida ja kykyyn arvioida omaa ja muiden toimintaa mahdollistaa laitokselta 

valmistuneiden työllistymisen ja tärkeän roolin yritysten, yhteiskunnan ja kansalaistoiminnan 

kehittämisessä globaalissa ympäristö- ja hyvinvointimuutoksessa.  

Bio- ja ympäristötieteiden laitos on yksi Jyväskylän yliopiston suurimmista laitoksista, se työllistää 

noin 200 henkeä ja tarjoaa puitteet noin 50:lle apurahatutkijalle. Laitoksella on 14 professoria, ja 

noin 30 yliopistonlehtoria tai yliopistotutkijaa. Laitoksella on noin 300 päätoimista perustutkinto-

opiskelijaa ja 55 tohtoriopiskelijaa. Laitoksen tavoitteena on 73 FM tutkintoa ja 14 FT tutkintoa 

vuodessa.  

3.2 Kuka tekee mitäkin      

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen opetus- ja tutkimushenkilökunnassa työskentelee ihmisiä 

monenlaisilla nimikkeillä. Samasta nimikkeestä huolimatta eri henkilöiden työtehtävät saattavat 

vaihdella. 

Professori on tutkimusta ja opetusta harjoittava alansa asiantuntija. Professoreilla on myös 

monenlaisia yhteiskunnallisia ja hallinnollisia tehtäviä. Laitoksen opetus- ja tutkimushenkilöstöön 

kuuluvat myös yliopistonlehtorit, lehtorit, yliopistonopettajat, yliopistotutkijat, tutkijatohtorit 

ja tohtorikoulutettavat. Jokaisella osastolla toimii nimetty opintoneuvoja. Laitoksen oman 

henkilökunnan lisäksi opetusta antavat tuntiopettajat ja dosentit. 
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Laitoksen koulutussuunnittelijan (Tiina Hakanen) puoleen voi kääntyä kaikissa opiskelua 

koskevissa kysymyksissä 

       

3.3 Hallinto        

Bio- ja ympäristötieteiden laitosta johtavat laitoksen johtaja, kaksi varajohtajaa ja pedagoginen 

johtaja. Johtajien tukena toimii johtoryhmä ja tutkimusryhmien johtajista koostuva kolleegio. 

Vähintään kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä laitoskokouksessa keskustellaan ajankohtaisista 

asioista. Laitoskokoukset ovat avoimia koko henkilökunnalle ja kaikille laitoksen opiskelijoille. 

Laitoksen opetuksen laatua seuraa opetuksen kehittämistyöryhmä joka myös koordinoi opinto-

ohjausta ja opetuksen organisointiin liittyvää toimintaa. Opetuksen kehittämisyöryhmään kuuluvat 

pedagogisen johtajan ja koulutussuunnittelijan lisäksi osastojen opintoneuvojat, muuta 

opettajakuntaa, opiskelijoiden edustajat (ns. laatuhemmot) ja avoimen yliopiston edustaja. 

Lisätietoa hallinnosta löytyy laitoksen Internetsivulta www.jyu.fi/bioenv. Tämän oppaan lopussa on 

laitosjohdon ja opinto-ohjaajien yhteystiedot. 

  

 4. Laitoksen opiskelijavalinta ja opinto-oikeudet 

4.1 Koulutusohjelmat ja valittavien opiskelijoiden määrät 

Bio- ja ympäristötieteiden laitokselle valitaan perustutkinto-opiskelijoita kansallisen Opintopolku-

järjestelmän kautta joko suorittamaan sekä kandidaatin ja maisterin tutkinnot tai pelkästään 

maisterin tutkinto. Hakuaika näihin päättyy 3.4.2019. Sisäänottokiintiöt näihin ovat vuonna 2019 

seuraavat: 

Biologian kandidaattiohjelma + maisteriohjelmat (pääsääntöisesti ekologian ja 

evoluutiobiologian tai solu- ja molekyylibiologian maisteriohjelma) 40 

Luonnonvarat ja ympäristö kandidaattiohjelma + maisteriohjelmat (pääsääntöisesti 

akvaattisten tieteiden tai ympäristötieteen maisteriohjelma) 40 

 Akvaattisten tieteiden maisteriohjelma 5 

 Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma 5 

 Solu- ja molekyylibiologian maisteriohjelma 10 

 Ympäristötieteen maisteriohjelma 10 

http://www.jyu.fi/bioenv
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4.2 Koulutusohjelman vaihtaminen kandidaatin tutkinnon 

jälkeen laitoksen sisällä 

Biologian kandidaattiohjelmaan valittu opiskelija voi kandidaatin tutkinnon jälkeen hakea 

akvaattisten tieteiden tai ympäristötieteen maisteriohjelmaan, jos hän on suorittanut luonnonvarat ja 

ympäristö -aineopinnot. Hakemusten käsittelyssä voidaan ottaa huomioon opiskelumenestys. 

Valitulta voidaan edellyttää enintään 10 op:n puuttuvien aineopintotason suoritusten sisällyttämistä 

maisterin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.  

Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelmaan valittu opiskelija voi kandidaatin tutkinnon 

jälkeen hakea ekologian ja evoluutiobiologian tai solu- ja molekyylibiologian maisteriohjelmaan, 

jos hän on suorittanut biologian aineopinnot. Hakemusten käsittelyssä voidaan ottaa huomioon 

opiskelumenestys. Valitulta voidaan vaatia enintään 10 op:n  puuttuvien aineopintotason suoritusten 

sisällyttämistä maisterin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.  

4.3 Muut hakupolut  

Lisäksi kandidaatin tutkintoa suorittamaan (ja sitä seuraava maisterin tutkinto) voidaan ottaa 

opiskelijoita avoimen yliopiston opintojen perusteella tai siirtohaulla muiden yliopistojen 

vastaavista ohjelmista. Tiedekunnan muista koulutusohjelmista voidaan hyväksyä pääaineiden 

vaihtohakemuksia samoilla periaatteilla kuin avoimen yliopiston opintojen tai siirtohakujen 

perusteella. Pääsääntöisesti muista koulutusohjelmista suositellaan haettavan suoraan 

maisteriohjelmiin, kun alkuperäisen koulutusohjelman kandidaattitutkinto ja soveltuvat bio- ja 

ympäristötieteiden laitoksen perus- ja aineopinnot on suoritettu. 

Laitoksella on kaksi englanninkielistä maisteriohjelmaa, joihin hakuaika on tammikuussa: 

Master's Degree Programme in Biological and Environmental Science ja Master's Degree 

Programme in Nanoscience. 

4.4 Sivuaineoikeudet bio- ja ympäristötieteiden laitoksen 

kokonaisuuksiin 

Edellä lueteltujen tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden lisäksi kaikki yliopiston opiskelijat voivat 

vapaasti opiskella bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot-monimuotoinen elämä -kokonaisuuteen 

kuuluvia kursseja. Matemaattis-luonnonieteellisen tiedekunnan opiskelijat voivat tämä lisäksi 

suorittaa vapaasti biologian aineopinnot tai luonnonvarat ja ympäristö aineopinnot muille kuin 

pääaineopiskelijoille, nanotieteiden koulutusohjelman opiskelijat voivat suorittaa biologian 

perusopinnot nanotieteilijöille ja tiedekunnan aineenopettajaopiskelijat voivat suorittaa biologian 

aineopinnot aineenopettajille.  

Muiden kuin edellä lueteltujen opiskelijoiden tulee hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta 

tiedekunnalta, pääsääntöisesti bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot suoritettuaan. Hakemuksia 

käsiteltäessä huomioidaan, onko hakijalla tarvittavat pohjatiedot ja tukevatko haetut opinnot 

opiskelijan tutkintoa. Erillisiä opintoja suorittava voidaan ottaa kursseille vain jos niillä on tilaa. 
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4.5. Jatko-opinnot: Laitoksen tohtoriohjelma 

Perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi laitoksella on jatko-opiskelijoita, joiden tavoitteena on suorittaa 

tohtorin tutkinto neljässä vuodessa. Jatko-opiskelijat kuuluvat bio- ja ympäristötieteiden 

tohtoriohjelmaan. Vaikka tämä opas on ensisijaisesti suunnattu perustutkinto-opiskelijoille ja 

heidän opettajilleen, kerrotaan tässä perusasiat tohtoriohjelmasta. Tohtoriohjelman tavoitteena on, 

että tohtoriopiskelijat työskentelevät tutkintonsa eteen täysipäiväisesti. Tätä varten he saavat joko 

palkkaa laitokselta (rahoitus joko laitoksen perusrahoituksesta tai ulkopuolisesta 

projektirahoituksesta) tai hankkivat itse säätiöiltä apurahan jatko-opintoja varten.  

Tohtoriopiskelijalla on aina ohjaaja, joka kuuluu laitoksen henkilökuntaan ja joka on sen tieteenalan 

asiantuntija, jolla tohtoriopiskelija työskentelee. Suurin osa jatko-opinnoista koostuu tieteellisestä 

tutkimuksesta, jonka tavoitteena on tieteellisten kysymysten ratkaisu, tutkimusjulkaisut ja 

väitöskirja. Yleensä bio- ja ympäristötieteiden alojen väitöskirjaan kuuluu 3-5 tutkimusraporttia, 

jotka on joko julkaistu kansainvälisissä tieteellisissä julkaisusarjoissa tai sitten lähetetty 

julkaistavaksi. Tutkimuksen lisäksi jatko-opintoihin kuuluu vähintään 30 op muodollisia opintoja, 

jotka koostuvat tieteenalakohtaisista suorituksista (kurssit, kongressit, seminaarit, tentit), sekä 

yleisistä tutkimus-, viestintä- ja koulutusosaamista (opetus) tukevista suorituksista. 

Tohtoriopiskelijan väitöskirjan asiantuntija-arvioijina toimivat laitoksen ulkopuoliset esitarkastajat 

ja vastaväittäjä, joka haastaa tohtorikandidaatin tieteellisin kysymyksin julkisessa 

väitöstilaisuudessa. Tohtoriohjelmaan on vuosittainen hakuaika ja siihen voidaan ottaa opiskelijoita 

myös hakuaikojen ulkopuolella, jos opiskelija tai ohjaaja saa rahoitusta. Lisäksi pääsyvaatimuksena 

tohtoriohjelmaan on, että Pro Gradu -työn arvosana on vähintään 3. 

 5. Laitoksen opinto-ohjaus 
Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on perinteisesti panostettu yhteishenkeen, mutkattomaan 

vuorovaikutukseen opiskelijoiden ja opettajien kesken sekä yksilölliseen opinto-ohjaukseen. 

Laitoksen opinto-ohjauksen suunnitelma on tämän oppaan liitteenä. Tässä kappaleessa kerrotaan 

opinto-ohjauksesta tärkeimmät periaatteet. 

Ensimmäisenä päivänä yliopisto-opintoja aloitettaessa opiskelijoille nimetään opiskelija-tutor ja 

henkilökohtainen opinto-ohjaaja (HOPS-ohjaaja). Tutorin tehtävänä on perehdyttää opiskelija 

opiskelijaelämään, tutustuttaa muihin opiskelijoihin ja yliopistossa liikkumiseen. HOPS-ohjaajan 

kuuluu laitoksen opetushenkilöstöön ja hänen tehtävänään on toimia ensimmäisenä 

kontaktihenkilönä opintojen suunnittelussa, sekä auttaa ja neuvoa henkilökohtaisen 

opintosuunnitelman (HOPS) tekemisessä.  

Ensimmäisellä viikolla kandidaattiopiskelijoille järjestetään Lentävä lähtö -tapahtuma bio- ja 

ympäristötieteiden laitoksen Konneveden tutkimusasemalla. Tämä on kaksipäiväinen tapahtuma, 

johon on laitoksen järjestämä bussikuljetus. Tutkimusasemalla majoitutaan opiskelija-asuntolassa 2-

4 hengen huoneissa ja ruokaillaan aseman ruokalassa. Tapahtuman tarkoituksena on tutustua toisiin 

opiskelijoihin ja laitoksen opintoihin sekä aloittaa HOPSin tekeminen. Lentävä lähtö on 

opiskelijoille ilmainen. 

Seuraavina viikkoina järjestetään infotilaisuuksia, ryhmäohjausta sekä yksilöohjaus HOPS-ohjaajan 
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kanssa. Tavoitteena on, että kaikilla uusilla opiskelijoilla on ensimmäinen versio HOPS:sta tehty 

kahden viikon sisällä ja ohjaajan hyväksymänä jouluun mennessä. Tarvittaessa HOPS:aa voidaan 

muuttaa opintojen aikana ja se onkin enemmän työkalu opintojen suunnittelussa kuin velvoittava 

suunnitelma. Toki tutkintoa varten opinnot pitää olla suoritettu yleisen opetussuunnitelman 

mukaisesti. Laitoksella ei ole oikeutta hyväksyä tutkintoja, jotka eivät ole koulutusohjelmien 

opetussuunnitelmien mukaisia muuten kuin niin, että vastuuopettajat ovat hyväksyneet korvaavat 

suoritukset joko laitoksen sisäisten korvaavuustaulukoiden mukaisesti tai aikaisemmin hankitun 

osaamisen tunnistaminen (AHOT)- menettelyllä. Opetussuunnitelmista, korvaavuustaulukoista ja 

AHOT ohjeista kerrotaan tässä oppaassa myöhemmin. 

Tärkeimmät asiat, jotka opiskelijan pitää päättää HOPS:aa tehdessä ovat: 1. Oma suuntautuminen 

koulutusohjelman oman alan opinnoissa, 2. muiden vapaasti valittavien opintojen sisältö ja 3. 

kansainvälisen vaihdon sisällyttäminen tutkintoon.  Näistä lyhyesti seuraavassa: 

1. Suuntautuminen oman alan opinnoissa. Biologian kandidaattiohjelmassa pitää valita, 

suuntautuuko ekologiaan ja evoluutiobiologiaan tai solu- ja molekyylibiologiaan. Tämä vaikuttaa 

kandidaattiopintojen ajoitukseen jo ensimmäisenä vuonna ja maisteriohjelman valintaan. 

Luonnonvarat ja ympäristö kandidaattiohjelmassa on kaksi kokonaisuutta (lajintuntemus ja 

luontoinventointi sekä luonnonvarojen ja ympäristön tutkimusmenetelmät), joista opiskelijan tulee 

valita toinen. Tämä valinta ei kuitenkaan rajoita maisteriohjelman valintaa vaan kaikki luonnonvarat 

ja ympäristö kandidaattiohjelmassa tutkinnon suorittaneet voivat valita joko akvaattisten tieteiden 

tai ympäristötieteen maisteriohjelman. 

2. Vapaasti valittavat opinnot. Kandidaattiohjelmissa on jätetty 60 op vapaasti valittaviksi 

opinnoiksi (poikkeuksena nanotieteiden opintosuunta, jossa vapaasti valittavia opintoja on vain 13 

op). Lisäksi maisteriohjelmissa on vapaasti valittavia opintoja 35 op. Tässä on mahdollisuus 

jokaisella opiskelijalla räätälöidä tutkinnosta sellainen, joka parhaiten tukee hänen omaa 

työllistymistään ja mielenkiinnon kohteita. Ainoana rajoituksena on, että kandidaattiohjelmien 

vapaasti valittavissa opinnoissa pitää olla yksi vähintään 25 op:n kokonaisuus laitoksen 

ulkopuolelta. Tavallisia vapaasti valittavia kokonaisuuksia ovat esimerkiksi kemia, tilastotiede, 

kasvatustiede, liiketoimintaosaaminen, henkilöstöjohtaminen, yhteiskuntatieteet ja filosofia, 

viestintä ja media, tietojärjestelmätiede sekä tietotekniikka. On myös mahdollista valita 

kandidaattiohjelman vapaavalintaisiin yksi perusopintokokonaisuus (25 op) ja yksi 

aineopintokokonaisuus (35 op). Samoin maisteritutkinnon vapaavalintaisiin voi valita yhden 

aineopintokokonaisuuden sellaiselta alalta, jolla on jo suorittanut perusopinnot, tai sitten yksi uusi 

perusopintokokonaisuus. Osa vapaasti valittavista opinnoista voi olla myös bio- ja 

ympäristötieteiden laitoksen sisältä. 

3. Kansainvälinen vaihto. Lähes kaikki bio- ja ympäristötieteen asiantuntijat toimivat tehtävissä, 

jotka vaativat kansainvälisiä kontakteja. Esimerkiksi suuri osa yrityksistä hankkii tai myy tuotteita 

kansainvälisiltä markkinoilta tai sitten yritys on osa kansainvälistä ketjua. Ympäristöongelmat ovat 

kansainvälisiä, ja siksi kansainvälinen verkostoituminen on tärkeää. Tutkijat työskentelevät 

työuransa aikana usein pitkiäkin aikoja ulkomailla. Tätä varten on erittäin suositeltavaa hankkia 

kansainvälistä oman erikoisalan kokemusta jo opintojen aikana. Tähän antaa mahdollisuuden 
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kansainvälinen opiskelijavaihto tai työharjoittelu. Kansainvälinen opiskelijavaihto tapahtuu 

yleisimmin eurooppalaisen ERASMUS-ohjelman puitteissa. ERASMUS-vaihdossa tavoitteena on 

suorittaa toisessa eurooppalaisessa yliopistossa opintoja, jotka voidaan sisällyttää tutkintoon omassa 

kotiyliopistossa. Yleisimmin mennään suorittamaan sellaisia kursseja, joita ei ole mahdollista 

suorittaa kotimaassa, mutta on myös mahdollisuus sopia kotiyliopiston kurssien korvaamisesta 

kansainvälisillä kursseilla. ERASMUS-vaihto perustuu yliopistojen välisiin sopimuksiin ja 

opiskelija ei siinä maksa lukukausimaksuja. Kansainvälinen työharjoittelu on useimmiten sitä, että 

opiskelija työskentelee ulkomaisessa tutkimuslaitoksessa tai yliopistossa ja saa tästä työskentelystä 

opintopisteitä. Kansainväliseen työharjoitteluun voi hakea rahoitusta esimerkiksi ERASMUS+ 

ohjelmasta tai Jyväskylän yliopistolta. Kansainvälistä opiskelijavaihtoa ja työharjoittelua kannattaa 

suunnitella alustavasti jo opintojen alussa, sillä ne vaikuttavat muiden opintojen ajoitukseen. Paras 

aika kansainväliseen vaihtoon on joko kolmannen opintovuoden keväällä, kun kandidaattiprojekti 

on tehty, tai sitten maisteriopintojen aikana. Huomaa, että joissain tapauksissa hakuaika 

kansainväliseen vaihtoon voi olla jopa vuotta ennen suunniteltua vaihtoa.  

Opinto-ohjaukseen kuuluu myös laitoksen tutkimukseen tutustuminen (laitoksen tiedepäivä ja 

tutkijoiden yö, 28.9.2018), laitoksen maisteriseminaareihin osallistuminen (marraskuun loppu) ja 

oman alan työelämään tutustuminen haastattelemalla alan asiantuntijaa/ammattilaista ja esittämällä 

haastattelun tulokset muille opiskelijoille. Näistä kaikista saat lisäinfoa HOPS-ohjaustapaamisissa.  

Kanditason HOPS-ohjauskurssista (BENY2001 HOPS ja työelämä) saat suoritusmerkinnän 

ensimmäisen lukukauden joulukuussa, kun olet ollut läsnä sovituissa tapaamisissa, esittänyt 

työelämähaastattelun tulokset, ja  HOPS:si on hyväksytty. Opinto-ohjaus jatkuu kuitenkin tämänkin 

jälkeen. Kalenteriisi on merkitty ensimmäiselle keväälle HOPS-kurssin tapaamisia ja voit aina 

halutessasi ottaa yhteyttä ja mennä juttelemaan HOPS-ohjaajasi kanssa. Jos oma HOPS-ohjaajasi ei 

osaa auttaa, niin laitoksen koulutusohjelmiin on nimetty opinto-ohjaajat, jotka tietävät enemmän 

oman ohjelmansa asioista. Neuvoja kaipaavan kannattaa ottaa yhteyttä myös laitoksen 

koulutussuunnittelija Tiina Hakaseen. Koulutusohjelman vastuuopettajat toimivat apunasi 

tutkintorakennetta ja kurssien korvaavuuksia koskevissa suuremmissa asioissa.  

Saat ohjausta myös maisterivaiheen HOPS:an tekemiseen. Jos jatkat laitoksen sisällä 

maisteriohjelmiin, maisteri HOPS-kurssi suositellaan ajoitettavan kolmannen vuoden keväälle, 

kandidaattiopintojen loppuvaiheeseen ennen maisterivaiheen aloitusta. Tätä varten ilmoittaudut 

kurssille ja otat yhteyttä oman maisteriohjelmasi HOPS-ohjaajaan. Suoraan maisteriohjelmissa 

aloittavat tekevät HOPS:n heti ensimmäisenä syksynä oman maisteriohjelmansa HOPS-ohjaajan 

kanssa.      

Laitoksella työskentelee kolme Hyvistä eli opiskelijoiden hyvinvointineuvojaa. Hyvis on henkilö, 

jonka kanssa voit luottamuksellisesti ja rennosti keskustella opiskelustasi tai muusta 

elämäntilanteestasi. Keskustelun tarkoituksena on yhdessä opiskelijan kanssa etsiä vaihtoehtoja, 

uusia näkökulmia ja käytännön toimintatapoja pulmatilanteisiin. Hyvis ei ole terapeutti vaan 

helposti lähestyttävä opiskelijoiden tukihenkilö. Hyvikset tavoitat sähköpostitse: hyvis-

bioenv@jyu.fi 
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 6. Opiskelusta 

6.1 Yleistä opiskelusta  

Perinteisesti yliopisto-opiskelu on ollut luennoilla istumista, oppikirjojen lukemista ja kirjallisten 

kuulustelujen, tenttien, suorittamista. Tällaisen perinteisen opintosuorituksen, kurssin, 

suorittamiseksi opiskelija ilmoittautuu kurssille, käy kuuntelemassa suoritusohjeet ensimmäisellä 

luentokerralla, käy luennoilla ja sitten ilmoittautuu kurssin tenttiin. Laitoksen käytäntö on, että 

jokaisella kurssitentillä on kaksi uusintamahdollisuutta: erikseen ilmoitettava uusintakuulustelu ja 

lukukauden lopussa järjestettävä rästitentti. Normaalisti kurssitentin aika on kaksi tuntia. Luennot 

alkavat aina viisitoista yli tasatunnin, mutta tentit aloitetaan tasatunnein. Myöhästyneet opiskelijat 

pääsevät tenttiin vielä 30 minuuttia tentin alkamisen jälkeen, eikä kukaan saa poistua 

tenttitilaisuudesta ennen sitä. 

Laitoksella järjestetään jonkin verran opetusta edellä kuvatun perinteisen kaavan mukaan. Luento-

opetus on opettajan kannalta suoraviivaista järjestää (joskaan ei aina helppoa), mutta monissa 

tutkimuksissa on todettu että käytännössä luento-opetus voi olla oppimisen kannalta erittäin 

tehotonta. Suurin ongelma tässä opetustavassa on, että opiskelija ottaa helposti erittäin passiivisen 

roolin kurssin aikana ja jättää asioihin perehtymisen tenttiin valmistautumisen varaan, usein aivan 

viime tinkaan. Tämä johtaa helposti pinnalliseen asioiden ulkoa opettelemiseen ja usein 

yksityiskohtien unohtamiseen pian tentin jälkeen. Perinteinen luento-opetus ja kirjatentit perustuvat 

sellaiseen oppimiskäsitykseen, että oppi (mitä se sitten onkaan) on siirrettävissä opettajalta 

opiskelijalle tai kirjasta opiskelijalle mekaanisella opettelemisella. Nykyisin laajasti hyväksytty 

oppimiskäsitys taas väittää, että oppiminen vaatii opiskelijan omaa, aktiivista oivaltamista, asioiden 

työstämistä ja yhdistämistä aikaisemmin omaksuttuun. 

Jotta opiskelija oppisi ymmärtämään kursseilla käsiteltäviä asioita ja soveltamaan ymmärrystä 

erilaisten ongelmien ratkaisuun ja asioiden yhdistämiseen, laitoksella järjestetään yhä enemmän 

kursseja, jotka vaativat opiskelijoiden aktiivista osallistumista ja läsnäoloa koko kurssin ajan. 

Opiskelijoita kannustetaan lukemaan materiaaleja kurssin aikana ja jo ennen sitä sekä 

keskustelemaan asioista opettajien ja toisten opiskelijoiden kanssa. Paitsi että tällainen opiskelu 

tehostaa oppimista ja selventää väärin ymmärrettyjä asioita, se myös luo valmiuksia toimia 

asiantuntijana työelämässä osana suurempaa tiimiä, yhdessä eri alojen osaajien kanssa. Kursseilla 

käytettyjä aktivointikeinoja ovat erilaiset ongelmanratkaisutehtävät kurssin aikana, raportit, 

oppimispäiväkirjat, opiskelijoiden pitämät esitelmät, ryhmätyöt, ryhmäkeskustelut, 

puhelinäänestykset sekä oman ja muiden työskentelyn arviointi. Tietenkin on myös perinteisiä 

kenttäkursseja ja laboratoriokursseja. Kaikki tämä tarkoittaa pakollista läsnäoloa. Tarkoituksena ei 

ole tehdä opiskelusta koulumaisempaa tai vähentää opettajan työpanosta, vaan tehostaa oppimista ja 

tehdä opiskelusta ammattimaisempaa ja hauskempaa. Jotta opiskelija saa kaiken hyödyn irti 

opettajien asiantuntemuksesta, kursseille yritetään rakentaa vuorovaikutusta kumpaankin suuntaan: 

opettajalta opiskelijalle ja opiskelijalta opettajalle. Kurssien kuvauksissa Korppi- järjestelmässä 

kerrotaan, mitä opetusmenetelmiä ja suoritustapoja kullakin kurssilla käytetään. Usein tämä tieto ei 

kuitenkaan ole aivan yksityiskohtaista, vaan opettaja selvittää kurssin ensimmäisellä 

tapaamiskerralla yksityiskohtaisesti, miten kurssi suoritetaan, mitkä ovat pakolliset suoritukset, 
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mitkä ovat vaihtoehtoiset tai vapaaehtoiset lisäsuoritukset ja miten kurssin arvosana määräytyy. 

Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää olla läsnä ensimmäisellä kurssin kontaktitapaamiskerralla. 

6.2 Kursseille ilmoittautuminen ja suoritustavat 

Kaikille kursseille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta. Ilmoittautuminen bio- ja 

ympäristötieteiden laitoksen kaikille kursseille aukeaa lukuvuoden alussa elokuussa. Noin 

kuukautta ennen kurssia opettaja tarkastaa, onko kaikilla kurssille ilmoittautuneilla opiskelijoilla 

opinto-oikeus kurssille ja onko ilmoittautuneilla riittävät pohjatiedot. Jos kurssin opiskelijoiden 

määrä on rajoitettu (esim. laboratorio- ja kenttäkurssit sekä ryhmätyökurssit) opettaja poistaa tässä 

vaiheessa kurssilta opiskelijoita ja ilmoittaa heille poistamisen syyn. Jos kurssi on täynnä, 

opiskelijan kannattaa olla suoraan yhteydessä opettajaan tiedustellakseen mahtuuko kurssille 

mukaan. Joillain kursseilla on automaattinen jonotuskäytäntö, mutta useimmiten kurssille ei pysty 

ilmoittautumaan Korpissa, jos se on täynnä. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että opiskelijat eivät 

ilmoittaudu sellaisille kursseille, joita he eivät ehdi käydä. Pahimmassa tapauksessa huonosti 

suunniteltu ilmoittautuminen voi viedä paikan toiselta opiskelijalta ja viivästyttää hänen opintojaan.  

Joillakin kursseilla käytetään vielä ilmoittautumisen vahvistamista. Tässä tapauksessa Korppi 

järjestelmä lähettää automaattisesti kurssille ilmoittautuneille opiskelijoille viestin ennen kurssin 

alkua ja kehottaa heitä vahvistamaan osallistumisensa. Jos opiskelija ei vahvista osallistumista, 

hänen ilmoittautumisensa raukeaa. 

Kurssin alussa kerrotaan opiskelijoille kurssin suoritussäännöt, pakolliset läsnäolot, onko 

mahdollista olla poissa yhdestäkään pakollisesta tapaamisesta ja miten poissaolot pitää korvata. 

Useilla kursseilla annetaan mahdollisuus olla poissa muutamasta tapahtumasta ilman mitään 

ilmoitettua syytä. Näissä tapauksissa oletetaan, että opiskelija hankkii tiedot poissaolokerroilla 

käsiteltävistä asioista muilta opiskelijoilta ja tekee mahdollisesti vaaditut korvaavat suoritukset. 

Muut poissaolot voidaan hyväksyä vain lääkärintodistusten ja muiden kirjallisten todistusten 

perusteella, ja vain jos on mahdollista järjestää korvaavat tehtävät tai suoritukset. Työssäkäynti, 

harrastukset ja matkailu eivät ole pakottavia syitä, joiden perusteella opiskelija voi vaatia 

erityisjärjestelyjä. Laitos olettaa, että opiskelija on kurssille ilmoittautuessaan varmistanut, että 

pystyy olemaan paikalla opetusaikana. 

Usein kursseilla asetetaan aikarajoja kirjallisten tehtävien palauttamiseen. Nämä aikarajat ovat 

yhteisiä sopimuksia ja niistä on syytä pitää kiinni. Jos vaikuttaa siltä, että aikarajat ovat 

kohtuuttomia eikä opiskelija koe pystyvänsä suoriutumaan tehtävistä niihin mennessä, asiasta on 

parasta keskustella koko kurssin kanssa yhdessä opettajan kanssa jo heti kurssin alussa tai ainakin 

hyvissä ajoin ennen aikarajan umpeutumista. Opettajan ei tarvitse hyväksyä sovitun aikarajan 

jälkeen palautettua suoritusta, ellei myöhästymiseen ole pakottavaa, todistettavaa syytä. Toki 

opettajat voivat joustaa aikarajoista, jos tämä ei hankaloita kurssin toteuttamista hänen aikatauluaan 

kohtuuttomasta ja jos opiskelija sopii joustosta ajoissa. Opiskelijan, joka tarvitsee erityisjärjestelyjä 

esimerkiksi luku-, kirjoitus-, ja keskittymishäiriöiden johdosta, on hyvä kertoa tarpeista opettajalle 

jo kurssin alussa.  
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6.3 Opiskelijan ja opettajan välisestä viestinnästä 

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella vuorovaikutus opiskelijoiden ja opettajien välillä perustuu 

yhdenvertaisuuteen, ystävällisyyteen ja ajatukseen, että kaikki ovat tiedeyhteisön jäseniä. Tämä 

tarkoittaa mm. sitä, että kaikki opettajat ja opiskelijat voivat sinutella toisiaan ja ovat valmiita 

vapaaseen keskusteluun opetustilanteissa ja niiden ulkopuolella. Toisaalta yhdenvertaisuus perustuu 

luottamukseen, että kaikki kunnioittavat toistensa työpanosta ja työaikaa ja ymmärtävät, että 

kommunikaatiossa kannattaa olla kohtelias ja ottaa toisen muut kiireet huomioon. Opettajat siis 

vastaavat mielellään kaikkiin opintoja ja opetettavaa asiaa koskeviin kysymyksiin, mutta heidän 

tehtävänsä ei ole esimerkiksi selittää jokaiselle opetustilanteesta poissa olleelle opiskelijalle, mitkä 

olivat käsitellyt asiat ja annetut tehtävät. Ensisijaisesti opiskelijan tulee tällaisessa tapauksessa 

hankkia tieto opetustilanteessa jaetusta materiaalista muilta opiskelijoilta. Vaikka opettaja vastaa 

mielellään asiallisiin kysymyksiin, opiskelijan ei pidä olettaa hänen vastaavan öisin, 

viikonloppuisin tai loma-aikana sähköpostiin. Myös lukukauden aikana opettajilla on paljon muita 

tehtäviä. Samoin myös toisin päin: opettajien pitää ymmärtää, että opiskelijoilla on usein menossa 

useita kursseja samaan aikaan, eivätkä erilaiset viestit ja lisätehtävät välttämättä saavuta heitä 

ajoissa.  

On myös hyvä muistaa hyvä sähköpostietiketti viestejä kirjoittaessa: Pidä huolta, että viestissä on 

otsikko ja koko nimesi. Kirjoita kokonaisia virkkeitä. Ole kohtelias. Opintoasioissa on hyvä kertoa 

myös oma koulutusohjelma ja opintojen vaihe. Omissa yhteystiedoissa on hyvä olla myös 

puhelinnumero, sillä monta kertaa asiat saadaan helpommin hoidettua lyhyellä puhelinsoitolla kuin 

monella peräkkäisellä sähköpostiviestillä. 

6.4 Yleisiä opintosuorituksen arvosteluperiaatteita 

Jyväskylän yliopiston yleisenä periaatteena on, että pääsääntöisesti opintosuoritukset arvioidaan 

asteikolla 0-5. Joissain tapauksissa käytetään asteikkoa hyväksytty-hylätty. Bio- ja 

ympäristötieteiden laitoksen periaatteena on, että 0-5 asteikkoa käytettäessä 0=hylätty arvosana 

annetaan, kun oppimistavoitteista on saavutettu arviointikriteerien perusteella vähemmän kuin 50 

%. Hyväksytty-hylätty asteikkoa käyttäen hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään 75 % 

oppimistavoitteista. On muistettava, että kaikessa tapauksessa arviointi koskee opiskelijan 

opintosuoritusta erikseen ilmoitettujen arviointikriteerien perusteella, ei opiskelijan persoonaa. 

6.5 Oppimisympäristöt       

Jyväskylän yliopistossa on käytössä opintotietojärjestelmä Korppi https://korppi.jyu.fi, josta 

löytyvät tiedot lähes kaikista yliopistossa järjestettävistä kursseista aika- ja paikkatietoineen. 

Kaikille bio- ja ympäristötieteiden kursseille ilmoittaudutaan Korpin kautta. Korpissa opiskelija 

näkee myös oman lukujärjestyksensä sen perusteella, mihin hän kursseihin hän on ilmoittautunut. 

Alkaen syksystä 2018, Korppi tulee vähitellen korvautumaan SISU-järjestelmällä. Syksyllä 2018 

aloittavat opiskelijat tekevät HOPS:nsa Korpin sijasta SISU:ssa. 

Yliopiston ensisijaiseksi oppimisymäpäristöksi on valittu Moodle http://moodle.jyu.fi, jota 

käytetään monilla kursseilla esimerkiksi kurssimateriaalin säilytyspaikkana, tehtävien palautukseen 

https://korppi.jyu.fi/
https://korppi.jyu.fi/
http://moodle.jyu.fi/
http://moodle.jyu.fi/
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yms. Vastaavia Jyväskylän yliopistossa käytössä olevia sovelluksia ovat Optima 

https://optima.jyu.fi, ja Korpin yhteydessä oleva Koppa https://koppa.jyu.fi/.     

 

6.6 Tentit ja tentteihin ilmoittautuminen 
Opintoihin kuuluu luento- ja kurssitenttejä sekä erillisiä kirjatenttejä. Luento- ja kurssitentteihin ei 

yleensä tarvitse erikseen ilmoittautua. Ajat ilmoitetaan Korpissa ja luennoilla (kaksi varsinaista 

tenttikertaa). Syys- ja kevätlukukauden lopussa järjestetään lisäksi rästitentti, jossa voi tenttiä rästiin 

jääneitä luento- ja kurssitenttejä. Kirjatentit suoritetaan laitoksen yleisinä tenttipäivinä, ajat löytyvät 

opinto-oppaasta. Yleisiin tentteihin ja rästitentteihin ilmoittaudutaan Korpin kautta. 

Joitakin opintojaksoja voi suorittaa myös eTenttinä, eTentti on sähköinen tentti, jonka opiskelija 

suorittaa itsenäisesti yliopiston pääkirjastossa olevassa eTenttitilassa valitsemanaan ajankohtana 

kirjaston aukioloaikojen puitteissa. 

Tarkasta tenttiin ilmoittautuessasi, että olet suorittanut siihen vaadittavat edeltävät opinnot. Eri 

oppiaineilla on myös omat ohjeensa siitä, mitä voi tenttiä ja milloin. Tutustu näihin ohjeisiin ennen 

ilmoittautumista. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tentaattoriin hyvissä ajoin ennen suunnittelemaasi 

tenttiä. Pohdi myös omaa aikatauluasi ja jaksamistasi: tenttiin kannattaa ilmoittautua vain, jos siihen 

ennättää todella lukea. Turhia ilmoittautumisia tentteihin pitää ehdottomasti välttää, koska ne 

aiheuttavat turhaa työtä opettajille. 

Opettajat arvioivat tentit normaalisti kahden viikon sisällä tentin suorittamisesta, ja suorituksen 

tulee olla opintorekisterissä viimeistään viikon kuluttua tulosten julkaisemisesta. Varsinkin 

kesätenttien yhteydessä aika voi venyä kesälomien takia.   

 

6.7 Ohjeita yleisen tenttipäivän tentteihin 

Yleiseen tenttiin ilmoittautuminen 

 Yleisenä tenttipäivänä järjestettävään tenttiin ilmoittaudutaan Korpin kautta viimeistään viikkoa 

ennen tenttiä, maanantaiaamuun klo 9:15 mennessä. 

• Kesä-elokuussa järjestettäviin yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan opinto-oppaassa ilmoitettujen 

päivämäärien mukaisesti. 

• Tenttien ajankohdat on ilmoitettu opinto-oppaassa sekä laitoksen Internet-sivulla kohdassa 

opiskelu > opinto-oppaat ja tentit. 

• Jos tenttijä on pakottavasta syystä estynyt osallistumaan tenttiin, on tästä ilmoitettava 

mahdollisimman pian joko tentaattorille tai laitoksen toimistoon. 

• Mikäli opiskelija on ilman ilmoittamaansa pätevää syytä jäänyt pois kahdesta samasta tentistä, 

johon hän on ilmoittautunut, hänen on neuvoteltava tentaattorin kanssa seuraavasta 

osallistumisestaan ennen uutta ilmoittautumista. Sama sopimisvelvollisuus koskee opiskelijaa, joka 

https://optima.jyu.fi/
https://koppa.jyu.fi/
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on tullut hylätyksi tai jättänyt vastaamatta kaksi kertaa samaan tenttiin. 

Yleisen tenttitilaisuuden aloittaminen ja toiminta tentin alussa 

• Kevät- ja syyslukukauden aikana tentti alkaa klo 8:00 ja kesälukukauden aikana klo 12:00. 

Tenttijöiden on syytä tarkistaa salitieto Korpista. 

• Myöhässä tenttiin saapuneelle opiskelijalle annetaan mahdollisuus osallistua tenttiin, mikäli 

kukaan samaan tenttiin osallistuva ei ole poistunut salista ja mikäli siitä ei aiheudu huomattavaa 

haittaa. 

• Tenttitilaisuudesta ei saa poistua ennen kuin puoli tuntia on kulunut kuulustelun alkamisesta. 

• Tentin valvoja(t) jakavat tenttikuoret tenttijöille n. 10 minuuttia ennen tentin alkua. Tenttijä ottaa 

kuoren lisäksi tarpeelliseksi katsomansa määrän yliopiston virallisia tenttipapereita, joita on tarjolla 

salissa. 

• Tenttijä voi ottaa mukaansa istumapaikalleen kyniä, kumin, teroittimen, viivoittimen ja 

henkilöllisyystodistuksen. Juomapullo, välttämättömät lääkkeet ja pieni eväs ovat myös sallittuja. 

Kaikki muut tavarat jätetään salin laidoilla oleville portaille tai salin etuosaan. 

• Samalla rivillä istuvien tenttijöiden välissä on oltava vähintään tyhjä istuin. Eri riveillä istuvien 

tenttijöiden on istuttava peräkkäin eli suoraan toisen tenttijän takana. 

• Mikäli tenttijä tarvitsee tentissä lisämateriaalia, sanakirjan tai taskulaskimen, on siitä oltava 

maininta tenttikuoren kohdassa ”Mahdolliset erikoissopimukset”. 

• Puhelimesta on katkaistava virta tenttitilaisuuden ajaksi. 

• Tenttikuoren saa avata vasta tentinvalvojan antaessa siihen luvan. 

Toiminta tentin aikana 

• Tenttisalista saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta. Poistumisaika 

ilmoitetaan taululla.. 

• Tentin aikana voi käydä tarvittaessa WC:ssä, tentin valvoja lähtee mukaan "saattajaksi". 

Puhelimen ottaminen vessaan on kielletty. Tenteissä voidaan ilmoittaa aika, jolloin paikalla on 

kaksi valvojaa ja WC-käynnit ovat mahdollisia. 

• Jos tenttijä tarvitsee tentin aikana lisää vastauspaperia, hän voi pyytää sitä valvojalta nostamalla 

kätensä pystyyn. 

Toiminta tentin päättyessä 

• Yleisen tentin tenttiaika on enintään neljä tuntia. Päättymisaika ilmoitetaan taululla. Mikäli 

tenttiaika on lyhyempi, on siitä oltava maininta tenttikuoressa. 

• Tenttijä laittaa vastauspaperit tenttikuoreen. 

• Tenttijä voi halutessaan ottaa kysymyspaperin itselleen, mikäli tentaattori ei ole ilmoittanut 

kysymyspaperia palautettavaksi. 
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• Tenttikuori vastauksineen palautetaan valvojalle, joka tarkistaa tenttijän henkilöllisyyden 

valokuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta. 

Yliopiston yleisiä sääntöjä opintosuoritusten tekemisestä ja mm. tenttivilpistä löytyy 

tutkintosäännöstä: https://opiskelu.jyu.fi/fi/opiskelijapalvelut/ohjeet/tutkintosaanto. 

7. Opintojen aikataulutuksesta 

7.1 Yleistä aikataulutuksesta 

Laitoksen tavoitteena on, että kandidaatin tutkinto suoritetaan kolmessa vuodessa ja maisterin 

tutkinto tämän jälkeen kahdessa vuodessa. Nämä ovat kansainvälisiä ja kansallisia tavoitteita, joita 

Suomessa pyritään noudattamaan. Opintotukijärjestelmä ja yliopistojen rahoitusjärjestelmä ohjaavat 

opiskelijaa ja yliopistoja siihen, että tavoiteajat toteutuisivat. Uusien opiskelijoiden opinto-oikeus 

on kuitenkin voimassa (kandidaatin tutkinto + maisteritutkinto) yhteensä 7 vuotta ja sen jälkeen 

tiedekunta voi myöntää opinto-oikeuden pidennystä, kun opiskelija esittää realistisen 

opintosuunnitelman. Taloudellisista syistä ja helpomman työelämään sijoittumisen vuoksi 

opiskelijan kannattaa kuitenkin pyrkiä valmistumaan tavoiteajassa. Valmistumisen jälkeen 

opiskelijalla on vielä oikeus suorittaa maksuttomasti tutkintoa täydentäviä opintoja 

valmistumislukuvuotta seuraavan lukuvuoden loppuun saakka (siis käytännössä 1-2 vuotta, riippuen 

siitä koska valmistuu). 

7.2 Ensimmäisen vuoden opinnot kandidaattiohjelmissa.  

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen kandidaattiohjelmissa aloittavat opiskelijat suorittavat 

ensimmäisenä opintovuonna bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot- monimuotoinen elämä -

kokonaisuuden. Tämä alkaa heti syksyn alussa Elämän perusedellytykset maapallolla (BENP1001) 

-kurssilla ja jatkuu tämän jälkeen kahdella kurssilla: Vedet ja vesistöt (BENP1002) ja Solun elämä 

(BENP1003). Tammikuussa alkavat kokonaisuuteen kuuluvat Luonnon monimuotoisuus 

(BENP1004) ja Ihminen ja ympäristö (BENP1005). Bio- ja ympäristötieteiden opiskelijoille laitos 

antaa oppikirjan Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Reece, Biology: A Global 

Approach.  Pearson 11. painos, 2017. Muiden on itse hankittava oppikirja tai lainattava se 

kirjastosta. Tämän oman perusopintokokonaisuuden lisäksi ensimmäisenä vuonna suositellaan 

kaikkien aloittavan luonnontieteiden perusteet ja menetelmät kokonaisuuden suorittamisen kemian 

ja tilastotieteen kursseilla. Biologian kandidaattiohjelmassa vaaditaan vähintään yksi matematiikan 

kurssi. Suosituksena on, että lukion pitkän matematiikan oppimäärän hyvin hallitsevat suorittavat 

ensimmäisenä syksynä Calculus 1 (MATP211) kurssin. Jos tämä osoittautuu vaikeaksi, ja lyhyen 

matematiikan suorittaneille, suositellaan Matematiikan propedeuttista kurssia (MATY010). 

Perusopintojen ja menetelmäopintojen lisäksi aloitetaan ensimmäisen vuoden keväänä myös oman 

koulutusohjelman aineopinnot. Näissä kaikille pakollinen kurssi on Biotieteiden etiikka 

(BENA3009). On myös tärkeää, että ensimmäisen vuoden keväänä suoritetaan Laboratoriotyötavat 

ja -turvallisuus (BENA2003, kaikille) ja ekologiaan suuntautuville Johdatus lajintuntemukseen ja 

maastoinventointiin (BENA2021). Viimeksi mainittu mahdollistaa kenttäkurssien suorittamisen 

ensimmäisenä kesänä ja toisen syksyn alussa. Laboratoriotyötavat ja turvallisuus -kurssin suoritus 

https://opiskelu.jyu.fi/fi/opiskelijapalvelut/ohjeet/tutkintosaanto
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vaaditaan toisen syksyn laboratoriokursseja varten. Kieli- ja viestintäopinnot on hyvä aloittaa jo 

ensimmäisenä opintovuonna, jos ne suinkin vain mahtuvat aikatauluun. Keväisin järjestetään 

opiskelua ja elämänhallintaa tukeva kurssi Akateeminen opiskelukyky (HYVY001). 

7.3 Toisen vuoden opinnot kandidaattiohjelmissa.  

Toisena opintovuonna luonnonvarat ja ympäristö ja biologian kandidaattiohjelmien opinnot ovat 

suurelta osin erillisiä lukuun ottamatta keväällä aloitettava kandidaattiprojektiin liittyviä kursseja. 

Luonnonvarat ja ympäristö -ohjelmassa opiskellaan mm. vesien ja metsien luonnonvaroja sekä 

ekotoksikologiaa ja ympäristölainsäädäntöä. Biologian ohjelmassa opiskellaan mm. genetiikkaan ja 

mikrobiologiaan liittyviä kursseja. Kaikkien on tärkeää suorittaa toisen vuoden kevään aikana 

kandidaatin tutkielman tekoon valmistavat Tutkimuksen suunnittelu ja arviointi (BENA 3010) sekä 

Kandidaattiseminaari 1 (BENA3011). Kun nämä on suoritettu, voivat ekologiaan ja 

luonnonvaroihin suuntautuneet opiskelijat kerätä kandidaattitutkielmaan tarvittavaa aineistoa toisen 

vuoden kesällä. Laboratoriokokeet suoritetaan joko kesällä tai kolmannen vuoden syksyllä.  

7.4 Kolmannen vuoden opinnot kandidaattiohjelmissa.  

Kolmannelle vuodelle tultaessa oman kandidaattiohjelman aineopinnot on pääsääntöisesti tehty ja 

tavoitteena on saada kandidaattitutkielman kirjallinen osuus valmiiksi syksyn loppuun mennessä. 

Kandidaattitutkielman ei ole tarkoitus olla suuri kirjoitusponnistus, vaan se on tieteellisen esityksen 

muodot täyttävä pienimuotoinen, lyhyt tutkimus, joka tehdään parityönä. Kandidaatintutkielman 

tekemistä helpottaa muiden opiskelijoiden suunnitelmien ja tutkielmien arviointi 

kandidaattiseminaarissa. Kandidaatintutkielma on tärkeää palauttaa ilmoitettuun määräaikaan 

mennessä, muuten tutkinnon valmistuminen voi lykkääntyä. Muilta osin kolmas opintovuosi 

painottuu vapaasti valittavien opintojen suorittamiseen. Esimerkiksi niille, jotka haluavat suorittaa 

kemian perus- ja aineopinnot, kolmas vuosi on kemiapainotteinen. Vaihtoehtoisesti kolmannen 

vuoden kevääseen on hyvä sijoittaa kansainvälinen vaihto ja sisällyttää siellä suoritetut suoritukset 

vapaasti valittaviin opintoihin. Kolmannen opiskeluvuoden kesä on hyvä aika työharjoittelun 

suorittamiseen. Työharjoittelua varten opiskelija voi saada laitoksen työharjoitteluavustusta, jonka 

hakuaika on alkuvuodesta. Valitettavasti työharjoitteluavustusta ei riitä kaikille opiskelijoille, ja 

siksi laitos tukee tällä etenkin niitä opiskelijoita, joiden opinnot ovat edenneet tavoiteaikataulun 

mukaisesti ja jotka ovat menestyneet opinnoissaan.  

7.5 Neljännen vuoden opinnot (tai maisteriohjelman 

ensimmäisen vuoden opinnot).  

Neljäntenä opintovuonna on tavoitteena aloittaa maisteriohjelman opinnot. Nämä aloitetaan kunkin 

ohjelman pakollisilla opinnoilla ja syksyllä aloitettavalla Maisteriseminaari 1 ja projektin hallinta 

(BENS4039) -kurssilla. Tämän kurssin aikana opiskelija valitsee Pro Gradu -tutkielman aihepiirin 

ja tekee jo neljännen vuoden keväällä suunnitelman tutkimuksen tieteellisestä 

kysymyksenasettelusta ja koejärjestelyistä.   Tutkielman suunnittelun yhteydessä suositellaan 

tutkielmaan liittyvän kirjatentin (BENS5036) tai sitä korvaavan suorituksen (oppimispäiväkirja tai 

joissain tapauksissa lukupiiri) suorittaminen. Tämä auttaa itse tutkielman tieteellisen taustan 
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hahmottamisessa. Jo neljäntenä vuonna kannattaa suorittaa myös valinnaisia maisteriohjelman 

opintoja, koska suuri osa valinnaisista kursseista järjestetään vain joka toinen vuosi. Samoin on 

tärkeää aloittaa maisterin tutkintoon sisällytettävien vapaasti valittavien kurssien suorittaminen, sillä 

usein etenkään laitoksen ulkopuolisia perus- tai aineopintokokonaisuuksia ei ole mahdollista 

suorittaa yhdessä lukuvuodessa. Neljännen opintovuoden kesällä suoritetaan työharjoittelu, jos sitä 

ei ole aikaisemmin suoritettu, ja maastotöitä vaativien Pro Gradu -tutkielmien aineistojen keruu. 

7.6 Viidennen vuoden opinnot (maisteriohjelman toinen vuosi).  

Viidentenä opintovuonna on tavoitteena tehdä Pro Gradu -tutkielma loppuun. Tutkielman 

kirjoittamista tukee viidennen vuoden syksyllä järjestettävä Tieteellinen kirjoittaminen (BENS5035) 

-kurssi. Kokonaisuudessaan Pro Gradu -tutkielman laajuus on 30 opintopistettä, joka vastaa 5 kk 

täysipäiväistä työskentelyä. On suositeltavaa, että opiskelija rauhoittaa vähintään kuukauden tästä 

täysipäiväiselle, itsenäiselle kirjoitustyölle. Jokainen opiskelija esittelee Pro Gradu -työnsä tulokset 

Pro-Gradu seminaarissa, joka järjestetään syksyllä ja keväällä. Muilta osin viidentenä opintovuonna 

suoritetaan myös oman maisteriohjelman valinnaisia opintoja ja vapaasti valittavia opintoja.  

    

8. Käytännön ohjeita opiskelijalle 

8.1 Tietokoneet 

Opiskelijoilla on käytettävissä tietokoneita Ambiotican aulassa, Tumassa ja tietokoneluokassa. 

Tietokoneluokan koneita voi käyttää vain silloin, kun luokka ei ole varattu opetukseen. 

Tietokoneluokka on auki normaalisti arkisin klo 8-16, usein myöhempäänkin. Oman kannettavan 

tietokoneen tai tabletin pitämistä mukana opinnoissa suositellaan. Näin muistiinpanot ovat helposti 

saatavilla. Yliopiston tiloissa on opiskelijoiden käytössä langaton lähiverkko.  

8.2 Tulostaminen ja kopiointi 

Yliopisto myöntää perusopiskelijoille 7 euron tulostus- ja kopiokiintiön lukukautta kohti (14 euroa 

lukuvuodessa). Jokaisella opiskelijalla on tietoverkon käyttäjätunnusten takana oma tulostustili. 

Voidakseen tulostaa, kopioida, tai skannata, opiskelijan tulostustilillä täytyy olla saldoa. Saldoa voi 

ostaa lisää, lisätietoa tulostuskiintiön ostamisesta Yliopistopainon sivuilla. 

Tulostus tapahtuu suoraan Canon-monitoimilaitteille (jysecure-tulostusjono), jolloin tulostus on 

vapautettavissa kirjautumalla monitoimilaitteelle miltä tahansa opiskelijakäyttöön osoitetulta 

laitteelta 24 tunnin ajan. Kirjautuminen laitteelle tapahtuu opiskelijakortilla (tai näppäilemällä 

laitteen näytöllä käyttäjätunnus + salasana). 

8.3 Opiskelijatoiminta 

Opiskelijat voivat vaikuttaa laitoksen asioihin paitsi yliopiston toimielinten ja työryhmien kautta 

myös ylioppilaskunnan ja ainejärjestöjen kautta. Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen ainejärjestöt 

https://www.jyu.fi/palvelut/yopaino/opiskelija/print-it/tulostussaldon-myynti
https://www.jyu.fi/palvelut/yopaino/opiskelija/print-it/tulostussaldon-myynti
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ovat Syrinx http://groups.jyu.fi/syrinx ja Otsoni http://groups.jyu.fi/otsoni/. Järjestöt ovat kaikille 

opiskelijoille avoimia ja niiden kokouksiin ja toimintaan ovat kaikki tervetulleita. Ainejärjestöjen 

kautta voit tutustua ja verkottua sekä vaikuttaa opiskeluasioiden lisäksi myös vapaa-ajan toimintaan. 

    

Opetuksen kehittämistyöryhmässä opiskelijoita edustavat opiskelijoiden keskuudestaan valitsemat 

neljä laatuhemmoa, jotka mm. toimivat opiskelijoiden edustajina, välittävät palautetta opettajille ja 

järjestävät kerran vuodessa opettajille ja opiskelijoille yhteisen opetuksen iltapäivän. 

Kaikkien opiskelijoiden tulee ilmoittautua bio-opiskelijoiden sähköpostilistalle 

http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/bio_opiskelijat välittömästi yliopiston sähköpostiosoitteen 

saatuaan. Listalle kirjautumiseen tarvitset yliopiston sähköpostiosoitteen. Sekä opettajat että 

opiskelijajärjestöt lähettävät tämän listan kautta tärkeää informaatiota. 

 

8.4 Yliopiston tasolla annettava opastus 

Opiskelijapalvelut (Seminaarinmäki, T-rakennus, 2. krs, Seminaarinkatu 15) vastaa 

opiskelijarekisteriin, ilmoittautumiseen ja tutor-toimintaan liittyvistä asioista. Opiskelijapalvelut 

pitää myös yllä koko yliopiston yhteisiä opintojen ohjaukseen keskittyneitä Internetsivuja, joilta 

löytyy vastauksia erilaisiin opintoihin liittyviin kysymyksiin.  

https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/uudelle-opiskelijalle/ohjeet-opintojaan-aloittaville 

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanslia (Ylistönrinne, Nanotiedekeskus 3. krs, 

Survontie 9 C) neuvoo erityisesti tutkintoasioissa, opinto-oikeuksiin liittyvissä asioissa sekä 

yleisissä opintoasioissa. Opintoasioista siellä vastaa opintoasiainpäällikkö Marja Korhonen. 

https://www.jyu.fi/science. 

Kansainväliset palvelut (Seminaarinmäki, T-rakennus, 2. krs, Seminaarinkatu 15) ohjaa ja neuvoo 

vaihto-opiskeluasioissa sekä kansainväliseen harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä Opiskelijavaihto 

tarkoittaa lyhytaikaisia (yleensä lukukauden tai -vuoden mittaisia) opintoja ulkomaisessa 

korkeakoulussa kotimaisten tutkintoon tähtäävien opintojen aikana. Opiskelijavaihdon periaatteena 

on, että ulkomailla suoritetut opinnot luetaan täysimääräisenä osaksi opiskelijan omaa tutkintoa. 

https://opiskelu.jyu.fi/fi/kansainvalisty 

Korkeakoululiikunnan monipuolisesta tarjonnasta löytyy varmasti jokaiselle jotakin. 

https://www.korkeakoululiikunta.fi/fi 

Työelämäpalvelujen tehtävänä on tukea erityisesti työmarkkinoille siirtymistä sekä antaa ohjausta 

ja neuvontaa uranvalintaan liittyvissä asioissa. Työelämäpalveluista voi hakea apua myös 

sivuainevalintoihin liittyvissä kysymyksissä. https://opiskelu.jyu.fi/fi/tyoelamapalvelut 

JYYn (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta) jäseniksi liittyvät kaikki Jyväskylän yliopistossa 

kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat opiskelijat. He maksavat ylioppilaskunnan 

jäsenmaksun, saavat opiskelijakortin ja voivat käyttää hyväkseen monipuolisia opiskelijaetuja. 

Katso myös uuden opiskelijan tietopaketti: http://jyy.fi/2013/06/18/uuden-opiskelijan-tietopaketti-2/ 

http://groups.jyu.fi/syrinx
http://groups.jyu.fi/syrinx
http://groups.jyu.fi/otsoni/
http://groups.jyu.fi/otsoni/
http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/bio_opiskelijat
http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/bio_opiskelijat
http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/bio_opiskelijat
https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/uudelle-opiskelijalle/ohjeet-opintojaan-aloittaville
https://www.jyu.fi/science
https://www.jyu.fi/science
https://www.jyu.fi/science
https://opiskelu.jyu.fi/fi/kansainvalisty
https://www.korkeakoululiikunta.fi/fi
https://opiskelu.jyu.fi/fi/tyoelamapalvelut
http://jyy.fi/2013/06/18/uuden-opiskelijan-tietopaketti-2/
http://jyy.fi/2013/06/18/uuden-opiskelijan-tietopaketti-2/
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Yliopistojen opiskelijoille pakolliseen ylioppilaskunnan jäsenmaksuun kuuluva 

terveydenhoitomaksu oikeuttaa yliopisto-opiskelijat  

YTHS:n (ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö) tarjoamiin edullisiin tai maksuttomiin 

terveydenhuoltopalveluihin. http://www.yths.fi/yhteystiedot/toimipisteet/jyvaskyla 

Kielikeskus https://kielikeskus.jyu.fi/ ja kirjasto https://kirjasto.jyu.fi/ neuvovat ja opastavat 

omaan toimialaansa kuuluvissa kysymyksissä. 

IT-palveluiden https://www.jyu.fi/itp tehtävänä on tarjota ja kehittää tiedon tuottamista, välitystä ja 

käyttöä tukevia palveluja ja tietoteknisiä ratkaisuja yliopiston toimintojen tueksi. Katso myös uuden 

opiskelijan tietopaketti : https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/tutoriaalit/uudelle 

  

      

 9. Opintojen seuranta ja opintorekisteri 

 9.1 Opintosuoritusten rekisteröinti 

 Kun saat opintojakson suoritettua, tentaattori kirjaa sen opintorekisteriin. Omaa 

opintosuoritusotettaan kannattaa seurata aktiivisesti ja mahdolliset virheet tulee selvittää heti 

tentaattorin tai opettajan kanssa. Omaa opintosuoritusotettaan voi kätevästi tarkastella Korppi -

järjestelmän kautta, jonne rekisteröidyt suoritukset päivittyvät vuorokauden viiveellä. Virallisen, 

paperille tulostetun ja leimalla varustetun otteen saa opiskelijapalveluista, tiedekunnan kansliasta tai 

laitoksen toimistosta. Tiedot kirjatuista suorituksista ja epävirallisen opintosuoritusotteen saa 

Korpista. 

  

 9.2 Aiempien opintojen hyväksilukeminen 

 Aikaisemmin suoritettuja, tutkintoon käyttämättömiä opintoja (esimerkiksi muissa 

yliopistoissa suoritettuja opintokokonaisuuksia, kieliopintoja tai muita kursseja) voidaan 

hyväksilukea opiskelijalle. 

  

 Hyväksilukemiset voidaan myöntää käyttäen joko opintojen korvaamista tai opintojen 

sisällyttämistä tutkintoon. Opintojen korvaaminen tarkoittaa, että opiskelijalle kirjataan korvattava 

Jyväskylän yliopiston opintojakso. Sisällyttäminen tarkoittaa aiemmin suoritetun opintojakson tai -

kokonaisuuden hyväksymistä tutkintoon sellaisenaan. 

  

 Hyväksilukemisesta voi keskustella opetusamanuenssin tai opintoneuvojan kanssa. 

Hyväksilukemiseen tarvitaan virallinen opintorekisteriote ja selvitys opintojen sisällöstä. Muiden 

laitosten/oppiaineiden hyväksilukemiset käsitellään asianomaisella laitoksella. Tarkemmat ohjeet 

löytyvät osoitteesta: 

http://www.yths.fi/yhteystiedot/toimipisteet/jyvaskyla
http://www.yths.fi/yhteystiedot/toimipisteet/jyvaskyla
https://kielikeskus.jyu.fi/
https://kielikeskus.jyu.fi/
https://kirjasto.jyu.fi/
https://kirjasto.jyu.fi/
https://www.jyu.fi/itp
https://www.jyu.fi/itp
https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/tutoriaalit/uudelle
https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/tutoriaalit/uudelle
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https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ohjeet/jy-n-aiemmin-hankitun-osaamisen-tunnistamisen-

ja-tunnustamisen-ahot-periaatteet 

  

 9.3 Opintokokonaisuuden valmistuminen 

 Kun saat valmiiksi jonkin opintokokonaisuuden (esimerkiksi oman oppiaineesi 

perusopinnot) täytyy tämä opintokokonaisuus koota opintorekisteriin. Saat tällöin kokonaisuudelle 

arvosanan, joka on kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen opintopisteillä painotettu arvosanojen 

keskiarvo. Kokonaisuuden koontia haetaan Korpin eHOPSin kautta. 

  

 9.4 Opintojen etenemiseen liittyviä säännöksiä 

 Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen 

asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan 

pitämisestä. Opintojen enimmäisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden 

poissaoloa (1.8.2015 opintonsa aloittavat), jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. 

 9.5 Opiskelijoiden sijoittuminen työelämään 

 Oman ammattikuvan ja osaamisen rakentaminen on tärkeä osa HOPS-prosessia, ja sen 

merkitys korostuu luonnollisesti opintojen loppuvaiheessa. ’Työelämään orientoitumisen’ 

opintojakso on suunniteltu yhdessä yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen kanssa. Tietoa 

Jyväskylässä valmistuneiden bio- ja ympäristötieteilijöiden sijoittumisesta työelämään löytyy 

sivulta 

http://www.jyu.fi/hallintokeskus/koulutuspalvelut/rekrytointi/ohjeet-

opiskelijoille/valmistuneidensijoittuminen. 

 

10. Opetussuunnitelmien rakenteet 

10.1 Yleistä opetussuunnitelmista 

 Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen opetussuunnitelmia uudistettiin ja yhtenäistettiin 

perusteellisesti lukuvuoden 2017-2018 alusta. Kandidaattiohjelmien osalta muutos on tuntuva, kun 

neljästä erillisestä ohjelmasta siirryttiin kahteen kandidaattiohjelmaan. Maisteriohjelmissa 

muutokset olivat pienempiä, mutta jonkin verran sisältöjä siirrettiin vanhoista kandidaattiohjelmista 

uusiin maisteriohjelmiin. Uudistuksen yhteydessä uudistettiin myös kurssikoodit. Bio- ja 

ympäristötieteiden yhteisistä opinnoista käytetään koodia BEN (Biosciences and environmental 

science studies). Akvaattisten tieteiden opinnoista käytetään koodia WET (Aquatic science studies 

are wet). Ekologian ja evoluutiobiologian opinnoista käytetään koodia ECO (Ecology and 

evolutionary genetics), solu- ja molekyylibiologian opinnoista CMB (Cell and Molecular Biology), 

ja ympäristötieteen opinnoista ENV (Environmental Sciences). Kurssikoodin neljäs kirjain kertoo 

https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ohjeet/jy-n-aiemmin-hankitun-osaamisen-tunnistamisen-ja-tunnustamisen-ahot-periaatteet
https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ohjeet/jy-n-aiemmin-hankitun-osaamisen-tunnistamisen-ja-tunnustamisen-ahot-periaatteet
http://www.jyu.fi/hallintokeskus/koulutuspalvelut/rekrytointi/ohjeet-opiskelijoille/valmistuneidensijoittuminen
http://www.jyu.fi/hallintokeskus/koulutuspalvelut/rekrytointi/ohjeet-opiskelijoille/valmistuneidensijoittuminen
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opintojen tason: Y= yleisopinnot, P=perusopinnot, A=aineopinnot, S=syventävät opinnot, J=jatko-

opinnot. Tämä lisäksi kurssikoodissa on neljä numeroa, jotka ovat enimmäkseen sattumanvaraisia.  

Jyväskylän yliopistossa hyväksytään opetussuunnitelmat aina kolmeksi vuodeksi ja välivuosina 

tehdään vain pieniä ja teknisiä muutoksia ja korjauksia. Lukuvuoden 2017-2018 suurten muutosten 

vuoksi joitakin vanhojen opetussuunnitelmien kursseja järjestetään vielä siirtymäaikana, joka jatkuu 

vuoteen 31.7.2020 asti. Lopetettavien koulutusohjelmien, kuten Biologian aineenopettajan 

koulutusohjelman osalta siirtymäaika jatkuu joustavasti niin pitkään, kun 2016-2017 aloittaneiden 

opiskelijoiden opinto-oikeus on voimassa. Vanhojen opetussuunnitelmien mukaisista kursseista 

käytetään koodeja BIO, EKO, SMB, WET, YMP. Näissä kurssikoodeissa on kolme numeroa. 

 Seuraavana esitellään luettelona laitoksen koulutusohjelmien rakenteet. 

 

 10.2. Biologian kandidaattiohjelma 

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op     
BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla 5   

BENP1002 Vesi ja vesistöt 5   

BENP1003 Solun elämä 5   

BENP1004 Luonnon monimuotoisuus 5   

BENP1005 Ihminen ja ympäristö 5   

 

Biologian aineopinnot (Biologian kandidaattiohjelman opiskelijoille) 60 op 

Kaikille pakolliset     

Yhteiset opinnot 27 op     
BENY2001 HOPS ja työelämä 2   

suositellaan myös HYVY001 Akateeminen opiskelukyky 2 op (sisällytetään vapaasti valittaviin) 

BENA2002 Mikrobiologia 3   

BENA2003 Laboratoriotyötavat ja -turvallisuus (2-3 op) 3   

BENA2004 Genetiikka 4   

BENA2005 Evoluutiobiologia 4   

BENA2006 Virologia 3   

BENA2007 Molekyylimikrobiologian laboratoriokurssi 5   

BENA2008 Bioinformatiikka 3 27  

Kandidaatintutkielmaan liittyvät opinnot 16 op     
BENA3009 Biotieteiden etiikka 2   

BENA3010 Tutkimuksen suunnittelu ja arviointi 4   

BENA3011 Kandidaattiseminaari 1 2   

BENA3012 Kandidaattitutkielma 7   

BENA3013 Kandidaattiseminaari 2 1   

BENA3014 Kypsyysnäyte 0 16  

Valinnaiset, valitse toinen opintosuunta     

Solu- ja molekyylibiologian  opintosuunta 17 op     
BENA2015 Proteiinien rakenne ja toiminta  3   

BENA2016 Biokemian laboratoriokurssi 3   

BENA2017 Solubiologia 3   

BENA2018 Solubiologian laboratoriokurssi 3   

BENA2019 Fysiologia 5 17  

Ekologian ja evoluutiobiologian opintosuunta 17 op     
BENA2020 Ekologia 3   

BENA2021 Johdatus lajintuntemukseen ja maastoinventointiin 4   

BENA2022 Luontotyypit  ja niiden eliöstöt 1 3   

BENA2023 Luontotyypit  ja niiden eliöstöt 2  3   

BENA2024 Populaatiogenetiikka 4 17  
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Kandidaattiohjelman muut opinnot     

Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät erillisten kriteerien mukaan 25 op 

Kaikille pakolliset     

(voidaan myös sisällyttää erillisiin perus- ja aineopintopaketteihin vapaasti valinnaisissa opinnoissa) 
MATP211 Calculus 1 4   

tai vaihtoehtoisesti MATY 010 Matemaattiikan propedeuttinen kurssi 5 op    

KEMP111 Kemian perusteet 1 5   

TILP2500 Data ja mittaaminen 5   

Valinnaisia matematiikan, kemian tai tilastotieteiden opintoja  11   

 KEMP112 Kemian perusteet 2 (yleinen kemia) 5 op    

 KEMP113 Kemian perusteet 3 (epäorgaaninen kemia) 5 op    

 KEMP114 Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia) 6 op    

 KEMP1160 Biologinen kemia 1 2 op    

 TILP100 Johdatus tilastotieteeseen 2-3 op    

 TILP2600 Datasta malliksi 5 op    

 TILP350 SPSS-kurssi 2 op    

 ITKP101 Tietokone ja tietoverkon työvälineena 2 op    

 MATY 010 Matematiikan propedeuttinen kurssi  5 op    

 MATP211 Calculus 1 4 op    

Viestintä- ja kieliopinnot     

Pakolliset viestintä- ja kieliopinnot 6 op     

Äidinkielen puhe- tai kirjoitusviestintä  2   

Valitaan toinen     

Kirjoitusviestintä     
 XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet  3 op    

 XKVM001 Tutkimusviestinnän perusteet 2 op    

 XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet 3 op    

Puheviestintä     

 XPV0301 Puheviestinnän perusteet matem.- luonnontiet. tdk:n opiskelijoille 2 op    

 XPV0013 Puheviestinnän perusteet 2 op    

 XPVX006 Ohjausviestintä 3 op    

 XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen 3 op    

 XPV0015 Esiintymistaito 3 op    

 XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito 4 op    

 XPV0012 Puheviestintä/äänenkäyttö 3 op    

 XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta 3 op    

 XPVX003 Työelämän viestintätaidot 4 op    

 XPVX005 Esimiehen vuorovaikutusosaaminen 4 op    

Toinen kotimainen kieli  2   

 XRUM002 Svenska för naturvetare och matematiker/skriflig 1 op    

 XRUM902 Svenska för naturvetare och matematiker/muntlig 1 op    

Vieras kieli, esim. englanti  2   

 XENM001 Academic Reading 2 op    

 XENM003 Communication Skills 2 op    

Valinnaiset viestintä ja kieliopinnot  4   

 

Vapaasti valittavat opinnot 60 

Opiskelijan tulee suorittaa tutkintoon vähintään kaksi 25 op perusopintokokonaisuutta. Toinen kokonaisuus voi olla 

koulutusohjelmassa vaadittava Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät -opintokokonaisuus. Jos opiskelija 

suorittaa kemian tai tilastotieteen perusopintokokonaisuuden (vähintään 25 op), Luonnontieteiden perusteet ja 

menetelmät -opintokokonaisuutta ei tarvitse koota erikseen, vaan riittää kun siinä vaaditut pakolliset opinnot on 

suoritettu. Toinen perusopintokokonaisuus voidaan korvata 35 op aineopintokokonaisuudella, kokonaisuus voi olla 

myös Luonnonvarat ja ympäristö -aineopinnot.    
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10.3. Biologian kandidaattiohjelma, nanotieteiden opintosuunta 

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op    
BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla 5  

BENP1002 Vesi ja vesistöt 5  

BENP1003 Solun elämä 5  

BENP1004 Luonnon monimuotoisuus 5  

BENP1005 Ihminen ja ympäristö 5    

 

Biologian aineopinnot, solu- ja molekyylibiologian opintosuunta, nanotieteiden opiskelijoille  60 op 

Kaikille pakolliset     

Aineopinnot 46 op    
BENY2001 HOPS ja työelämä 2  

 suositellaan myös HYVY001 Akateeminen opiskelukyky 2 op (sisällytetään vapaasti valittaviin)  

BENA2002 Mikrobiologia 3  

BENA2003 Laboratoriotyötavat ja -turvallisuus (2-3 op) 3  

BENA2004 Genetiikka 4  

BENA2005 Evoluutiobiologia 4  

BENA2006 Virologia 3  

BENA2007 Molekyylimikrobiologian laboratoriokurssi 5  

BENA2008 Bioinformatiikka 3  

BENA3009 Biotieteiden etiikka 2  

BENA2015 Proteiinien rakenne ja toiminta 3  

BENA2016 Biokemian laboratoriokurssi 3  

BENA2017 Solubiologia 3  

BENA2018 Solubiologian laboratoriokurssi 3  

BENA2019 Fysiologia 5  

Kandidaatintutkielmaan liittyvät opinnot 14 op    
BENA3010 Tutkimuksen suunnittelu ja arviointi 4  

BENA3011 Kandidaattiseminaari 1 2  

BENA3012 Kandidaattitutkielma 7  

BENA3013 Kandidaattiseminaari 2 1  

BENA3014 Kypsyysnäyte 0     

Luonnontieteiden ja nanotieteiden opinnot 22 op    
MATP211  Calculus 1  4  

MATP212 Calculus 2  5  

TILP2500 Data ja mittaaminen 5  

NANP1001 Nanotiede ja teknologia 2  

NANA2001 Nanotieteiden laboratoriotyöt, molekylaariset vuorovaikutukset (vain nano) 6 

 

Kandidaattiohjelman muut opinnot 50 op    

Kemian perusopinnot nanotieteilijöille 25 op    
KEMP111 Kemian perusteet 1 (yleinen kemia) 5  

KEMP112 Kemian perusteet 2 (yleinen kemia 2) 5  

KEMP113 Kemian perusteet 3 (epäorgaaninen kemia) 5  

KEMP114 Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia) 6  

KEMA200 Johdatus laboratoriotöihin 4 25 

Fysiikan perusopinnot nanotieteilijöille 25 op    

FYSP1010 Mekaniikan perusteet 5  

FYSP1020 Värähtelyt ja termodynamiikka 5  

FYSP1040 Sähköopin perusteet 4  

FYSP1050 Sähkömagnetismin perusteet 6  

FYSA2001 Moderni fysiikka, osa A (5-6 op) 5 25       

 

Viestintä- ja kieliopinnot 10 op    

Pakolliset viestintä- ja kieliopinnot 6 op    

Äidinkielen puhe- tai kirjoitusviestintä  2  

Valitaan toinen    

Kirjoitusviestintä    
 XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet  3 op   
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 XKVM001 Tutkimusviestinnän perusteet 2 op   

 XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet 3 op   

Puheviestintä    
 XPV0301 Puheviestinnän perusteet matem.- luonnontiet. tdk:n opiskelijoille 2 op   

 XPV0013 Puheviestinnän perusteet 2 op   

 XPVX006 Ohjausviestintä 3 op   

 XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen 3 op   

 XPV0015 Esiintymistaito 3 op   

 XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito 4 op   

 XPV0012 Puheviestintä/äänenkäyttö 3 op   

 XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta 3 op   

 XPVX003 Työelämän viestintätaidot 4 op   

 XPVX005 Esimiehen vuorovaikutusosaaminen 4 op   

Toinen kotimainen kieli  2  

 XRUM002 Svenska för naturvetare och matematiker/skriflig 1 op   

 XRUM902  Svenska för naturvetare och matematiker/muntlig 1 op   

Vieras kieli, esim. englanti  2  

 XENM001 Academic Reading 2 op   

 XENM003 Communication Skills 2 op   

Valinnaiset viestintä ja kieliopinnot  4 

 

Vapaasti valittavat opinnot   13 

  

 10.4. Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelma 

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op     
BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla 5   

BENP1002 Vesi ja vesistöt 5   

BENP1003 Solun elämä 5   

BENP1004 Luonnon monimuotoisuus 5   

BENP1005 Ihminen ja ympäristö 5       

 

Luonnonvarat ja ympäristö, aineopinnot (luonnonvarat  ja ympäristö -kandidaattiohjelman opiskelijoille)  

60 op 

Kaikille pakolliset     

Yhteiset opinnot     
BENY2001 HOPS ja työelämä 2   

 suositellaan myös HYVY001 Akateeminen opiskelukyky 2 op (sisällytetään vapaasti valittaviin)  

BENA2003 Laboratoriotyötavat ja -turvallisuus (2-3 op) 2   

Luonnonvara-alan opinnot 15 op     
BENA2020 Ekologia 3   

BENA4025 Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet 3   

BENA4026 Kalat luonnonvarana 3   

BENA4027 Vesiekosysteemien toiminta ja luonnonvarat 3   

BENA4028 Metsien luonnonvarat ja monikäyttö 3   

Ympäristöalan opinnot 15 op     
BENA4029 Ekotoksikologian perusteet 3   

BENA4030 Aine ja energia ympäristössä ja yhteiskunnassa 4   

BENA4031 Ympäristöoikeuden perusteet 5   

BENA4032 Elinympäristöjen tilan ja ympäristöriskien arviointi 3 15  

Kandidaatintutkielmaan liittyvät opinnot 16 op     
BENA3009 Biotieteiden etiikka 2   

BENA3010 Tutkimuksen suunnittelu ja arviointi 4   

BENA3011 Kandidaattiseminaari 1 2   

BENA3012 Kandidaattitutkielma 7   

BENA3013 Kandidaattiseminaari 2 1   

BENA3014 Kypsyysnäyte 0 16 50     

Valinnaiset aineopinnot, valitse toinen      
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Lajintuntemus ja luontoinventointi 10 op     
BENA2021 Johdatus lajintutemukseen ja maastoinventointiin 4   

BENA2022 Luontotyypit ja niiden eliöstöt 1 3   

BENA2023 Luontotyypit ja niiden eliöstöt 2 3 10  

Luonnonvarojen ja ympäristön tutkimusmenetelmät 10 op     
BENA4033 Geoinformatiikan perusteet 2   

BENA4034 Luonnonvarojen ja ympäristön tutkimusmenetelmät 1 4   

BENA4035 Luonnonvarojen ja ympäristön tutkimusmenetelmät 2 4     

 

Kandidaattiohjelman muut opinnot     

Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät erillisten kriteerien mukaan 25 op    

Kaikille pakolliset     

(voidaan myös sisällyttää erillisiin perus- ja aineopintopaketteihin vapaasti valinnaisissa opinnoissa) 
  

KEMP111 Kemian perusteet 1 (yleinen kemia) 5   

KEMP114 Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia) 6   

TILP2500 Data ja mittaaminen 5   

TILP2600 Datasta malliksi 5   

Valinnaiset   4   

 MATY 010 Matematiikan propedeuttinen kurssi 5 op    

 KEMP1160 Biologinen kemia 1 2 op    

 KEMPXXX Biologinen kemia 2 op    

 KEMP112 Kemian perusteet 2 (yleinen kemia) 5 op    

 KEMP113 Kemian perusteet 3 (epäorgaaninen kemia) 5 op    

 KEMP115 Kemian perusteet 5 (kemia elinympäristössä) 5 op    

 KEMP112 Kemian perusteet 2 (yleinen kemia) 5 op    

 KEMP113 Kemian perusteet 3 (epäorgaaninen kemia) 5 op    

 ITKP101 Tietokone ja tietoverkon työvälineena 2 op    

 TILP100 Johdatus tilastotieteeseen 2-3 op    

 TILP350 SPSS-kurssi 2 op    

 

Viestintä- ja kieliopinnot     

Pakolliset viestintä- ja kieliopinnot 6 op     

Äidinkielen puhe- tai kirjoitusviestintä  2   

Valitaan toinen     

Kirjoitusviestintä     
 XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op    

 XKVM001 Tutkimusviestinnän perusteet 2 op    

 XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet 3 op    

Puheviestintä     
 XPV0301 Puheviestinnän perusteet matem.- luonnontiet. tdk:n opiskelijoille 2 op    

 XPV0013 Puheviestinnän perusteet 2 op    

 XPVX006 Ohjausviestintä 3 op    

 XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen 3 op    

 XPV0015 Esiintymistaito 3 op    

 XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito 4 op    

 XPV0012 Puheviestintä/äänenkäyttö 3 op    

 XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta 3 op    

 XPVX003 Työelämän viestintätaidot 4 op    

 XPVX005 Esimiehen vuorovaikutusosaaminen 4 op    

Toinen kotimainen kieli  2   

 XRUM002 Svenska för naturvetare och matematiker/skriflig 1 op    

 XRUM902 Svenska för naturvetare och matematiker/muntlig 1 op    

Vieras kieli, esim. englanti  2   

 XENM001 Academic Reading 2 op    

 XENM003 Communication Skills 2 op    

Valinnaiset viestintä ja kieliopinnot  4     

 

Vapaasti valittavat opinnot 60 

Opiskelijan tulee suorittaa tutkintoon vähintään kaksi 25 op perusopintokokonaisuutta. Toinen kokonaisuus voi olla 
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koulutusohjelmassa vaadittava Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät -opintokokonaisuus. Jos opiskelija 

suorittaa kemian tai tilastotieteen perusopintokokonaisuuden (vähintään 25 op), Luonnontieteiden perusteet ja 

menetelmät -opintokokonaisuutta ei tarvitse koota erikseen, vaan riittää kun siinä vaaditut pakolliset opinnot on 

suoritettu. Toinen perusopintokokonaisuus voidaan korvata 35 op aineopintokokonaisuudella, kokonaisuus voi olla 

myös Luonnonvarat ja ympäristö -aineopinnot.    

  

10.5. Akvaattisten tieteiden maisteriohjelma 

Akvaattisten tieteiden syventävät opinnot 85 op    

Kaikille pakolliset    

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen yhteiset syventävät opinnot 50 op    
BENS5034 HOPS ja työelämätaidot 2  

BENS5035 Tieteellinen kirjoittaminen 3  

BENS5036 Tutkielmaan liittyvä kirjatentti 5  

BENS5037 Pro Gradu -tutkielma 30  

BENS5038 Kypsyysnäyte   

BENS4039 Maisteriseminaari 1 ja projektin hallinta 3  

BENS5039 Maisteriseminaari 2 ja tieteellinen viestintä 2  

BENS5040 Työharjoittelu (5-15 op) 5  

Voidaan korvata myös suorituksilla BENS7040 Työskentely tutkimusryhmässä (5op) tai BENS6040 

Harjoittelu ulkomailla (5-25 op). Tutkintoon hyväksytään maksimissaan 20 op kotimaassa tehtävää harjoittelua 

tai 25 op ulkomailla tehtävää harjoittelua   

Tutkinto-ohjelman syventävät opinnot 35 op  

Kaikille pakolliset tutkinto-ohjelman opinnot 29 op    
WETS1041 Kalakantojen arviointi ja hyödyntämisen ohjaus 6  

WETS1042 Vesiviljely 6  

WETS1043 Limnologian ja kalabiologian syventävät menetelmät 6  

WETS1044 Vesieliöiden loiset ja taudit 3  

WETS1045 Pintavesien tilan arviointi ja seuranta 4  

WETS1046 Akvaattiset ekosysteemit/Aquatic ecosystems 4 29 

Valinnaiset tutkinto-ohjelman syventävät opinnot 6 op    
WETS1054 Kasviplanktonin tunnistus  2  

WETS1055 Eläinplanktonin tunnistus ja ekologia 2  

WETS1056 Suomen kalat 2  

WETS1057 Vesiselkärangattomien lajintuntemus ja ekologia 3  

WETS1058 Vesikasvien lajintuntemus ja ekologia 2  

WETS1047 Ekologinen ja evolutiivinen parasitologia 5  

WETS1048 Kalabiologia, -ekologia 5  

WETS1049 Akvaattisten tieteiden syventävät menetelmät 5  

WETS1050 Ympäristön muutos akvaattisissa ekosysteemeissä 5  

WETS1053 Kirjatentti erikoistumisalan mukaan 5  

BENS5059 Koe-eläinkurssi 5  

BENS5110 Tiede ja yhteiskunta 2  

ENVS1121 Biogeokemia 4  

ENVS1126 Fate of chemicals in the environment 3  

ENVS1123 Instrumenttianalytiikka ympäristötutkimuksessa 5  

ENVS1124 Ympäristöteknologia 5  

ENVS1129 Vesistötoksikologia 5  

ENVS1127 Water resources, water supply & sanitation 5  

ENVS1125 Geoinformatiikan, spatiaalisen tilastotieteen ja kaukokartoituksen menetelmät 3  

CMBS1104 Molekyyligenetiikan menetelmät 5  

ENVS1137 Vesistöjen optiikan perusteet 5  

ENVS1138 Vesistöjen optiikan kenttäkurssi 3  

WETS1051 Akvaattisten tieteiden tutkimusta ja vesillä liikkumista tukevat opinnot yliopiston ulkopuolella 1-2 op

    

Vapaasti valittavia opintoja 35 op 
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 10.6. Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma 

Ekologian ja evoluutiobiologian syventävät opinnot 85 op    

Kaikille pakolliset    

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen yhteiset syventävät opinnot 50 op    
BENS5034 HOPS ja työelämätaidot 2  

BENS5035 Tieteellinen kirjoittaminen 3  

BENS5036 Tutkielmaan liittyvä kirjatentti 5  

BENS5037 Pro Gradu -tutkielma 30  

BENS5038 Kypsyysnäyte 0  

BENS4039 Maisteriseminaari 1 ja projektin hallinta 3  

BENS5039 Maisteriseminaari 2 ja tieteellinen viestintä 2  

BENS5040 Työharjoittelu (5-15 op) 5 50 

Voidaan korvata myös suorituksilla BENS7040 Työskentely tutkimusryhmässä (5op) tai BENS6040 

Harjoittelu ulkomailla (5-25 op). Tutkintoon hyväksytään maksimissaan 20 op kotimaassa tehtävää harjoittelua 

tai 25 op ulkomailla tehtävää harjoittelua   

Kaikille pakolliset tutkinto-ohjelman opinnot 25 op    
ECOS1076 Luonnonsuojelu ja luonnonsuojelubiologia 5  

ECOS1075 Evoluutiogenetiikan tutkimusmenetelmät 5  

ECOS1074 Ekologian ja evoluutiobiologian kokeelliset menetelmät 5  

Valitse toinen seuraavista    

ECOS1070 Ekologia 5  

ECOS1072 Evoluutio 5  

Valitse toinen seuraavista    
ECOS1077 Ihmisen aiheuttamat valintapaineet 5  

ECOS1078 Evoluutioekologia ja elinkierrot 5 25 

Valinnaiset tutkinto-ohjelman syventävät opinnot 10 op   10 

Genetiikka ja evoluutioekologia    

ECOS1079 Genetiikka ja genomiikka luonnonpopulaatioissa 5  

ECOS1080 Genetiikan sovellukset 5  

CMBS1104 Molekyyligenetiikan menetelmät 5  

ECOS1077 Ihmisen aiheuttamat valintapaineet 5  

ECOS1078 Evoluutioekologia ja elinkierrot 5  

ECOS1081 Evoluutioekologinen mallintaminen 5  

ECOS1083 Populaatioekologinen mallintaminen 5  

ECOS1084 Yhteisö- ja ekosysteemiekologia 5  

ECOS1087 Luontoinventoinnin kurssi 5  

ECOS1082 Evoluutiobiologian alan vaihtuva-alainen kurssi 5  

BENS5109 Talviekologia 2  

BENS5111 Population ecology and population cycles 1-2 op 2  

BENS5110 Tiede ja yhteiskunta 2  

WETS1047 Ekologinen ja evolutiivinen parasitologia 5  

Luonnonvarojen kestävä käyttö    
ECOS1087 Luontoinventoinnin kurssi 5  

ENVS1125 Geoinformatiikan, spatiaalisen tilastotieteen ja kaukokartoituksen menetelmät 3  

ECOS1088 Spatiaalinen maankäytön suunnittelu 3  

ECOS1085 Ympäristövaikutusten arvioiminen ja maankäytön suunnittelu  5  

ECOS1077 Ihmisen aiheuttamat valintapaineet 5  

ECOS1084 Yhteisö- ja ekosysteemiekologia 5  

ECOS1086 Luontotyypit 5  

ECOS1089 Kasvikokoelma (2-6 op) 6  

ECOS1090 Selkärangatonkokoelma 2  

ECOS1091 Erikoislajintuntemus (1-4 op) 4  

ECOS1092 Syventävä lajintuntemus (1-10 op) 10  

BENS5109 Talviekologia 2  

BENS5111 Population ecology and population cycles 1-2 op 2  

BENS5110 Tiede ja yhteiskunta 2     

 

Vapaasti valittavia opintoja 35 op  
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 10.7. Solu- ja molekyylibiologian maisteriohjelma 

Solu- ja molekyylibiologia syventävät opinnot 85 op    

Kaikille pakolliset    

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen yhteiset syventävät opinnot 50 op    
BENS5034 HOPS ja työelämätaidot 2  

BENS5035 Tieteellinen kirjoittaminen 3  

BENS5036 Tutkielmaan liittyvä kirjatentti 5  

BENS5037 Pro Gradu -tutkielma 30  

BENS5038 Kypsyysnäyte 0  

BENS4039 Maisteriseminaari 1 ja projektin hallinta 3  

BENS5039 Maisteriseminaari 2 ja tieteellinen viestintä 2  

BENS5040 Työharjoittelu (5-15 op) 5 

Voidaan korvata myös suorituksilla BENS7040 Työskentely tutkimusryhmässä (5op) tai BENS6040 

Harjoittelu ulkomailla (5-25 op). Tutkintoon hyväksytään maksimissaan 20 op kotimaassa tehtävää harjoittelua 

tai 25 op ulkomailla tehtävää harjoittelua   

Pakolliset tutkinto-ohjelman opinnot 26 op    
CMBS1101 Kemialliset menetelmät biologiassa 4  

CMBS1102 Solubiologian syventävä teoriakurssi 4  

CMBS1103 Rakennebiologia 4  

CMBS1104 Molekyyligenetiikan menetelmät 5  

CMBS1105 Proteiinikemian harjoitustyökurssi 4  

CMBS1106 Mikroskopia molekyylitasolla 5 26 

Valinnaiset tutkinto-ohjelman syventävät opinnot 9 op  
CMBS1107 Bioinnovations and Biobusiness 4  

CMBS1108 Virologian jatkokurssi 4  

CMBS1109 Fundamentals of  Immunology 4  

CMBS1110 Syövän biologia 4  

CMBS1111 Tietokoneavusteinen lääkeainesuunnittelu 4  

CMBS1112 Histologia 4  

KEMS544 Makromolekyylien NMR spektroskopia, puuttu 4  

ECOS1075 Evoluutiogenetiikan tutkimusmenetelmät 5  

ECOS1079 Genetiikka ja genomiikka luonnonpopulaatioissa 5  

ECOS1080 Genetiikan sovellukset 5  

BENS5059 Koe-eläinkurssi 5  

NANS1001 Fundamentals in Nanosciences 6     

 

Vapaasti valittavia opintoja 35 op  

  

 10.8. Ympäristötieteen maisteriohjelma 

Ympäristötieteen syventävät opinnot 85 op    

Kaikille pakolliset    

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen yhteiset syventävät opinnot 50 op    
BENS5034 HOPS ja työelämätaidot 2  

BENS5035 Tieteellinen kirjoittaminen 3  

BENS5036 Tutkielmaan liittyvä kirjatentti 5  

BENS5037 Pro Gradu -tutkielma 30  

BENS5038 Kypsyysnäyte 0  

BENS4039 Maisteriseminaari 1 ja projektin hallinta 3  

BENS5039 Maisteriseminaari 2 ja tieteellinen viestintä 2  

BENS5040 Työharjoittelu (5-15 op) 5  

Voidaan korvata myös suorituksilla BENS7040 Työskentely tutkimusryhmässä (5op) tai BENS6040 

Harjoittelu ulkomailla (5-25 op). Tutkintoon hyväksytään maksimissaan 20 op kotimaassa tehtävää harjoittelua 

tai 25 op ulkomailla tehtävää harjoittelua  50 

Kaikille pakolliset tutkinto-ohjelman opinnot 27 op    
ENVS1121 Biogeokemia 4  

ENVS1122 Ekotoksikologian jatkokurssi 5  
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ENVS1123 Instrumenttianalytiikka ympäristötutkimuksessa 5  

ENVS1124 Ympäristöteknologia 5  

ENVS1125 Geoinformatiikan, spatiaalisen tilastotieteen ja kaukokartoituksen menetelmät 3  

CMBS1104 Molekyyligenetiikan menetelmät 5  

Valinnaiset tutkinto-ohjelman syventävät opinnot 9 op  

ENVS1126 Fate of chemicals in the environment 3  

ENVS1127 Water resources, water supply & sanitation 5  

ENVS1128 Remediation of contaminated environment 5  

ENVS1129 Vesistötoksikologia 5  

ENVS1130 Environmental risk perception and communication 3  

ENVS1131 Experimental methods in water supply and sanitation 4  

ENVS1137 Vesistöjen optiikan perusteet 5  

ENVS1138 Vesistöjen optiikan kenttäkurssi 3  

ENVS1133 Metallit ympäristössä ja niiden ekotoksikologia 4  

ENVS1134 Ympäristötieteen aineistojen tilastolliset analyysimenetelmät 5  

ENVS1135 Sustainable water supply and sanitation 5  

WETS1045 Pintavesien tilan arviointi ja seuranta 4  

WETS1050 Ympäristön muutos akvaattisissa ekosysteemeissä 5  

ECOS1075 Evoluutiogenetiikan tutkimusmenetelmät 5 

ECOS1085 Ympäristövaikutusten arvioiminen ja maankäytön suunnittelu 5  

BENS5110 Tiede ja yhteiskunta 2  

BENS5059 Koe-eläinkurssi 5     

 

Vapaasti valittavia opintoja 35 op 

  

 10.9. Master's Degree in Biological and Environmental 
Science, specialization in sustainable management of 
inland aquatic resources 

Advances studies      

Compulsory Studies   71 ECTS   
BENS6039    Study plan and orientation to the work carrieer    2 

BENS5035    Scientific writing    3 

BENS5036    Literature examination related to Master's thesis    5 

BENS5037    M. Sci Thesis    30 

BENS5038    Maturity exam    0 

BENS4039    Master's seminar 1 and project management    3 

BENS5039    Master's seminar 2 and scientific communication    2 

BENS5040    Training (5-15 ECTS)    5 

 Can be replaced with BENS7040 Working in a research group (5 ECTS) or  BENS6040 Training abroad (5-25 

ECTS). To the degree students can include maximum of 20 ECTS of training in Finland or 25 ECTS training 

abroad.        

Specialization area sustainable management of inland aquatic resources      

Compulsory Studies      
WETS1044    Aquatic parasites and diseases    3 

WETS1045    Assessment and monitoring of surface waters    4 

WETS1046    Aquatic ecosystems    4 

ENVS1127    Water resources, water supply & sanitation    5 

WETS1064    Sustainable management of natural resources: ecological economics. Book examination. 5 

Optional Studies 14 ECTS      
WETS1041    Fish stock assessment and fisheries management    6 

WETS1042    Aquaculture    6 

WETS1043    Advanced methods in limnology and fish biolog    6 

WETS1047    Ecological and evolutionary parasitology    5 

WETS1048    Fish biology and ecology    5 

WETS1049    Advanced methods in aquatic science    5 

WETS1050    Environmental change in aquatic ecosystems    5 
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WETS1053    Book examination, area of specialization    5 

WETS1054    Phytoplankton identification    4 

WETS1055    Identification and ecology of zooplankton    0 

WETS1057    Identification and ecology of benthic invertebrates    2 

WETS1058    Identification and ecology of aquatic macrophytes    2 

BENS5059    Laboratory animal science course    5 

ENVS1121    Biogeochemistry    5 

ENVS1126    Fate of chemicals in the environment    2 

ENVS1123    Instrumental environmental analyses    4 

ENVS1124    Environmental technology    3 

ENVS1129    Aquatic toxicology    5 

ENVS1125    Geoinformatics, spatial statistics and remote sensing    3 

CMBS1104    Methods in molecular genetic    5 

ENVS1137    Aquatic optics – principles    2 

ENVS1138    Aquatic optics –field course    5 

WETS1051    Outside university courses supporting aquatic research and safety at work (1-2 ECTS)    

 

Free-choise studies 35 ECTS 

  

 10.10. Master's Degree in Biological and Environmental 
Science, specialization in ecology and evolutionary biology 

Advances studies      

Compulsory Studies    (75 ECTS)  

BENS6039 Study plan and orientation to the work carrieer 2 

BENS5035 Scientific writing 3 

BENS5036 Literature examination related to Master's thesis 5 

BENS5037 M. Sci Thesis 30 

BENS5038 Maturity exam 0 

BENS4039 Master's seminar 1 and project management 3 

BENS5039 Master's seminar 2 and scientific communication 2 

BENS5040 Training (5-15 ECTS) 5 

Can be replaced with BENS7040 Working in a research group (5 ECTS) or  BENS6040 Training abroad (5-25 

ECTS). To the degree students can include maximum of 20 ECTS of training in Finland or 25 ECTS training 

abroad.       

Specialization area Ecology and evolutionary biology  

Compulsory studies 25 ECTS      
ECOS1074    Experimental methods in ecology and evolutionary biology    5 

ECOS1076    Conservation and conservation biology    5 

ECOS1075    Methods in evolutionary genetics    5 

Choose one of the following      
ECOS1070    Ecology    5 

ECOS1072    Evolution    5 

Choose one of the following      
ECOS1077    Anthropogenic selection pressures    5 

ECOS1078    Evolutionary ecology and life history evolution    5 

Optional Studies 10 ECTS      
ECOS1077    Anthropogenic selection pressures    5 

ECOS1078    Evolutionary ecology and life history evolution    0 

ECOS1079    Genetic and genomics in natural populations    0 

ECOS1080    Applications of genetics    0 

CMBS1104    Methods in molecular genetic    5 

ECOS1081    Introduction to evolutionary ecology modelling    5 

ECOS1083    Population ecology modelling    5 

ECOS1084    Community and ecosystem ecology    5 

ECOS1087    Nature inventory course    5 

ECOS1085    Environmental assessment and land-use planning    5 
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ECOS1088    Spatial land-use planning    3 

BENS5109    Boreal winter ecology    4 

BENS5111    Population ecology and population cycles 1-2 op    10 

ECOS1082    Alternating course in evolutionary biology    5 

WETS1047    Ecological and evolutionary parasitology    5 

CMBS1107    Bioinnovations and Biobusiness    4   

 

Free of choise studies 35 ECTS      

  

 10.11. Master's Degree Programme in Nanosciences, 
Specialization in Cell and Molecular Biology 

Advanced studies in cell and molecular biology   (86 ECTS)   
BENS5034 Study Plan and orientation to the work career 2  

BENS5036    Literature examination related to Master's thesis    5 

BENS5037    M. Sci Thesis    30 

BENS5038    Maturity exam    0 

NANS1002    Seminar in Nanosciences 1    3 

NANS2002    Seminar in Nanosciences 2    2 

BENS5040    Training (5-15 ECTS)    5 

 Can be replaced with BENS7040 Working in a research group (5 ECTS) or  BENS6040 Training abroad (5-25 

ECTS). To the degree students can include maximum of 20 ECTS of training in Finland or 25 ECTS training 

abroad.     

CMBS1101    Chemical methods in biology    4 

CMBS1102    Advanced course in cell biology    4 

CMBS1103    Structural biology    4 

CMBS1104    Methods in molecular genetics    5 

CMBS1105    Practical work in protein chemistry    4 

CMBS1106    Molecular microscopy    5 

NANS1001    Fundamentals in Nanosciences    6 

NANS1003    Practical course in nanosciences, imaging    4 

NANS1004    Computational nanosciences    2     

 

Free of choise studies 35 ECTS      

  

 10.13. Bio- ja ympäristötieteiden tohtoriohjelma / Doctoral 
Programme in biological and environmental Science 

Formal Post-Graduate Studies 30 ECTS   

(for each item, the minimun required credits are given)    

BENJ1001    Post Graduate Seminar    3 

BENJ1002    Scientific Conferences    4 

BENJ1003    Graduate Exam    4 

BENJ1005    University Teaching    2 

BENJ1006    Philosophy and Ethics of Science    2 

BENJ1009    Research Seminar    1 

Free of choise transferable skills studies or advanced subject studies     6 

BENJ1010    Scientific communication    1 
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 10.14. Erilliset opintokokonaisuudet 

Uuden opetussuunnitelman myötä myös niin kutsutut sivuainekokonaisuudet muuttuivat. Vanhojen 

opetussuunnitelmien mukaisia sivuainekokonaisuuksia ei enää kannata alkaa suorittaa, vaan 

varmempaa on siirtyä alla lueteltujen uusien kokonaisuuksien suorittamiseen. Vanhoja 

sivuainekokonaisuuksia osittain suorittaneet voivat käyttää myöhemmin tässä oppaassa olevia 

kurssien korvaavuustaulukoita apunaan. Aina kuitenkin kannattaa ottaa yhteyttä opintoneuvojiin, 

jos korvaavuuksista on epäselvyyttä. 

 Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, monimuotoinen elämä 
(avoin kaikille) 

BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla 5  

BENP1002 Vesi ja vesistöt 5  

BENP1003 Solun elämä 5  

BENP1004 Luonnon monimuotoisuus 5  

BENP1005 Ihminen ja ympäristö 5 

 Biologian perusopinnot nanotieteilijöille (vain kemian ja fysiikan 
koulutusohjelmissa opiskeleville nanotieteiden opiskelijoille) 

BENP1003 Solun elämä 5 

BENA2004 Genetiikka 4 

BENA2002 Mikrobiologia 3 

BENA2006 Virologia 3 

BENA2015 Proteiinien rakenne ja toiminta 3 

BENA2019 Fysiologia 5 

BENA2017 Solubiologia 3 

  

 Biologian aineopinnot, (vapaa matemaattis-luonnontieteellisen 
tiedekunnan opiskelijoille) 

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op  25 

BENA2002 Mikrobiologia 3 

BENA2020 Ekologia 3 

BENA2004 Genetiikka 4 

BENA2005 Evoluutiobiologia 4 

BENA2006 Virologia 3 

BENA2015 Proteiinien rakenne ja toiminta 3 

BENA2019 Fysiologia 5 

BENA2017 Solubiologia 3 

Valinnaisia Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen aineopintoja (ei laboratoriokursseja) (koodi BEN) 7 

 Biologian aineopinnot, erillinen opintokokonaisuus 
aineenopettajaopiskelijoille (toinen opetettava aine, vain 
matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 
opettajankoulutusohjelmissa opiskelijoille, muiden tulee hakea 
erillistä opinto-oikeutta) 

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op  25 

BENA2002 Mikrobiologia 3 

BENA2003 Laboratoriotyötavat ja -turvallisuus (2-3 op) 2 

BENA2004 Genetiikka 4 

BENA2005 Evoluutiobiologia 4 

BENA2007 Molekyylimikrobiologian laboratoriokurssi 5 

BENA4027 Vesiekosysteemien toiminta ja luonnonvarat 3 



 

 

34 

BENA2017 Solubiologia 3 

BENA2019 Fysiologia 5 

 

BENA2020 Ekologia 3 

BENA2022 Luontotyypit ja niiden eliöstöt 1 3 

 Luonnonvarat ja ympäristö, aineopinnot muille kuin luonnonvarat 
ja ympäristö koulutusohjelman opiskelijoille (vapaa matemaattis-
luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille) 

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op  25 

BENA4030 Aine ja energia ympäristössä ja yhteiskunnassa 4 

BENA2020 Ekologia 3 

BENA4029 Ekotoksikologian perusteet 3 

BENA4025 Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet 3 

BENA4026 Kalat luonnonvarana 3 

BENA4027 Vesiekosysteemien toiminta ja luonnonvarat 3 

BENA4028 Metsien luonnonvarat ja monikäyttö 3 

BENA4032 Elinympäristöjen tilan ja ympäristöriskien arviointi 3 

Valinnaisia Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen aineopintoja (ei laboratoriokursseja) (koodi BEN) 10 

 12. Opintojen suositusaikataulut 

 12.1. Biologian kandidaattiohjelma, ekologian ja 
evoluutiobiologian opintosuunta 

 Taulukkomuodossa 
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Suositusaikataulu listamuodossa 2018-2019 aloittavat (Ekologia ja 

evoluutiobiologian opintosuunta) 

Syksy 1 (31 op) 

BENY2001 HOPS ja työelämä 2 

BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla 5 

BENP1002 Vesi ja vesistöt 5 

BENP1003 Solun elämä 5 

KEMP111 Kemian perusteet 1 5 

MATP211 Calculus 1 4 

Jos tämä tuntuu liian haastavalta, tilalle MATY010 Matematiikan propedeuttinen kurssi 5  

TILP2500 Data ja mittaaminen 5 

 Kevät 1 (29 op) 

BENP1004 Luonnon monimuotoisuus 5 

BENP1005 Ihminen ja ympäristö 5 

HYVY001  Akateeminen opiskelukyky 2 

BENA3009 Biotieteiden etiikka 2 

BENA2002 Mikrobiologia 3 

BENA2003 Laboratoriotyötavat ja -turvallisuus (2-3 op) 3 

BENA2020 Ekologia 3 

BENA2021 Johdatus lajintuntemukseen ja maastoinventointiin 4 

XENM001  Academic Reading  2 

Syksy 2 (35 op) 

BENA2004 Genetiikka 4 

BENA2005 Evoluutiobiologia 4 

BENA2006 Virologia 3 

BENA2007 Molekyylimikrobiologian laboratoriokurssi 5 

BENA2022 Luontotyypit ja niiden eliöstöt 1 3 

BENA2023 Luontotyypit ja niiden eliöstöt 2 3 

menetelmä- ja sivuaineopintoja 8 

Kevät 2 (35 op)   
BENA2024 Populaatiogenetiikka 4 

BENA2008 Bioinformatiikka 3 

BENA3010 Tutkimuksen suunnittelu ja arviointi 4 

BENA3011 Kandidaattiseminaari 1 2 

TILP2600  Datasta malliksi 5 

Kieli- ja viestintäopintoja 2 

Sivuaineopintoja 15 
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Syksy 3 (28 op) 

BENA3012 Kandidaattitutkielma 7 

BENA3013 Kandidaattiseminaari 2 1 

BENA3014 Kypsyysnäyte 0 

Kieli- ja viestintäopintoja 4 

Sivuaineopintoja 16 

Kevät 3 (27 op) 

Kieli- ja viestintäopintoja 2 

Sivuaineopintoja 25 

Suositellaan maisteriHOPSin tekemistä jo 3. keväänä      

BENS5034 HOPS ja työelämätaidot 2 
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 12.2. Biologian kandidaattiohjelma, solu- ja 
molekyylibiologian opintosuunta 

Taulukkomuodossa 

 

 

Suositusaikataulu listamuodossa 2018-2019 aloittaville (Solu- ja 

molekyylibiologian opintosuunta) 

1. syksy (31 op)   
BENY2001 HOPS ja työelämä 2 

BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla 5 

BENP1002 Vesi ja vesistöt 5 

BENP1003 Solun elämä 5 

KEMP111 Kemian perusteet 1 5 

MATP211 Calculus 1 4 

 Jos tämä tuntuu liian haastavalta, tilalle MATY010 Matematiikan propedeuttinen kurssi 5  

TILP2500 Data ja mittaaminen 5 

1. kevät (30 op)   
BENP1004 Luonnon monimuotoisuus 5 

BENP1005 Ihminen ja ympäristö 5 

HYVY001  Akateeminen opiskelukyky 2 

BENA3009 Biotieteiden etiikka 2 

BENA2002 Mikrobiologia 3 

BENA2003 Laboratoriotyötavat ja -turvallisuus (2-3 op) 3 

KEMP114  Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia) 6 op 6 

TILP350  SPSS-kurssi  2 

XENM001  Academic Reading  2 

2. syksy (33 op)   
BENA2004 Genetiikka 4 
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BENA2005 Evoluutiobiologia 4 

BENA2006 Virologia 3 

BENA2007 Molekyylimikrobiologian laboratoriokurssi 5 

BENA2015 Proteiinien rakenne ja toiminta 3 

BENA2016 Biokemian laboratoriokurssi 3 

KEMP112  Kemian perusteet 2 (yleinen kemia 2) 5 

KEMA200  Johdatus laboratoriotöihin (4 op) 4 

KEMP1160  Biologinen kemia 2 

2. kevät (31 op)   
BENA2008 Bioinformatiikka 3 

BENA3010 Tutkimuksen suunnittelu ja arviointi 4 

BENA3011 Kandidaattiseminaari 1 2 

   

BENA2017 Solubiologia 3 

BENA2018 Solubiologian laboratoriokurssi 3 

BENA2019 Fysiologia 5 

Kieli- ja viestintäopintoja 2 

KEMA214  Epäorgaaninen kemia 1, 4 op kevät (kem per 1-3 jälkeen) 4 

KEMP113  Kemian perusteet 3 (epäorgaaninen kemia) 5 op 5 

3. syksy (29 op)   
BENA3012 Kandidaattitutkielma 7 

BENA3013 Kandidaattiseminaari 2 1 

BENA3014 Kypsyysnäyte 0 

Kieli- ja viestintäopintoja 4 

KEMA203  Analyyttinen kemia 1  3 

KEMA210  Analyyttisen kemian työt, 4 op syksy (seuraava syksy johd) 4 

KEMP1150  Kemian perusteet 5 (kemia elinympäristössä) 2 

KEMA224  Fysikaalinen kemia 1, 4 op (syksy, calculus tms vaaditaan) 4 

KEMA230  Fysikaalisen kemian työt, 4 op loppusyksy, jatkuu keväällä 4 

3. kevät (26 op)   
Kieli- ja viestintäopintoja 2 

KEMA220  Epäorgaanisen kemian työt, 4 op kevät johd jälkeen 4 

KEMA282  Orgaaninen kemia 1, 5 op kevät, KEMP4:n jälkeisenä vuonna 5 

KEMA239  Orgaanisen kemian työt, 4 op kevät, voi lla samaan aikaan KEMA282 kanssa 4 

Muut vapaavalintaiset 11 

Suositellaan maisteriHOPSin tekemistä jo 3. keväänä      

BENS5034 HOPS ja työelämätaidot 2 
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 12.3. Biologian kandidaattiohjelma, nanotieteiden 
opintosuunta 

Taulukkomuodossa 

 

 

Suositusaikataulu listamuodossa 2018-2019 aloittaville, nanotieteiden 

opintosuunta 

 1. syksy (36 op)    
 BENY2001  HOPS ja työelämä    2     

 BENP1001  Elämän perusedellytykset maapallolla    5     

 BENP1002  Vesi ja vesistöt    5     

 BENP1003  Solun elämä    5        

 KEMP111    Kemian perusteet 1    5     

 KEMP112    Kemian perusteet 2 (yleinen kemia 2)    5     

 MATP211    Calculus 1    4     

 MATP212    Calculus 2    5     

     

 1.kevät  (30 op)     
 BENP1004  Luonnon monimuotoisuus    5     

 BENP1005  Ihminen ja ympäristö    5     

 BENA2002  Mikrobiologia    3     

 BENA3009  Biotieteiden etiikka    2     

 BENA2003  Laboratoriotyötavat ja -turvallisuus (2-3 op)    3     

 NANP1001  Nanotiede ja teknologia    2     

 KEMP114    Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia)    6     

 HYVY001    Akateeminen opiskelukyky    2     

  XENM001  Academic Reading 2 op    2     

        

 2. syksy   (33 op)    
 BENA2006    Virologia    3     

 BENA2007    Molekyylimikrobiologian laboratoriokurssi    5     
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 BENA2015    Proteiinien rakenne ja toiminta    3     

 BENA2016    Biokemian laboratoriokurssi    3     

 TILP2500      Data ja mittaaminen    5        

 KEMA200     Johdatus laboratoriotöihin    4     

 FYSP1010    Mekaniikan perusteet    5     

 FYSP1020    Värähtelyt ja termodynamiikka    5      

        

 2.kevät (33 op)       
 BENA2017    Solubiologia    3     

 BENA2018    Solubiologian laboratoriokurssi    3     

 NANA2001   Nanotieteiden laboratoriotyöt , molekylaariset vuorovaikutukset (vain nano)    6     

 BENA3010    Tutkimuksen suunnittelu ja arviointi    4     

 BENA3011    Kandidaattiseminaari 1    2           

 KEMP113      Kemian perusteet 3 (epäorgaaninen kemia)    5     

 FYSP1040     Sähköopin perusteet    4     

 FYSP1050     Sähkömagnetismin perusteet    6    

        

 3. syksy (25 op)       
 BENA2004    Genetiikka    4     

 BENA2005    Evoluutiobiologia    4     

 BENA3012    Kandidaattitutkielma    7     

 BENA3013    Kandidaattiseminaari 2    1       

 FYSA2001     Moderni fysiikka, osa A (5-6 op)    5        

  Kieli- ja viestintäopintoja  4     

 

        

 3. kevät (23 op)      
 BENA2019    Fysiologia    5     

 BENA2008    Bioinformatiikka    3       

 vapaasti valittavia     13     

 kieli- ja viestintäopintoja    2     

 Suositellaan maisteriHOPSin tekemistä jo 3. keväänä   

 BENS5034 HOPS ja työelämätaidot 2 
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 12.3. Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelma 

Taulukkomuodossa 

  

HUOM! Taulukossa virhe, BENA4029 on tarkoitus suorittaa ensimmäisen vuoden keväällä ja BENA4032 puolestaan 

toisen vuoden syksyllä. 

 

Suositusaikataulu  listamuodossa 2018-2019 aloittaville, Luonnonvarat 
ja ympäristö kandidaattiohjelma 

 

1. syksy   (31 op)   
Pakolliset 

BENY2001    HOPS ja työelämä    2 

BENP1001    Elämän perusedellytykset maapallolla    5 

BENP1002    Vedet ja vesistöt    5 

BENP1003    Solun elämä    5   

KEMP111      Kemian perusteet 1    5 

TILP2500      Data ja mittaaminen    5 

      

1. kevät (33-35 op)     
Pakolliset 

BENP1004    Luonnon monimuotoisuus    5 

BENP1005    Ihminen ja ympäristö    5 

BENA2003    Laboratoriotyötavat ja -turvallisuus (2-3 op)    2 

BENA3009    Biotieteiden etiikka    2 

BENA2020    Ekologia    3 

BENA4025    Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet    3 

BENA4029    Ekotoksikologian perusteet 3 

KEMP114      Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia)    6 
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Vaihtoehtoisesti jompikumpi seuraavista      

BENA2021    Johdatus lajintutemukseen ja maastoinventointiin    4 

TAI      

BENA4033    Geoinformatiikan perusteet    2 

Vapaasti valittava kurssi 

HYVT001      Akateeminen opiskelukyky    2   

   

      

2. syksy   (28-30 op)   
Osittain kesäperiodina vaihtoehtoisesti       

BENA2022    Luontotyypit  ja niiden eliöstöt 1    3 

BENA2023    Luontotyypit  ja niiden eliöstöt 2    3 

TAI      

BENA4034    Luonnonvarojen ja ympäristön tutkimusmenetelmät 1    4 

BENA4035    Luonnonvarojen ja ympäristön tutkimusmenetelmät 2    4 

Pakolliset      

BENA4026    Kalat luonnonvarana    3 

BENA4027    Vesiekosysteemien toiminta ja luonnonvarat    3 

BENA4032    Metsien luonnonvarat ja monikäyttö    3 

BENA4032    Elinympäristöjen tilan ja ympäristöriskien arviointi    3 

Muita valinnaisia      

    sivuaineet    4 

    menetelmäopintoja    4 

 XENM001    Academic Reading 2 op    2 

      

2. kevät   (30-32 op)   
pakolliset      

BENA4031    Ympäristöoikeuden perusteet    5 

BENA4030    Aine ja energia ympäristössä ja yhteiskunnassa    4 

BENA3010    Tutkimuksen suunnittelu ja arviointi    4 

BENA3011    Kandidaattiseminaari 1    2 

TILP2600      Datasta malliksi    5 

Vapaasti valittavat opinnot      

esimerkiksi      

BENA4033    Geoinformatiikan perusteet    2 

TAI      

BENA2021    Johdatus lajintutemukseen ja maastoinventointiin    4 

Muita vapaasti valittavia opintoja     6 

Kieli- ja viestintäopintoja    Kieli- ja viestintäopintoja    2 

      

3. syksy   (26-28 op)  

pakolliset      

BENA3012    Kandidaattitutkielma    7 

BENA3013    Kandidaattiseminaari 2    1 

Vapaasti valittavat opinnot esimerkiksi      

Osittain kesäperiodina, jos ei aiemmin suoritettu      

BENA4034    Luonnonvarojen ja ympäristön tutkimusmenetelmät 1    4 

BENA4035    Luonnonvarojen ja ympäristön tutkimusmenetelmät 2    4 

TAI      

BENA2022    Luontotyypit  ja niiden eliöstöt 1    3 

BENA2023    Luontotyypit  ja niiden eliöstöt 2    3   

Muita vapaasti valittavia     10 

Kieli- ja viestintäopintoja     2 

      

3. kevät   (30 op)   
Kieli- ja viestintäopintoja     4 

Sivuaineet, kv vaihto tms     26 

Suositellaan maisteriHOPSin tekemistä jo 3. keväänä      

BENS5034 HOPS ja työelämätaidot 2 
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12.4. Akvaattisten tieteiden maisteriohjelma 

 Suositusaikataulu 2018-2019 aloittaville 

   Kesä ennen maisteriopintoja  
 BENS5040    Työharjoittelu (5-15 op)    5     

 heti kandin jälkeisenä kesänä tai 2. lukuvuoden keväällä 

 1. syksy (tai suoraan jatkaville 4. syksy) (30 op)     
 Pakolliset kurssit        

 BENS5034    HOPS ja työelämätaidot    2      

 Uusille HOPS alkaa syksyllä, työelämäosuus keväällä, suoraan kandista jatkavien suositellaan 

suorittavan 3. keväänä 

 BENS4039    Maisteriseminaari 1 ja projektin hallinta    3      

 Alkaa syksyllä, jatkuu keväällä 

 WETS1042    Vesiviljely    6      

 WETS1044    Vesieliöden loiset ja taudit    3      

 WETS1045    Pintavesien tilan arviointi ja seuranta    4     Alkaa syksyllä, jatkuu keväällä 

 WETS1046    Akvaattiset ekosysteemit     4        

 Valinnaiset kurssit esimerkiksi        

 WETS1056    Suomen kalat    2     (ei järjestetä lv. 2018-2019) 

 WETS1055    Eläinplanktonin tunnistus ja ekologia    2   (ei järjestetä lv. 2018-2019)    

   

 Vapaasti valittavat opinnot     4      

         

 1. kevät   (30 op)     
 Pakolliset kurssit        

 WETS1041    Kalakantojen arviointi ja hyödyntämisen ohjaus    6      

 BENS5036    Tutkielmaan liittyvä kirjatentti    5      

 HOPS- ja työelämä sekä Maisteriseminaari 1 jatkuvat keväälle         

 Valinnaiset kurssit esimerkiksi        

 WETS1048    Kalabiologia- ja ekologia 5 

WETS1054    Kasviplanktonin lajintunnistus  2 

CMBS1104   Molekyyligenetiikan menetelmät 5 

 Vapaasti valittavat opinnot     4      

  

 1. kesä        
 BENS5037    Pro Gradu -tutkielma    15    15         

         

 2. syksy   (24 op)     
 Pakolliset kurssit        

 BENS5035    Tieteellinen kirjoittaminen    3      

 BENS5037    Pro Gradu -tutkielma    15     varaa 5 kk aikaa 

 BENS5039    Maisteriseminaari 2 ja tieteellinen viestintä    2          

 Vapaasti valittavat opinnot     4      

  

 2. kevät        
 Pakolliset kurssit        

 BENS5040    Työharjoittelu (5-15 op)    5 (jos ei ole suoritettu aiemmin)      

 BENS5038    Kypsyysnäyte           

 Vapaasti valittavat opinnot tai kv vaihto     16     
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12.5. Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma 

 Suositusaikataulu 2018-2019 aloittaville 
  

 1. Syksy  

 BENS5034  HOPS ja työelämätaidot 2 

 BENS4039  Maisteriseminaari 1 ja projektin hallinta 3 

 BENS5036  Tutkielmaan liittyvä kirjatentti  5 

 (Ekologia ECOS1070/ECOS1071 tai Evoluutio ECOS1072/ECOS1073) 

 BENS5037  Pro Gradu -tutkielma 30 

 ECOS1076/ECOS1075 Luonnonsuojelu ja luonnonsuojelubiologia/Evoluutiogenetiikan tutkimusmenetelmät 

 5 

 Vapaasti valittavat opinnot 

 CMBS1104 Molekyyligenetiikan menetelmät 5 

 ECOS1086  Luontotyypit 5 (ei järjestetä lv. 2018-2019) 

 BENS7040  Työskentely tutkimusryhmässä 5 

 muut vapaavalintaiset opinnot 

  

 1. Kevät  

 Pakolliset 

 ECOS1074  Ekologian ja evoluutiobiologian kokeelliset menetelmät 5 

 ECOS1077/ECOS1078  Ihmisen aiheuttamat valintapaineet/Evoluutioekologia ja elinkierrot 5 

 Vapaasti valittavat opinnot 

 ECOS1083  Populaatioekologinen mallintaminen 5 (ei järjestetä lv. 2018-2019) 

 ECOS1079  Genetiikka ja genomiikka luonnonpopulaatioissa 5 (ei järjestetä lv. 2018-2019) 

 ECOS1087  Luontoinventoinnin kurssi 5 (ei järjestetä lv. 2018-2019) 

 BENS5109  Talviekologia 2 

 BENS5111  Population ecology and population cycles 1-2 (ei järjestetä lv. 2018-2019) 

 WETS1047  Ekologinen ja evolutiivinen parasitologia 5 (ei järjestetä lv. 2018-2019) 

 ENVS1125  Geoinformatiikan, spatiaalisen tilastotieteen ja kaukokartoituksen menetelmät 3 

 muut vapaavalintaiset opinnot 

  

 1. Kesä  

 Pakolliset 

 BENS5040  Työharjoittelu 5 

 Vapaasti valittavat opinnot 

 ECOS1089  Kasvikokoelma 2-6 

 ECOS1090  Selkärangatonkokoelma 2 

 muut vapaavalintaiset opinnot 

  

 2. Syksy 

 Pakolliset 

 ECOS1070-1073 Ekologia tai Evoluutio 5 

 BENS5035  Tieteellinen kirjoittaminen 3 

 BENS5039  Maisteriseminaari 2 ja tieteellinen viestintä 2 

 ECOS1076/ECOS1075 Luonnonsuojelu ja luonnonsuojelubiologia/Evoluutiogenetiikan tutkimusmenetelmä 5 

 Vapaavalintaiset opinnot 

  

 2. Kevät 

 Pakolliset 

 BENS5038  Kypsyysnäyte 0 

 ECOS1077/ECOS1078 Ihmisen aiheuttamat valintapaineet/Evoluutioekologia ja elinkierrot 5 

 Vapaasti valittavat opinnot 

ECOS1081  Evoluutioekologinen mallintaminen 5 

 ECOS1080  Genetiikan sovellukset 5 

 ECOS1084  Yhteisö- ja ekosysteemiekologia 5 

 BENS5110  Tiede ja yhteiskunta 2 

 ECOS1088  Spatiaalinen maankäytön suunnittelu 3 

 ECOS1085  Ympäristövaikutusten arvioiminen ja maankäytön suunnittelu 5 

 muut vapaavalintaiset opinnot 



 

 

45 

  

 12.6. Solu- ja molekyylibiologian maisteriohjelma 

  

Suositusaikataulu 2018-2019 aloittaville 

     

1. syksy ( suoraan jatkaville 4. syksy) (30 op)     
Pakolliset kurssit      

BENS5034  HOPS ja työelämätaidot 2 

Uusille HOPS alkaa syksyllä, työelämäosuus keväälä, suoraan kandista jatkavien suositellaa 3. keväänä  

BENS4039  Maisteriseminaari 1 ja projektin hallinta 3   

Alkaa syksyllä, jatkuu keväällä  

CMBS1101  Kemialliset menetelmät biologiassa 4    

CMBS1103  Rakennebiologia  4    

CMBS1104  Molekyyligenetiikan menetelmät 5    

Valinnaiset kurssit esimerkiksi      

CMBS1109   Immunology 4 

CMBS1107 Bioinnovations and Biobusiness 4 

CMBS1110  Syövän biologia 4 

Vapaasti valittavat opinnot  4        

      

1. kevät  (30 op)     
Pakolliset kurssit      

CMBS1105  Proteiinikemian harjoitustyökurssi 4    

CMBS1106  Mikroskopia molekyylitasolla 5    

BENS5036  Tutkielmaan liittyvä kirjatentti 5    

CMBS1102  Solubiologian syventävä teoriakurssi 4    

HOPS- ja työelämä sekä Maisteriseminaari 1 jatkuvat keväälle      

Valinnaiset kurssit esimerkiksi      

CMBS1111  Tietokoneavusteinen lääkeainesuunnittelu 4 (ei järjestetä lv. 2018-2019) 

CMBS1108  Virologian jatkokurssi 4  

KEMS544  Makromolekyylien NMR spektroskopia 4    

Vapaasti valittavat opinnot  4    

    

1. kesä (5 op)     
BENS5040 Työharjoittelu (5-15 op) 5   

  

2. syksy (24 op)      
Pakolliset kurssit      

BENS5035  Tieteellinen kirjoittaminen 3    

BENS5037  Pro Gradu -tutkielma 15  (varaa 5 kk aikaa, voi jatkua keväällä)  

BENS5039  Maisteriseminaari 2 ja tieteellinen viestintä 2    

Vapaasti valittavat opinnot esimerkiksi      

CMBS1110 Syövän biologia 4 (järj s 2018)  

   

2. kevät  (31 op)     
Pakolliset kurssit      

BENS5037  Pro Gradu -tutkielma 15  (voi jatkua kevään puolelle)  

Vapaasti valittavat opinnot tai kv-vaihto  16 
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 12.7. Ympäristötieteen maisteriohjelma 

Suositusaikataulu  2018-2019 aloittaville   
  

1. syksy (30 op)    
BENS5034     HOPS ja työelämätaidot    2     

BENS4039     Maisteriseminaari 1 ja projektin hallinta    3     

ENVS1121     Biogeokemia    4    

Valinnaisia tai vapaasti valittavia opintoja      21 

Syksyllä 2017 järjestettäviä valinnaisia       

ENVS1126     Fate of chemicals in the environment    3    (ei järjestetä lv. 2018-2019) 

ENVS1134     Ympäristötieteen aineistojen tilastolliset analyysimenetelmät  5     

WETS1045     Pintavesien tilan arviointi ja seuranta    4     

      

1. kevät (30 op)     
BENS5036     Tutkielmaan liittyvä kirjatentti    5     

ENVS1122     Ekotoksikologian jatkokurssi    5     

ENVS1125     Geoinformatiikan, spatiaalisen tilastotieteen ja kaukokartoituksen menetelmät    3     

ENVS1123     Instrumenttianalytiikka ympäristötutkimuksessa    5     

CMBS1104     Molekyyligenetiikan menetelmät    5     

Valinnaisia tai vapaasti valittavia opintoja      23 

Valinnaiset kurssit esimerkiksi 

ENVS1128     Remediation of contaminated environment  5     

ENVS1131     Experimental methods in water supply and sanitation    4     

ECOS1085 Ympäristövaikutusten arvioiminen ja maankäytön suunnittelu  5  

WETS1045     Pintavesien tilan arviointi ja seuranta 4  

    

1. kesä (5 op)    
BENS5040     Työharjoittelu (5-15 op)    5     

    Voidaan korvata myös suorituksilla BENS7040 Työskentely tutkimusryhmässä (5op) tai BENS6040 

Harjoittelu ulkomailla (5-25 op). Tutkintoon hyväksytään maksimissaan 20 op kotimaassa tehtävää harjoittelua 

tai 25 op ulkomailla tehtävää harjoittelua      

 

       

2. syksy (29 op)    
BENS5035     Tieteellinen kirjoittaminen    3     

BENS5039     Maisteriseminaari 2 ja tieteellinen viestintä    2     

BENS5037     Pro Gradu -tutkielma    15     

ENVS1124     Ympäristöteknologia    5     

Valinnaisia tai vapaasti valittavia opintoja      4 

Valinnaiset kurssit esimerkiksi       

ENVS1135     Sustainable water supply and sanitation    5     

ENVS1134     Ympäristötieteen aineistojen tilastolliset analyysimenetelmät    5     

WETS1045     Pintavesien tilan arviointi ja seuranta    4     

    + sivuaineen tai valinnaisia opintoja      

2. kevät (26 op)    
BENS5038     Kypsyysnäyte    0     

BENS5037     Pro Gradu -tutkielma    15     

Valinnaisia tai vapaasti valittavia opintoja      11 

Valinnaiset kurssit esimerkiksi       

ENVS1128     Remediation of contaminated environment    5     

ECOS1085     Ympäristövaikutusten arvioiminen ja maankäytön suunnittelu    5     

ENVS1129     Vesistötoksikologia    5     

ENVS1133     Metallit ympäristössä ja niiden ekotoksikologia    4     

ENVS1130     Environmental risk perception and communication    3     

ECOS1088     Spatiaalinen maankäytön suunnittelu    3     

WETS1050     Ympäristön muutos akvaattisissa ekosysteemeissä    5     
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 12.8. Master's Degree in Biological and Environmental 
Science, specialization in sustainable management of 
inland aquatic resources 

Recommended schedule starting from 2018-2019    

      

1. Autumn (30 ECTS)      
Compulsory studies      

BENS6034     Study plan and orientation to the work career    2 

BENS4039     Master's seminar 1 and project management    3 

    this course begins in the Autumn and continues in the Spring     

WETS1044     Aquatic parasites and diseases    3 

WETS1045     Assessment and monitoring of surface waters    4 

WETS1046     Aquatic ecosystems    4 

Optional studies for instance      

WETS1042     Aquaculture    6 

BENS7040     Working in a research group    5 

    this is recommended for all international students     

WETS1055     Identification and ecology of zooplankton    2 (Not offered during the academic year 2018-

2019) 

Or free of choise studies      

      

1. Spring (30 ECTS)      
Compulsory studies      

BENS5036     Literature examination related to Master's thesis    5 

ENVS1127     Water resources, water supply & sanitation    5 

WETS1064    Sustainable management of natural resources: ecological economics. Book examination.    5 

Optional studies for instance      

WETS1041     Fish stock assessment and fisheries management    6 

WETS1050     Environmental change in aquatic ecosystems    5 (Not offered during the academic year 

2018-2019) 

WETS1047     Ecological and evolutionary parasitology    5 (Not offered during the academic year 2018-

2019) 

WETS1043     Advanced methods in limnology and fish biology    6 

    begins in Spring, continues in Summer     

Or free of choise studies      

      

1. Summer      
BENS5037    M. Sci Thesis    15 

      

      

2.Autumn (24 ECTS)      
BENS5035     Scientific writing    3 

BENS5037     M. Sci Thesis    15 

BENS5039     Master's seminar 2 and scientific communication    2 

Free of choise studies     4 

      

2. Spring (21 ECTS)      

BENS5040     Training (5-15 ECTS)    5 

BENS5038     Maturity exam    0 

Free of Choise studies     16 
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 12.9. Master's Degree in Biological and Environmental 
Science, specialization in ecology and evolutionary biology 

 Recommended schedule starting from 2018-2019 

  

 1. Autumn      
 Compulsory studies      

 BENS6034     Study plan and orientation to the work carrieer    2 

 BENS4039     Master's seminar 1 and project management    3 

 BENS5037     M. Sci Thesis    30 

     Planning will be started together with the seminar     

 BENS5036     Literature examination related to Master's thesis    5 

     Can be substituted with     

     Ecology ECOS1070/ECOS1071 OR Evoluution ECOS1072/ECOS1073)     

 Choose one of the following      

 ECOS1075     Methods in evolutionary genetics    5 

 ECOS1076     Conservation and conservation biology    5 

 Recommended for all international student      

 BENS7040     Working in a resarch group    5 

 Free of choise studies for instance      

 CMBS1104     Methods in molecular genetics    5 

       

 1. Spring      
 Compulsory studies      

 ECOS1074     Experimental methods in ecology and evolutionary biology    5 

 Choose one of the following      

 ECOS1077     Anthropogenic selection pressures    5 

 ECOS1078     Evolutionary ecology and life history evolution    5 

 Free of choise studies for instance      

 ECOS1083     Population ecology modelling    5  

 (Not offered during the academic year 2018-2019) 

 ECOS1079     Genetic and genomics in natural populations    5  

 (Not offered during the academic year 2018-2019) 

 ECOS1087     Nature inventory course 5 (Not offered during the academic year 2018-2019) 

 BENS5109     Boreal winter ecology 2 

 BENS5111     Population ecology and population cycles 1-2  

 (Not offered during the academic year 2018-2019) 

       

 1. Summer      
 Compulsory studies      

 BENS5040 Training (5-15 ECTS)    5 

       

 2. Autumn      
 Compulsory studies      

 BENS5035     Scientific writing    3 

 BENS5039     Master's seminar 2 and scientific communication    2 

 Choose one of the following/depending on 1st year      

 ECOS1070     Ecology    5 

 ECOS1072     Evolution    5 

 Choose one of the following/depending on 1st year      

 ECOS1075     Methods in evolutionary genetics    5 

 ECOS1076     Conservation and conservation biology    5 

 Free of choise studies      

       

 2. Spring      
 Compulsory studies      

 BENS5038     Maturity exam    0 

 Choose one of the following/depending on 1st year      

 ECOS1077     Anthropogenic selection pressures    5 
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 ECOS1078     Evolutionary ecology and life history evolution    5 

 Free of choise studies for instance      

 ECOS1081     Introduction to evolutionary ecology modelling    5 

 ECOS1080     Applications of genetics    5 

 ECOS1084     Community and ecosystem ecology    5 

 ECOS1085     Environmental assessment and land-use planning    5 

 ECOS1088     Spatial land-use planning    3 

  

  

 12.10. Master's Degree Programme in Nanosciences, 
Specialization in Cell and molecular Biology 

 Recommended schedule starting from 2017-2018 

         
 1. Autumn (30 ECTS)    
 Compulsory studies    
 BENS6039  Study plan and orientation to the work carrieer 2  
 CMBS1101  Chemical methods in biology 4  
 NANS1002  Seminar in Nanosciences 1 3  
 CMBS1103  Structural biology 4 
 CMBS1104  Methods in molecular genetics 5  
 NANS1003  Practical course in nanosciences, imaging 4    
 Free of choise studies  8  
  

 1. Spring (30 ECTS)    
 Compulsory studies 
 CMBS1105  Practical work in protein chemistry 4  
 CMBS1106  Molecular microscopy 5  
 NANS1001  Fundamentals in Nanosciences 6  
 CMBS1102  Advanced course in cell biology 4  
 NANS1004  Computational nanosciences 2  
 Free of choise studies  9  
     
 1. Summer (5 ECTS)    
 BENS5040 Training (5-15 ECTS) 5  
     
 2. Autumn (25 ECTS)    
 Compulsory studies 
 NANS2002  Seminar in Nanosciences 2 2  
 BENS5036  Literature examination related to Master's thesis 5  
 BENS5037  M. Sci Thesis 15 (allocate 5 months, can be partly in sping)    
 Free of choise studies  4  
    
 2. Spring (29 ECTS) 
 Compulsory studies    
 BENS5037 M. Sci Thesis 15  
 BENS5038 Maturity exam 0     
 Free of choise studies  14  
  International training or training in research group recommended      
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 14 Liitteet 

Laitoksen opetussuunnitelmaan liittyviä määräyksiä 2017 

Laitoksen opinto-ohjauksen suunnitelma 2017 

Yhteenveto pro-gradu tarkastusmenettelystä 

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tarkentavat ohjeet Pro Gradujen 

arvostelukriteereistä.  

Yliopiston tutkintosääntö 

Yhteenveto ohjeista vilpin ja plagioinnin estämiseksi 

 

 



Bio- ja ympäristötieteiden laitos 
 
Opetussuunnitelmaan liittyviä päätösehdotuksia tiedekuntaneuvostolle (Hyväksytty laitoksen 
johtoryhmässä 13.3.2017) 
 
Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkintoon johtavien koulutusohjelmien (ja pääaineiden) 
vastuuopettajat ovat lukuvuonna 2017-2018: 
 
Biologian kandidaattiohjelma: Yliopistonlehtori Leena Lindström 
Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelma: Yliopistonlehtori Anssi Lensu 
Akvaattisten tieteiden maisteriohjelma: Professori Juha Karjalainen 
Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma: Professori Johanna Mappes 
Solu- ja molekyylibiologian maisteriohjelma: Professori Janne Ihalainen 
Ympäristötieteen maisteriohjelma: Professori Tuula Tuhkanen 
 
Filosofian tohtorin tutkinto 
 Akvaattiset tieteet: Professori Juha Karjalainen 
 Ekologian ja evoluutiobiologia: Professori Johanna Mappes 
 Solu- ja molekyylibiologia: Professori Janne Ihalainen 
 Ympäristötiede: Professori Tuula Tuhkanen 
 
Koulutusohjelman vastuupastuuopettajan tehtäviin kuuluu 

-hyväksyä opintojaksojen korvaavuudet siltä osin kun ne eivät ole yhden opintojakson 
vastuuopettajan päätettävissä 
-toimia asiantuntijana pedagogisen johtajan päätöksissä ja esityksissä, jotka liittyvät 
koulutusohjelmaan. (Opinnäytteiden arvioijat ja arvostelu, opiskelijavalinnat, pääaineen 
vaihtohakemukset ym) 

 
Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen linjaukset kurssien opetus- ja suorituskielistä 
 
Bio- ja ympäristötieteen laitoksen kaikista opinnoista tehdään suomen- ja englanninkieliset 
kuvaukset, koska tämä helpottaa kansainväliseen harjoitteluun lähtijöitä ja tänne tulevia. 

Kandidaattitason opetus annetaan pääsääntöisesti suomeksi, mutta opetussuunnitelmassa voidaan 
määritellä, että joku kurssi opetetaan vain englanniksi (esimerkiksi englanninkieliset opettajat). 
Suomeksi opetettavilla kursseilla ei tarvitse olla englanninkielistä suoritusmahdollisuutta, mutta 
opettaja voi halutessaan sellaisen tarjota. 

Maisteritason kurssit opetetaan englanniksi, jos kurssilla on yksikin ei-suomenkielinen opiskelija. 
Poikkeustapauksissa maisteritason kursseille voidaan tarjota vaihtoehtoinen suoritusmahdollisuus 
englanniksi. Tätä käytetään silloin, kun kurssilla käytettävät tietokannat tms. ovat saatavissa vain 
suomeksi. Pääsääntöisesti maisteritason kurssimateriaali tehdään englanniksi.  

 
Kandidaattiohjelmiin valittujen opiskelijoiden opinto-oikeudet maisterinohjelmissa. 
 
Biologian kandidaattiohjelman opiskelijoilla on valintansa mukaan opinto-oikeus joko Ekologian ja 
evoluutiobiologian tai Solu- ja molekyylibiologian maisteriohjelmissa sen mukaan ovatko he 
valinneet kandidaattiohjelmassa ekologian ja evoluutiobiologian  tai solu- ja molekyylibiologian 
opintosuunnan. 
 
Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelman opiskelijoilla on valintansa mukaan opinto-oikeus 



joko Akvaattisten tieteiden tai Ympäristötieteen maisteriohjelmissa.   
 
Biologian kandidaattiohjelmaan valittu opiskelija voi kandidaatin tutkinnon jälkeen hakea 
Akvaattisten tieteiden tai Ympäristötieteen maisteriohjelmaan, jos hän on suorittanut Luonnonvarat 
ja ympäristö -aineopinnot muille kuin luonnonvarat ja ympäristö -koulutusohjelman opiskelijoille. 
Hakemusten käsittelyssä voidaan ottaa huomioon opiskelumenestys. Valitulta voidaan edellyttää 
enintään 10 op:n puuttuvien aineopintotason suoritusten sisällyttämistä maisterintutkinnon vapaasti 
valittaviin opintoihin.  
 
Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelmaan valittu opiskelija voi kandidaatin tutkinnon 
jälkeen hakea Ekologian ja evoluutiobiologian tai Solu- ja molekyylibiologian maisteriohjelmaan, 
jos hän on suorittanut Biologian aineopinnot muille kuin biologian kandidaattiohjelman 
opiskelijoille. Hakemusten käsittelyssä voidaan ottaa huomioon opiskelumenestys. Valitulta 
voidaan vaatia enintään 10 op:n  puuttuvien aineopintotason suoritusten sisällyttämistä 
maisterintutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.  
 
Vaaditut opintokokonaisuudet vapaasti valittavissa opinnoissa Biologian 
kandidaattiohjelmassa ja Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelmassa 
 
Biologian kandidaattiohjelmassa sekä Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelmassa 
opiskelijan tulee suorittaa vähintään kaksi 25 op perusopintokokonaisuutta laitoksen ulkopuolelta. 
Näistä toinen voi olla koulutusohjelmassa vaadittava Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät 
opintokokonaisuus. Jos opiskelija suorittaa kemian tai tilastotieteen perusopintokokonaisuuden 
(vähintään 25 op), Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät opintokokonaisuutta ei tarvitse koota 
erikseen, vaan riittää kun siinä vaaditut pakolliset opinnot on suoritettu. Toinen 
perusopintokokonaisuus voidaan korvata 35 op aineopintokokonaisuudella. Tämä voi olla myös 
Luonnonvarat ja ympäristö -aineopinnot (Biologian koulutusohjelmassa) tai Biologian aineopinnot 
(Luonnonvarat ja ympäristö -koulutusohjelmassa).  
 
Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tarjoamat vapaat erilliset opintokokonaisuudet (sivuaineet)
 
Bio- ja ympäristötieteen perusopinnot, monimuotoinen elämä on vapaasti kaikkien Jyväskylän 
ylipiston opiskelijoiden suoritettavissa 
 
Biologian aineopinnot muille kuin biologian kandidaattiohjelman opiskelijoille ja Lunnonvarat ja 
ympäristö aineopinnot muille kuin luonnonvarat ja ympärristö -kandidaattiohjelman opiekelijoille 
ovat vapaat kaikille matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. 
Esitietovaatimuksena on bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot. 
 
Biologian perus- ja aineopinnot aineenopettajille (toinen opetettava aine) on vapaasti suoritettavissa  
matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan aineenopettajan koulutukseen valituille opiskelijoille. 
 
Biologian perusopinnot nanotieteiliöille ovat vapaasti suoritettavissa nanotieteen 
kandidaattiohjelman, fysiikan ja kemian opintopolun opiskelijoille. 
 
Muiden opiskelijoiden pitää hakea erillistä opinto-oikeutta bio- ja ympäristötieteiden laitoksen 
aineopintojen suorittamiseen. 



Jyväskylän ylipisto
Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Käsitelty laitoksen opetuksen kehittämistyöryhmässä 13.2.2017

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen
opinto-ohjauksen suunnitelma

1  Opinto-ohjauksen periaatteet sekä opinto-ohjauksen 
määrälliset ja laadulliset tavoitteet

Opinto-ohjauksen perimmäisenä tavoitteena on auttaa ja tukea opiskelijaa suunnittelemaan omaa
opiskeluaan  heti  opintojen  alusta  lähtien  mahdollisimman  itsenäisesti.  Periaatteena  on,  että
jokainen opiskelija saa asiantuntevaa ja henkilökohtaista ohjausta. Jokaisen opiskelijan opintojen
suunnittelutyö kirjataan henkilökohtaisena opintosuunnitelmana, HOPSina. HOPS on opiskelijan
itselleen  laatima  suunnitelma  opintojen  sisällöistä,  laajuudesta  ja  kestosta.  HOPS  pohjautuu
voimassa olevaan opetussuunnitelmaan. HOPSia tehdessään opiskelijan tulee miettiä, mihin hän
opiskelullaan tähtää, ja kuinka hän voi saavuttaa asettamansa tavoitteet. Päävastuu suunnitelman
laatimisessa on aina opiskelijalla itsellään, jotta hän tulisi konkreettisesti ja kriittisesti pohtineeksi
omaa  rooliaan  yliopistoyhteisössä  sekä  omia  valintojaan  ja  asiantuntijaksi  kehittymistään.
Opintosuunnitelman  käsittelyn  ja  ohjauskeskustelujen  avulla  opiskelijaa  rohkaistaan  myös
tekemään  innovatiivisia  valintoja  omalle  opiskelu-uralleen  (esim.  ottamalla  tieteenalojen  rajoja
ylittävässä tutkimuksessa ja asiantuntijatehtävissä tarvittavia aineyhdistelmiä).

Määrälliset  tavoitteet: Opinto-ohjauksella  pyritään  tukemaan  opiskelua  erityisesti
kandidaattiopintojen  aloitusvaiheessa,  jolloin  tiedotustilaisuuksien  lisäksi  tarjotaan  ryhmä-  ja
henkilökohtaista ohjausta (tutortoiminta, HOPS-ohjaus, opintoneuvojien antama opastus) 2 op:n
laajuisena  HOPS  ja  työelämä  -kurssina.  Ensimmäisen  opiskeluvuoden  keväänä  ja  toisena
opiskeluvuotena  tarjotaan  ryhmäohjausta  vähintään  kerran  lukukaudessa  ja  henkilökohtaista
ohjausta  tarvittaessa  koko  opintojen  ajan.  Seuraava  tehostetun  opinto-ohjauksen  vaihe  on
kolmantena opiskeluvuotena tai maisteriopintojen alussa. Tällöin tarkastellaan jo tehtyjä opintoja ja
kandidaatintutkintoa kokonaisuutena sekä suunnitellaan maisterivaiheen opintoja. 

Laadulliset tavoitteet: Opinto-ohjauksen laadullisena tavoitteena on saada opiskelija pohtimaan
tulevaisuuttaan,  miettimään  perusteita  omille  valinnoilleen  sekä  rakentamaan  omaa
ammatti-identiteettiään  ja  työelämässä  tarvittavia  valmiuksia.  Käytännön  tavoitteena  on  saada
opiskelu  sujumaan alusta  lähtien niin,  että  opiskelija  osaa hakeutua  oikeille  kursseille  oikeaan
aikaan ja että hänen opintonsa muodostavat kokonaisuuden, jolla on kysyntää myös työelämässä.
Opiskelijan on pystyttävä hahmottamaan kokonaisuuksia,  yhdistämään teoreettisissa opinnoissa
saatu  tieto  käytännön  tason  ongelmien  ratkaisuun  ja  ymmärtämään  mitä  hyötyä  eri  asioiden



opiskelusta  on  esim.  tutkijan,  opettajan  tai  hallintovirkamiehen  työssä.  Näiden  asioiden
pohtiminen opintoja suunniteltaessa vähentää opiskelijan huolta tulevaisuudesta ja siitä millaisiin
tehtäviin hän voi valmistuttuaan sijoittua. Opinto-ohjaus auttaa opiskelijaa myös siinä tilanteessa,
jos hän jostain syystä muuttaa alkuperäisiä suunnitelmiaan. Tällöin ohjauksella tuetaan opiskelijan
omia  valintoja  ja  autetaan  suunnittelemaan  opinnot  niin,  että  muutoksista  huolimatta
valmistuminen  tavoiteajassa  on  mahdollista.  Opinto-ohjauksen  tavoitteena  on  myös  auttaa
ongelmiin  joutuvaa  opiskelijaa  ja  estää  opintojen  tarpeeton  pitkittyminen  tai  keskeytyminen.
Tarvittaessa  opiskelija  voidaan  ohjata  erityisavun  piiriin  (mm.  opiskelijoiden  terveydenhuolto,
yliopiston rekrytointipalvelut, hyvistoiminta).

2  Opinto-ohjaukseen vastuuhenkilöt 

Opinto-ohjauksen järjestämisestä  ja  tiedotuksesta  vastaa laitoksen pedagoginen johtaja  yhdessä
opetusasioiden  amanuenssin  ja  opetuksen  kehittämistyöryhmän  kanssa.  Opetuksen
kehittämistyöryhmän jäsenten, erityisesti opintoneuvojien, tehtävänä on opetuksen suunnittelun ja
kehittämisen  lisäksi  toimia  linkkinä  opettajien  ja  opiskelijoiden  välillä.  Yleistä  opinto-ohjausta
antaa opetusasioiden amanuenssi,  joka ohjaa opiskelijoita tarvittaessa opintoneuvojien, kurssien
vastuuopettajien tai koulutusohjelmista vastaavien opettajien puheille.

Opinto-ohjaukseen  osallistuvat  kaikki  laitoksella  opetusta  antavat  henkilöt  kertomalla  omien
kurssiensa  osaamistavoitteista  ja  motivoimalla  opiskelijoita  opettamansa  alan  opiskeluun.
Varsinaisessa opastus- tai ohjaustyössä toimivat opiskelijatutorit,  HOPS-ohjaajat,  opintoneuvojat,
opetusasioiden  amanuenssi,  opetus-  ja  tutkimushenkilökunta  ja  pedagoginen  johtaja.
Opinto-ohjaus  vaatii  sekä  opintoneuvojilta  että  HOPS-ohjaajilta  runsaasti  aikaa,  mikä  otetaan
huomioon  ohjaajien  työsuunnitelmissa  (ts.  ohjaajien  jaksaminen  varmistetaan).  Tämän  asian
toteutumista seuraavat esimiehet ja viime kädessä laitoksen johtaja. 

3  Opinto-ohjauksen aloitus 

Uusille  kandidaattiohjelmien opiskelijoille  järjestetään ensimmäisenä päivänä tervetulotilaisuus,
jossa  kerrotaan  yleisesti  bio-  ja  ympäristötieteiden  laitoksella  annettavasta  opetuksesta  sekä
opiskelun  aloittamiseen  liittyvistä  käytännön  asioista.  Tilaisuuden  vetäjänä  toimii  laitoksen
pedagoginen  johtaja,  ja  kaikkien  uusien  opiskelijoiden  tulee  osallistua  tähän  tapahtumaan.
Tervetulotilaisuudessa  opiskelijat  jaetaan  HOPS-  ja  tutor-ryhmiin.  Tavoitteena  on,  että  nämä
ryhmät ovat samoja. Ensimmäisten päivien ohjaus painottuu opiskelijatutorin johdolla tehtävään
toimintaan.  Heti  alussa  järjestetään  erillistä  ohjausta  niille  opiskelijoille,  joilla  on  aikaisempia
korkeakoulu  opintoja.  Varsinainen  HOPS-työ  alkaa  syyslukukauden  ensimmäisellä  tai  toisella
viikolla  Konneveden  tutkimusasemalla  järjestettävässä  Lentävä  Lähtö  -tilaisuudessa,  jossa
opiskelijat tutustuvat toisiinsa, laitoksen henkilökuntaan ja laitoksella tehtävään tutkimustyöhön.
Lentävässä  Lähdössä  käydään  HOPS-ohjaajan  johdolla  ryhmäkeskusteluja,  annetaan
eHOPS-neuvontaa ja aloitetaan HOPSien teko. 

Maisterivaiheen opiskelijoille nimetään omat HOPS-ohjaajansa ja muista yliopistoista siirtyneille



maisteriopiskelijoille  (mukaan  lukien  laitoksen  kansainvälisen  maisteriohjelman  opiskelijat)
järjestetään oma tutustumistilaisuus, jossa HOPS-työ aloitetaan.

HOPSit laaditaan Korppi-järjestelmässä olevaa eHOPS-sovellusta käyttäen.  Opiskelijan HOPSin
näkevät  Korpissa  HOPS-ohjaajat,  opintoneuvojat,  koulutusohjelmavastaavat  ja  järjestelmää
hallinnoivat  henkilöt.  Laitoksen  eHOPSissa  on  erityinen  kyselyosuus,  jonka  kysymyksillä  on
tarkoitus  herättää  opiskelija  ajattelemaan  opintojensa  tavoitteita  ja  sisältöjä  syvällisesti  ja
perusteellisesti. 

Laitoksen tavoitteena on, että opiskelijalla on ensimmäinen version HOPSista noin kahden viikon
kuluttua opintojen aloituksesta. Erityisen tärkeää on ensimmäisen vuoden opintojen suunnittelu,
mukaan lukien ensimmäisenä vuotena aloitettavat sivuaineopinnot. HOPSia voidaan täydentää ja
muuttaa  etenkin  myöhemmin  aloitettavien  sivuaineopintojen  ja  mahdollisen  kansainvälisen
vaihdon  osalta.  Syyslukukauden  aikana  HOPS-ryhmät  tapaavat  säännöllisesti  ja  ryhmien
tapaamiset  merkitään  HOPS-kurssin  kalenteriin.  Tapaamisissa  käydään  läpi  opiskelijoiden
suunnittelemia,  tutustutaan  sivuainevaihtoehtoihin,  opetellaan  käyttämään  opiskeluportfoliota
oman  oppimisen  arvioinnin  ja  dokumentoinnin  välineenä  sekä  tutustutaan  alan  ammatteihin
esimerkiksi tekemällä alumnihaastatteluja.

4  HOPSien käsittely ja ohjauksen jatkuvuus

Intensiivinen HOPS-kurssi loppuu syyslukukauden lopussa ja siihen mennessä opiskelija on ollut
läsnä  HOPS-kurssin  seminaareissa  (mm.  työelämään  tutustuminen),  keskustellut
henkilökohtaisesti  ohjaajan  kanssa  ja  jättänyt  hyväksyttäväksi  eHOPS-suunnitelmansa.
HOPS-ohjaaja tarkastaa opiskelijan opintosuunnitelman toteuttamiskelpoisuuden.  HOPS-kurssin
suorittamisen  ja  eHOPS-suunnitelman  hyväksymisen  jälkeen  HOPS-ohjaaja  kirjaa  kurssin
suorituksen opintorekisteriin. Hyväksymisen jälkeen eHOPSia voi muuttaa ja sen pitäminen ajan
tasalla  on  tärkeää.  Lukuun  ottamatta  yksittäisten  valinnaisten  kurssien  korvaamista  toisilla
suunnitelman muutokset on syytä käydä hyväksyttämässä ohjaajalla. 

HOPS-ryhmän  1.  vuoden  kevään  ja  2.-3.  vuoden  tapaamiset  merkitään  laitoksen
opetusaikatauluun.  HOPS-ryhmä  voi  halutessaan  sopia  myös  muita  tapaamisia.  Sama
HOPS-ohjaaja on vastuussa opiskelijan neuvonnasta ja tuesta koko kandidaattiopintojen ajan. 

5  Opinto-ohjauksen suunnitelman hyväksyminen ja
päivittäminen

Opinto-ohjauksen suunnitelman laatimisesta vastaavat laitoksen pedagogisen johtaja ja laitoksen
opetuksen  kehittämistyöryhmä.  Suunnitelmahyväksytään  tiedekuntaneuvostossa  
opetussuunnitelman  kanssa  joka  kolmas  vuosi.  Pedagoginen  johtaja  ja  opetuksen
kehittämistyöryhmä seuraavat suunnitelman toteutumista vuosittain.



6 Opiskelijoiden osallistuminen laitoksen 
opinto-ohjauksen suunnitelman laatimiseen

Opiskelijoilla on opetuksen kehittämistyöryhmässä neljä edustajaa, laatuhemmot, jotka osallistuvat
aktiivisesti  laitoksen opetuksen ja opinto-ohjauksen suunnitteluun sekä palautteen keräämiseen
opiskelijoilta.  Opinto-ohjauksen  suunnitelmasta  pyydetään  lausunto  myös  opiskelijajärjestöiltä,
Syrinxiltä  ja  Otsonilta.  Lisäksi  opiskelijoilla  on  mahdollisuus  kertoa  mielipiteitään  ja  tehdä
aloitteita laitoksen internet-sivujen palautelomakkeella.

7 HOPS-ohjaajien ja tutoreiden kouluttaminen ja 
tukeminen

Pedagoginen johtaja ja opetusasioiden amanuenssi järjestävät HOPS-ohjaajille ja tutoreille yhteisen
kokoontumisen  edellisen  vuoden  ohjaajien  ja  tutoreiden  kanssa  elokuussa.  HOPS-ohjaajille
järjestetään  tarvittaessa  koulutusta  pienryhmien  ohjaamisessa,  eHOPS-järjestelmän  ja
opiskeluportfolion  käytössä.  HOPS-ohjaajia  kannustetaan  osallistumaan  yliopiston  yhteisiin
koulutuksiin.  Tutorit  saavat koulutusta Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnalta  (JYY).  Tutorien
tukihenkilönä laitoksella toimii opetusamanuenssi. 

Laitoksella  pyritään  yhtenäisyyteen  opetukseen  liittyvissä  ohjeistuksissa  (esim.  HOPSien
rakenteissa).  Eri  koulutusohjelmissa  on  kuitenkin  myös  omia  opetuskäytänteitä,  joista
HOPS-ohjaajien on oltava selvillä. Tästä syystä professoreilta, opintoneuvojilta, HOPS-ohjaajilta ja
muulta opettajakunnalta edellytetään aktiivista keskinäistä yhteydenpitoa (mm. opinto-ohjaukseen
liittyvistä asioista sopiminen, opettajien säännölliset kokoukset). 

8  Suunnitelmien käsittelyyn osallistuvat henkilöt ja 
heidän oikeutensa

Kukin HOPS-ohjaaja  näkee Korpissa omien ohjattaviensa eHOPSit,  joita hän voi  kommentoida
(antaa suosituksia) ja jotka hän voi hyväksyä. HOPS ei ole sitova sopimus vaan suunnitelma, eikä
HOPS-ohjaaja  ole  juridisessa  vastuussa  opiskelijoiden  HOPSeista  ja  niiden
toteuttamismahdollisuuksista. Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta ja päästä henkilökohtaisesti
keskustelemaan opinnoistaan ohjaajansa kanssa kohtuullisen ajan sisällä esittämästään pyynnöstä.
Oman HOPS-ohjaajan ollessa estyneenä ohjataan opiskelija opintoneuvojalle ja tarvittaessa uuden
ohjaajan  luo.  Toisaalta  opiskelijalla  on  myös  velvollisuus  laatia  eHOPS  ja  osallistua
ohjaustilaisuuksiin.



LIITE 1
Opinto-ohjauksen ohjeellinen aikataulu
Kandidaattivaihe Maisterivaihe
1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi 5. vuosi
Syyskuu:
 Tervetulotilaisuus

(alkuinfo)  ja  jako
tutor-  ja
HOPS-ryhmiin

 Tutor-ryhmän
tapaamiset,
osallistuminen
yliopiston
terve-tulotilaisuu
ksiin

 Lentävä  Lähtö,
jossa
HOPS-ryh-män
tapaaminen,
eHOPS-info,
eHOPSin versio 1

 HOPS-ryhmän
tapaaminen

 Sivuaineinfot

 HOPS-ryhmän
tapaaminset

 eHOPSin
päivittäminen
tarvittaessa

 laitoksen
yhteiset
tilai-suudet
(ks. 1. vuosi)

 kansainvälisen
vaihdon infot

 HOPS-ryhmän
tapaamiset

 eHOPSin
päivittäminen
tarvittaessa

 laitoksen
yhteiset
tilai-suudet
(ks. 1. vuosi)

 kv.  vaihto  tai
muu vastaava

 Maisteri-HOPS
in  suunnittelu
keväällä  (uusi
ohjaaja)
jamahd
työelämään
tutustuminen

 HOPS-ohjaust
a ja 
opintoneuvon
taa tarpeen 
mukaan

 Maisteri-HOP
Sien teko

 työelämään 
tutustumine

 HOPS-ohjausta 
 ja

opintoneu-vont
aa  tarpeen
mukaan

 valmentautu-m
inen
työelämään  (yo
yhteiset
kurssit)

Loka-joulukuu:
 HOPS-ryhmien

tapaamiset
 Työelämään

tutustuminen
(esim.
Alumni-haastattel
ut tai vierailut)

 laitoksen
oppimisen
iltapäivä

 Henkilökohtaiset
palaverit
HOPS-ohjaajan
kanssa 

 eHOPSin
hyväksyminen

 Osallistuminen
laitoksen
tiedepävään



Kevätlukukausi
 HOPS-ryhmän

tapaamiset
 HYVY-kurssi

vapaaehtoisena
 Osallistuminen

laitoksen
oppimisen
iltapäivään



PRO GRADUJEN ARVOSTELUKRITEERIT, Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tarkentavat ohjeet. Pedagogisen johtajan päätös 15.5. 2017. Tulevat voimaan 1.9.2017 alkaen 
 
Tiedekuntaneuvoston määräämät arvostelukriteerit ovat seuraavat (suluissa tämän taulukon järjestysnumero): tutkielman loogisuus ja selkeys (1 ja 7), tutkittavan kysymyksen liittäminen teoreettiseen ja käsitteelliseen taustaan (2), 
kirjallisuuden hallinta (6), menetelmien hallinta ja/tai kokeellinen osuus (3 ja 4), tulosten tarkastelu ja johtopäätöksen teko (5), tekijän itsenäisyys ja oma-aloitteisuus (9) sekä tutkielman viimeistelyaste ja kieliasu (1 ja 8). Kun tiivistelmä 
arvioidaan kypsyysnäytteenä asteikolla hyväksytty/hylätty sen asiasisällön on oltava vähintään tasoa 3 ja tyylin  akateemista asiatekstiä.  
 
 
 Erinomainen (5) Kiitettävä (4) Hyvä (3) Tyydyttävä (2) Välttävä (1) Hylätty 
1 Tiivistelmä Suomen- ja 

englanninkieliset 
tiivistelmät ovat 
molemmat 
sanavalinnoiltaan ja 
sujuvuudeltaan 
käytännössä 
virheettömiä. 

Tiivistelmässä on esitetty työn 
tausta, tavoitteet, menetelmät, 
tulokset, pohdinta ja 
johtopäätökset tasapainoisesti. 
 
Joko englanninkielisen tai 
suomenkielisen tiivistelmän 
sanavalinnoissa ja sujuvuudessa 
on parantamisen varaa. 

Tiivistelmä vastaa työn sisältöä. 
 
Tiivistelmässä on esitetty työn tausta, 
tavoitteet, menetelmät, tulokset, 
pohdinta ja johtopäätökset, mutta osien 
suhde ei ole tasapainossa. 
 
Suomen- ja englanninkieliset tiivistelmät 
vastaavat sisällöltään toisiaan. 
Englanninkielisessä tiivistelmässä voi 
olla sanavalinnoissa ja sujuvuudessa 
parantamisen varaa tai suomenkieliseen 
tiivistelmään on jäänyt englannin kielen 
piirteitä. 

Tiivistelmä vastaa pääosin työn sisältöä. 
 
Tiivistelmästä puuttuu joko työn tausta, 
tavoitteet, menetelmät, tulokset, 
pohdinta tai johtopäätökset. 
 
Suomen- ja englanninkieliset tiivistelmät 
eivät täysin vastaa sisällöltään toisiaan 
tai jompikumpi niistä on kankea käännös 
toisesta. 

Tiivistelmä vastaa työn sisältöä huonosti. 
 
TAI 
 
Tiivistelmästä puuttuu useampia työn 
osa-alueita. 
 
TAI 
 
Suomen- ja englanninkieliset tiivistelmät 
eivät vastaa sisällöltään toisiaan. 

Tiivistelmä ei vastaa 
työn sisältöä. 
 
TAI 
 
Suomen- ja 
englanninkielisen 
tiivistelmän teksti ei ole 
ymmärrettävää. 

2 Johdanto 
(Tutkittavan 
kysymyksen 
liittäminen 
teoreettiseen ja 
käsitteelliseen 
taustaan ja/tai 
käytännön 
ongelmaan sekä 
tutkimuskysymys) 

Työssä otetaan 
rohkeasti ja 
perustellusti uusi 
teoreettinen tai 
käsitteellinen 
näkökulma. 

Työssä perustellaan sekä teorian 
että käytännön kannalta, miksi 
tutkimus on tärkeä. 
 
Keskeisten käsitteiden/ilmiöiden 
valinta suhteessa lähikäsitteisiin 
on perusteltu. 
 
Hypoteesit ja/tai ennusteet on 
kirjattu. 

Työssä perustellaan joko teorian tai 
käytännön kannalta, miksi se on tärkeä. 
 
Keskeiset käsitteet/ilmiöt on määritelty 
yksikäsitteisesti, mutta niiden valintaa ei 
ole perusteltu. Käsitteet ja niiden väliset 
suhteet on ymmärretty oikein. 
 
Tutkimuskysymys on yksikäsitteinen. 
Hypoteesit ja/tai ennusteet puuttuvat. 

Työssä perustellaan vain epäsuorasti, 
miksi se on tärkeä. 
 
Keskeiset käsitteet/ilmiöt on kerrottu, 
mutta ei määritelty yksikäsitteisesti. 
Käsitteet ja niiden väliset suhteet on 
ymmärretty pääosin oikein, mutta 
suppeasti. 
 
Tutkimuskysymys on liian yleinen. 

Työssä ei perustella teorian ja/tai 
käytännön kannalta, miksi se on tärkeä. 
 
Keskeiset käsitteet/ilmiöt on 
löydettävissä tekstistä, mutta niiden 
yhteyttä tutkimuskysymykseen ei ole 
määritelty. Käsitteet ja niiden väliset 
suhteet voivat olla virheellisesti 
ymmärretty tai ne eivät liity 
tutkimuskysymykseen. 
 
Tutkimuskysymys on epämääräinen. 

Tutkimusta ei ole 
liitetty alan 
teoreettiseen ja 
käsitteelliseen 
taustaan tai käytännön 
ongelmaan. 
 
TAI 
 
Tutkimuskysymys 
puuttuu. 

3 Menetelmien 
hallinta ja/tai 
kokeellinen 
osuus 

Edellä mainitun 
lisäksi kokeet ja 
menetelmien 
hallinta osoittavat 
poikkeuksellista 
kyvykkyyttä TAI 
sisältävät itsenäistä 
kehittelyä. 

Käytetyt menetelmät on 
perusteltu (oletukset, rajoitteet, 
vaihtoehdot) selkeästi. 
 
Tilastolliset/numeeriset/kemialliset 
analyysit ovat oikeita. 
 
Tutkimuksen toteutuksen 
keskeiset piirteet on kuvattu niin 
hyvin, että tutkimuksen voi 
toistaa. 

Käytetyt menetelmät ja/tai toteutetut 
kokeet pystyvät vastaamaan esitettyihin 
kysymyksiin. Menetelmien valintaa ei 
kuitenkaan ole perusteltu selkeästi. 
 
Menetelmät on liitetty suoraan 
tutkimuskysymyksiin. 
 
Tilastolliset/numeeriset/kemialliset 
analyysit ovat pääosin oikeita. 
 
Tutkimuksen toteutus on kuvattu niin 
hyvin, että sen voi pääosin toistaa. 

Käytetyt menetelmät pystyvät pääosin 
vastaamaan tärkeimpiin kysymyksiin, 
vaikka niissä on puutteita. 
 
Menetelmien kuvauksessa voi olla pieniä 
puutteita. 
 
Menetelmiä ei ole liitetty suoraan 
tutkimuskysymyksiin. 
 
Tilastolliset/numeeriset/kemialliset 
analyysit ovat puutteellisia. 

Käytetyissä menetelmissä on selkeitä 
puutteita eivätkä ne voi luotettavasti 
vastata keskeisimpiin kysymyksiin. 
 
Menetelmien kuvaus on olennaisilta osin 
puutteellinen. 
 
Tilastolliset/numeeriset/kemialliset 
analyysit puuttuvat, vaikka kysymys ja 
aineisto olisi mahdollistanut niiden 
käytön. 

Käytetyt menetelmät 
eivät ole pystyneet 
vastaamaan 
tutkimuskysymyksiin. 
 
TAI 
 
Keskeiset menetelmät 
tai aineiston keruu on 
kuvattu niin huonosti, 
että tutkimusta ei voida 
kuvauksen perusteella 
toistaa. 

4 Tulosten 
esittäminen 

Tulokset on esitetty 
monipuolisesti 
huomioiden esim. 
tilastollisten 

Tulokset on esitetty loogisesti. 
 
Tulososiosta näkee, että 
opiskelija on ymmärtänyt 

Tulokset on esitetty yksikäsitteisesti, 
mutta kaavamaisesti tai toistaen tai 
logiikka hieman ontuu (= kaikki 
tarpeellinen on, mutta huonosti 

Esitetyt tulokset vastaavat tehtyjä 
analyyseja/kokeita. 
 
Tulokset on esitetty pääosin 

Esitetyt tulokset vastaavat huonosti 
tehtyjä analyyseja/kokeita. 
 
Tulokset on esitetty 

Esitetyt tulokset eivät 
vastaa tehtyjä 
mittauksia tai 
analyyseja. Tuloksia 



analyysien lisäksi 
effect sizen. 
 
Tulokset on esitetty 
loogisesti ja 
poikkeuksellisen 
selkeästi ilman 
selviä puutteita tai 
virheitä. 

analyysit. Esitystapa on virheetön. 
 
Teksti/kuvat/taulukot eivät toista 
tuloksia. 

esitettynä). 
 
Tilastollisten/matemaattisten/kemiallisten 
analyysien tulosten raportointi noudattaa 
alan sovittuja tapoja. 
 
Teksti/kuvat/taulukot voivat hieman 
toistaa tuloksia. 

yksikäsitteisesti. Voi olla väitteitä, joiden 
tueksi ei esitetä todisteita. 
 
Tilastollisten/matemaattisten/kemiallisten 
analyysien tulosten raportointi noudattaa 
pääosin alan sovittuja tapoja. 
 
Teksti/kuvat/taulukot toistavat tuloksia. 

epämääräisesti/moniselitteisesti. 
 
Tilastollisten/matemaattisten/kemiallisten 
analyysien tulosten raportointi ei 
noudata alan sovittuja tapoja. 

on selvästi jätetty 
ilmoittamatta. 

5 Tulosten 
tarkastelu ja 
johtopäätösten 
teko 

Tulosten tarkastelu 
on selkeä ja 
looginen 
kokonaisuus. 
 
Omien tulosten ja 
kirjallisuustiedon 
käsittelyn suhde on 
tasapainossa. 
 
Johtopäätökset 
osoittavat itsenäistä 
ajattelua ja 
kokonaisuuden 
hallintaa. 

Tulosten tarkastelussa ei toisteta 
tuloksia. 
 
Omat tulokset liitetään hyvin 
olemassa olevaan tutkimustietoon 
ja yläkäsitteisiin/teorioihin. 
 
Omien tulosten luotettavuutta ja 
rajoitteita on käsitelty riittävästi, 
mutta ei liikaa. 
 
Johtopäätökset on tehty hyvin 
perustellen ali- tai yliarvioimatta 
tuloksia. 

Tulosten tarkastelussa ei 
pääsääntöisesti toisteta tuloksia. 
 
Omat tulokset liitetään hyvin olemassa 
olevaan tutkimustietoon, mutta heikosti 
yläkäsitteisiin/teorioihin. 
 
Omien tulosten luotettavuutta ja 
rajoitteita on käsitelty, joskaan ei täysin 
kattavasti (tai liikaa). 
 
Johtopäätösosio on, mutta 
johtopäätökset on tehty lievästi yli- tai 
aliarvioiden saatuja tuloksia. 

Tulosten tarkastelussa on paljon tulosten 
toistamista. 
 
Tulosten tarkastelu jää 
kokonaisuudessaan vajavaiseksi, esim. 
viittaukset omia tuloksia tukeviin tai ei-
tukeviin julkaisuihin puuttuvat. Osa 
tuloksista jää arvioimatta. 
 
Omien tulosten luotettavuutta ja 
rajoitteita ei ole käsitelty. 
 
Johtopäätökset ovat lähinnä tulosten 
tarkastelun toistoa tai ne eivät liity omiin 
tuloksiin/tutkimukseen. 

Omia tuloksia on listattu luettelomaisesti 
ja niiden tarkastelu suhteessa 
tutkimuskirjallisuuteen on vähäistä. 
 
Johtopäätökset ovat lähinnä tulosten 
tarkastelun toistoa tai ne eivät liity omiin 
tuloksiin/tutkimukseen. 

Tuloksia ei ole pohdittu 
lainkaan suhteessa 
tutkimuskirjallisuuteen. 
 
TAI 
 
Johtopäätökset 
puuttuvat. 

6 Kirjallisuuden 
hallinta ja 
lähteiden käyttö 

Viittaukset ovat 
sujuvasti 
argumentoinnin 
tukena. 
 
Työssä on 
perusteltua 
lähdekritiikkiä. 

Valtaosa viitatusta kirjallisuudesta 
on alkuperäistä 
tutkimuskirjallisuutta, joukossa on 
uusia ja vanhempia 
klassikkoteoksia. 
 
Viittauksia käytetään 
argumentoinnin tukena. 

Valtaosa viitatusta kirjallisuudesta on 
alkuperäistä tutkimuskirjallisuutta ja 
joukossa on vain muutamia raportteja, 
oppikirjoja ja nettiviitteitä. 
 
Tutkielman väittämissä on viitteet. 
 
Viittauksia käytetään ajoittain 
argumentoinnin tukena, vaikka siellä 
täällä myös listataan pelkästään, että 
jotain aihetta on tutkittu. 

Valtaosa viitatusta kirjallisuudesta on 
alkuperäistä tutkimuskirjallisuutta, mutta 
joukossa on silti paljon erilaisia 
raportteja, oppikirjoja ja nettiviitteitä. 
 
Tutkielmaan on jäänyt jonkin verran 
väittämiä, joiden tueksi ei ole annettu 
lähteitä. 
 
Viittauksia ei käytetä argumentoinnin 
tukena, vaan lähinnä listataan, mitä on 
tutkittu. 

Alkuperäistä tutkimuskirjallisuutta on 
käytetty, mutta valtaosa viitteistä on 
erilaisia raportteja, oppikirjoja, 
nettiviitteitä tai suullisia tiedonantoja. 
 
Tutkielmassa on esitetty keskeisiä 
väittämiä, joihin ei ole annettu lähteitä. 
 
Viittaukset on tehty usein väärin. 

Alkuperäinen 
tutkimuskirjallisuus 
puuttuu, vaikka sitä 
olisi ollut käytettävissä. 
 
TAI 
 
Tutkielmassa on 
esitetty paljon 
keskeisiä väittämiä, 
joihin ei ole annettu 
viitteitä. 

7 Tutkielman 
loogisuus ja 
selkeys 

Tutkielma 
muodostaa selkeän 
ja loogisen 
kokonaisuuden ja 
on rakenteeltaan 
johdonmukainen. 
Esitysjärjestyksen 
valinnat ovat 
olennaisesti 
selkeyttäneet 
rakennetta ja 
jäntevöittäneet 
sanomaa. 

Tutkielma muodostaa selkeän ja 
loogisen kokonaisuuden ja on 
rakenteeltaan johdonmukainen. 

Tutkielman eri osat muodostavat 
tasapainoisen ja/tai yhtenäisen 
kokonaisuuden. Esitysjärjestyksessä ei 
ole olennaisia virheitä. 
 
Osioiden sisällä asiat on esitetty pääosin 
loogisesti. 

Tutkielman eri osat muodostavat melko 
tasapainoisen ja/tai yhtenäisen 
kokonaisuuden. Asioiden 
esitysjärjestyksessä ei ole olennaisia 
virheitä. 
 
Osioiden sisällä jotkin asiat on esitetty 
suppeasti, ylimalkaisesti tai 
epäloogisesti. 

Tutkielma noudattaa artikkelin tai 
monografian yleisrakennetta, mutta 
joiltakin osin tärkeitä asioita on väärässä 
paikassa. 
 
Tutkielman osat eivät muodosta 
tasapainoista ja/tai yhtenäistä 
kokonaisuutta. 
 
Osioiden sisällä käsittely on epäloogista. 

Tutkielman rakenne ei 
noudata ohjeita tai 
yleistä tieteellisen 
kirjoituksen rakennetta. 

8 Tutkielman 
viimeistelyaste ja 

Tutkielman kieli on 
kieliopillisesti 

Tutkielma on kirjoitettu selkeällä 
ja sujuvalla kielellä. 

Tutkielma on kirjoitettu melko selkeällä 
ja sujuvalla kielellä, joskin siellä täällä 

Tutkielman tekstissä on joko paljon 
kielioppivirheitä tai sitä on paikoin 

Tutkielman tekstissä on paljon 
kieliopillisia puutteita. Teksti ei ole 

Tutkielman kieli ei 
vastaa ohjeiden 



kieliasu moitteetonta, 
helposti luettavaa 
ja johdonmukaista. 

 
Kuvat ja taulukot noudattavat 
ohjeita ja ovat selkeitä ja 
informatiivisia, ymmärrettävissä 
yhdessä kuva-/taulukkotekstin 
kanssa ilman leipätekstiä. 

voi olla puutteita. 
 
Kuvat ja taulukot noudattavat ohjeita, 
mutta niihin on jäänyt hieman 
parantamisen varaa. 
 
Taitto on siisti. 
 
Työssä käytetyt lähteet löytyvät 
kirjallisuusluettelosta ja listattuihin 
lähteisiin viitataan. Lähdeluettelon 
muotoilu noudattaa ohjeita. 

hankala seurata. 
 
Kuvat ja taulukot noudattavat pääosin 
ohjeita, mutta ne voisivat olla 
selkeämpiä. 
 
Taitossa on parantamisen varaa. 
 
Pääsääntöisesti työssä käytetyt lähteet 
löytyvät kirjallisuusluettelosta ja 
listattuihin lähteisiin viitataan. 
Lähdeluettelon muotoilussa on puutteita. 

sujuvaa ja sitä on paikoin vaikea 
ymmärtää. 
 
Kuvissa ja taulukoissa ei ole yhtenäistä 
muotoilua ja niitä on vaikea ymmärtää. 
 
Taitto on sekavaa. 
 
Työssä käytetyistä lähteistä monia ei 
löydy kirjallisuusluettelosta ja/tai 
listattuihin lähteisiin ei viitata. 
Lähdeluettelon muotoilussa on paljon 
puutteita. 

mukaisia 
vähimmäisvaatimuksia. 

9 Tekijän 
itsenäisyys ja 
oma-aloitteisuus 
ja ajanhallinta 
(tutkielman 
ohjaajan 
arvioitava) 

Tekijä on osoittanut 
oma-aloitteisuutta 
kaikissa 
tutkimuksen 
vaiheissa ja tuonut 
esiin omia 
näkemyksiään ja 
ollut 
vuorovaikutteinen 
koko tutkielman 
teon ajan. 
 
Työ on pysynyt 
sovitussa 
aikataulussa. 

Tekijä on osoittanut oma-
aloitteisuutta tutkielman teon 
aikana ja tuonut esiin omia 
näkemyksiään monissa kohdin. 
Hän on osallistunut tutkimuksen 
etenemistä koskevien päätösten 
tekoon. 
 
Työ on alle 1 kk myöhässä. 

Tekijä on osoittanut kohtuullista 
kiinnostusta ja aktiivisuutta tutkimuksen 
suunnittelussa ja sen toteutuksen eri 
vaiheissa. Hän on ollut 
vuorovaikutteinen ohjaajiensa kanssa. 
 
Työ on alle 6 kk myöhässä. 

Tekijä on joiltakin osin ollut ideoimassa 
tutkimuksen toteutusta sen eri vaiheita. 
Työ on kuitenkin pääosin edennyt 
ohjaajien tekemien päätösten ja heidän 
antamien neuvojen varassa. 
 
TAI 
 
Työ on 6 kk – 1 v myöhässä. 

Tekijä ei ole tunnistettavalla osuudella 
osallistunut tutkimuksen suunnitteluun, 
toteutuksen vaihtoehtojen arviointiin eikä 
tulosten vuorovaikutteiseen pohdintaan. 
Työ on edennyt ohjaajien päätösten ja 
neuvojen pohjalta. 
 
TAI 
 
Työn sovittu aikataulu on pettänyt 
opiskelijan taholta (yli 1 v myöhässä). 

 

 



Maisterin tutkielmien tarkastus- ja arvosteluprosessi JY

TiedekuntaOpiskelija
JY 

muutoksenhaku-
lautakunta

P
h

as
e

Keskeyttää 
arvostelun

Hyväksyy 
lausunnon

Ei vastaa

Jättää vastineen

Dekaani päättää tutkielman arvostelusta 
(mahdollinen delegointi)

Opiskelijalla 14 
vrk aikaa vastata

Opiskelija tallentaa 
tutkielmansa 

sähköisenä JYX-
arkistoon

Arvostelupäätös lähetetään opiskelijalle 
oikaisuvaatimusohjeineen

Opiskelija

Tekee 
oikaisuvaatimuksen 

(14 vrk) 

Ei tee 
oikaisuvaatimus

ta

Muutoksen-
hakulauta-

kunta 
käsittelee 

oikaisuvaati
muksen

Päätös

Tarkistetaan tutkielman tallennus JYX-
arkistoon ja sen jälkeen opintosuoritus 

kirjataan rekisteriin

Palaute opiskelijalle

Dekaani nimeää tarkastajat 
(mahdollinen delegointi)

Tutkielman tarkastaminen (1 kk)

Lausunto / lausunnot lähetetään opiskelijalle 
tiedoksi (sähköposti)

Opiskelijan mahdolliset korjaukset 
tutkielmaan

Tutkielman tarkastus 
plagiaatintunnistusohjelmalla (Urkund)

Tutkielman jättäminen tarkastukseen

Opiskelija jättää tutkielman 
esitarkastukseen

Mikäli arvostelu muuttuu, 
kirjataan uusi arvolause rekisteriin
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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ 

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n nojalla yliopiston hallitus on 16.3.2015 hyväksynyt seuraa-
van tutkintosäännön, jota sovelletaan Jyväskylän yliopiston toiminnassa sen lisäksi, mitä 
laeissa ja asetuksissa on säädetty sekä Jyväskylän yliopiston johtosäännössä määrätty. 

1 § Tutkintosäännön soveltamisala 

Tätä tutkintosääntöä sovelletaan Jyväskylän yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja nii-
hin kuuluviin opintoihin sekä soveltuvin osin erillisiin opintoihin sekä avoimena yliopisto-
opetuksena, täydennyskoulutuksena ja tilauskoulutuksena sekä erikoistumiskoulutuksena 
järjestettäviin opintoihin.  

Rehtori, tiedekunta ja erillislaitos voivat antaa tätä tutkintosääntöä tarkentavia määräyksiä 
toimivaltaansa kuuluvista asioista. 

2 § Koulutuksen johtaminen 

Koulutuksen johtamisjärjestelmä rakentuu Jyväskylän yliopiston johtosäännössä ja tässä 
tutkintosäännössä määritellyistä vastuista.  

Koulutustoimintaa johdetaan yliopistotasolla, tiedekunnissa, laitoksilla sekä muissa ope-
tusta antavissa yksiköissä. Rehtori päättää yliopistotasoisista koulutusta koskevista linja-
uksista.  Yliopistossa on koulutusneuvosto, joka toimii rehtorin tukena sekä seuraa ja val-
voo yliopiston strategian toteutumista. 

1 KOULUTUSVASTUU JA TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 

3 § Yliopiston koulutusvastuut 

Koulutusvastuista säädetään yliopistolain 7 §:n mukaan valtioneuvoston ja opetus- ja kult-
tuuriministeriön asetuksilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus valmistellaan yhteis-
työssä yliopistojen kanssa.  Hallitus tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksen yli-
opiston koulutusvastuun muuttamisesta ja ottaa kantaa koulutusvastuun muuttamista 
koskeviin esityksiin. 

4 § Tutkintoon johtavan koulutuksen järjestäminen 

Jyväskylän yliopiston antama tutkintoon johtava koulutus järjestetään kandidaatin, mais-
terin ja tohtorin tutkintoon johtavina ohjelmina.  

Lisensiaatin tutkinto voidaan tehdä osana tohtorin tutkintoon johtavaa ohjelmaa tai poik-
keustapauksessa omana ohjelmana.  
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5 § Tutkintoon johtavan ohjelman perustaminen ja lakkauttaminen 

Rehtori päättää tiedekuntaa kuultuaan tutkintoon johtavan ohjelman perustamisesta ja 
lakkauttamisesta silloin, kun perustaminen tai lakkauttaminen ei muuta yliopiston koulu-
tusvastuuta.  

Jos tutkintoon johtava ohjelma lakkautetaan, yliopiston tulee järjestää sen opiskelun aloit-
taneille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa kesken olevat opinnot loppuun kohtuullisen 
ajan kuluessa. Siirtymäkauden pituudesta ja järjestelyistä päättää rehtori. 

6 § Yhteiset tutkinto-ohjelmat 

Rehtori päättää kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen kanssa järjestettävien yhteisten 
tutkinto-ohjelmien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä niitä koskevista yleisistä mää-
räyksistä. Yhteisistä tutkinto-ohjelmista sovitaan erillisissä yliopistojen välisissä sopimuk-
sissa. 

7 § Yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrät 

Hallitus päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä tiedekunnittain ja koulu-
tusaloittain. Rehtori päättää aloituspaikkojen jakautumisesta eri hakukohteisiin tiedekun-
taneuvoston esityksestä. 

2 PERUSTUTKINTOKOULUTUS 

8 § Valintaperusteet alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin koulutuk-
siin 

Opiskelijavalinnoista säädetään yliopistolain 36 ja 38 §:ssä.  

Rehtori päättää koulutusneuvoston esityksestä opiskelijavalintojen yleisistä perusteista.  

Tiedekuntaneuvosto päättää opiskelijavalinnan yksityiskohtaisista valintaperusteista.  

Dekaani ottaa opiskelijat tiedekuntaan. 

9 § Opiskeluoikeuden myöntäminen   

Valittaessa uusia opiskelijoita suorittamaan perustutkintoa opiskeluoikeus myönnetään 
sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon tai pelkästään alempaan tai ylem-
pään korkeakoulututkintoon. Opiskelijat valitaan kandidaatin ja /tai maisterin tutkintoon 
johtavaan ohjelmaan.  
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10 § Siirtyminen samantasoisesta ohjelmasta toiseen 

Rehtori päättää yliopiston yleisistä linjauksista.  

Tiedekuntaneuvosto päättää periaatteista, joiden perusteella opiskelija voi vaihtaa ohjel-
maa tiedekunnan sisällä sekä periaatteista, joiden perusteella toisen tiedekunnan tai toisen 
kotimaisen yliopiston opiskelija voi siirtyä suorittamaan samantasoista tutkintoa tiedekun-
taan.  

Dekaani myöntää opiskelijalle oikeuden siirtyä samantasoisesta ohjelmasta toiseen tiede-
kuntaneuvoston päättämien periaatteiden mukaisesti. 

11 § Opettajan pedagogiset opinnot 

Kasvatustieteiden tiedekunta vastaa niiden pedagogisten opintojen sisällöistä, jotka tuot-
tavat opettajan kelpoisuuden.  

Rehtori päättää pedagogisten opintojen suoritusoikeuksien jakautumisesta tiedekunnille ja 
ohjelmille. 

12 § Sivuaineiden opiskeluoikeudet 

Yliopistossa on vapaa sivuaineiden opiskeluoikeus lukuun ottamatta sellaisia sivuaineita, 
joihin valittaessa käytetään valinta- tai soveltuvuuskoetta tai joissa on muu perusteltu syy 
rajoittaa sivuaineiden opiskeluoikeutta.  

Silloin kun sivuaineiden opiskeluoikeuksien määrä on rajoitettu, tiedekuntaneuvosto päät-
tää sivuaineopintojen suoritusoikeuden hakumenettelystä ja myöntämisperusteista. 

Sivuaineopetusta voidaan järjestää myös ohjelmien välisenä yhteistyönä sekä erikseen tie-
tyille ohjelmille soveltuvina sivuainekokonaisuuksina.  

13 § Tutkinnonsuoritusoikeuden päättyminen 

Tutkinnonsuoritusoikeus päättyy tutkinnon suorittamiseen.  

Suoritettuaan tutkinto-opiskeluoikeutensa mukaisen tutkinnon opiskelija voi suorittaa 
opintoja valmistumista seuraavan lukuvuoden loppuun saakka niiden oikeuksien mukai-
sesti, jotka hänellä tutkintoaan suorittaessaan oli.  

14 § Opiskeluoikeuden menettäminen 

Yliopistolain 43 §:n mukaan opiskelija, joka on opiskelupaikan vastaanotettuaan laimin-
lyönyt ilmoittautumisen yliopistoon tai joka on laiminlyönyt lukuvuosittaisen läsnä tai 
poissa olevaksi ilmoittautumisensa, ja opiskelija, joka ei ole suorittanut tutkintoa yliopisto-



Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 
Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 16.3.2015. 
 

8 

laissa säädetyssä ajassa tai myönnetyssä lisäajassa tai jolle ei ole myönnetty lisäaikaa, me-
nettää opiskeluoikeutensa. 

Jos opiskelija, joka ei ole suorittanut tutkintoa yliopistolaissa säädetyssä ajassa tai myönne-
tyssä lisäajassa, haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa tai jatkaa niitä, hänen on haettava 
tiedekunnalta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Hakemus voidaan tehdä osallistu-
matta opiskelijavalintaan.  

Päätöksen opiskeluoikeuden palauttamisesta tekee dekaani.  

Opiskelija, joka ei ole lukuvuosittain ilmoittautunut rehtorin määräämällä tavalla, menet-
tää opiskeluoikeutensa. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on ha-
ettava yliopistopalveluilta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ja maksettava uudel-
leenkirjaamismaksu. 

Jos opiskelijan edellisestä ilmoittautumisesta on kulunut kaksi vuotta tai pidempi aika, yli-
opistopalvelut kuulee tiedekuntaa ennen päätöksen tekemistä.  

15 § Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja rikostaustaotteen pyytäminen 

Opiskeluoikeuden peruuttamisesta säädetään yliopistolain 43 a §:ssä sekä siihen liittyvästä 
tiedonsaannista 43 b §:ssä ja opiskeluoikeuden palauttamisesta 43 c §:ssä. Yliopistoista an-
netussa valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 2 a §:ssä määrätään ne tutkinnot, joihin opis-
keluoikeuden peruuttamista koskevia pykäliä sovelletaan. 

16 § Vapaaehtoinen opiskeluoikeudesta luopuminen 

Opiskelija voi sitovasti luopua hänelle myönnetystä opiskeluoikeudesta ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti yliopistolle. Ilmoitus toimitetaan kirjaamon kautta yliopistopalveluihin. Tällöin 
opiskeluoikeus merkitään päättyneeksi aikaisintaan ilmoituksen saapumispäivänä eikä 
opiskeluoikeutta voida palauttaa. 

3 JATKOTUTKINTOKOULUTUS 

17 § Valintaperusteet tohtorin ja muuhun jatkotutkintoon johtaviin opintoihin ja opis-
keluoikeuden myöntäminen  

Jatko-opiskelijavalinnassa noudatetaan tiedekuntien laatimia yksityiskohtaisia valintape-
rusteita, jotka perustuvat rehtorin koulutusneuvoston esityksestä päättämiin jatkotutkin-
tokoulutuksen opiskelijavalinnan yleisiin valintaperusteisiin.   

Koulutusneuvosto kuulee tutkijakoulun johtoryhmää ennen esityksen tekemistä.  
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Jatko-opiskeluoikeutta myönnettäessä edellytyksenä on, että jatkotutkintoa varten tehtä-
vää opinnäytettä tullaan ohjaamaan Jyväskylän yliopistossa. 

Tieteelliseen jatkokoulutukseen valitulle opiskelijalle myönnetään opiskeluoikeus tohtorin 
tutkintoon tai milloin siihen on erityistä syytä, yksinomaan lisensiaatin tutkintoon.  Lisen-
siaatin tutkinto voi sisältää erikoistumiskoulutuksen.   

18 § Jatko-opiskelijan ohjaus 

Jokaisella jatko-opiskelijalla on oltava tiedekunnan tai laitoksen määräämä henkilökohtai-
nen vastuullinen ohjaaja, joka on työsuhteessa Jyväskylän yliopistoon ja jolla on tohtorin 
tutkinto ja riittävät tieteelliset ansiot. Ohjauksen jatkuvuuden varmistamiseksi jatko-
opiskelijalle on ohjaajan vaihtuessa määrättävä uusi vastuullinen ohjaaja. Tohtorin tutkin-
toa suorittavalla tulee lisäksi olla tiedekunnan nimeämä seurantaryhmä. 

Jokainen läsnä olevaksi ilmoittautunut jatko-opiskelija on oikeutettu saamaan tarpeellisen 
määrän asiantuntevaa ohjausta. Jatko-opiskelija on kuitenkin vastuussa opinnäytetyön 
valmistumisesta ja sen laadusta. 

19 § Jatko-opiskelijoiden opiskeluoikeuden passivointi 

Jatko-opinto-oikeuden säilyttäminen aktiivisena edellyttää, että opiskelija ilmoittautuu jo-
ka lukuvuosi läsnä tai poissa olevaksi yliopiston määräämällä tavalla.  Dekaani voi ohjaa-
jan esityksestä päättää opiskelijan opiskeluoikeuden passivoinnista, jolloin opiskelijalla ei 
ole mahdollisuutta ilmoittautua opiskelijaksi. Ennen päätöksen tekemistä dekaanin tulee 
kuulla seurantaryhmää ja opiskelijaa.  

Mikäli jatko-opiskelija, jonka jatko-opiskeluoikeus on passivoitu, haluaa myöhemmin jat-
kaa opintojaan, hänen tulee esittää ohjaajalleen hyväksyttävä suunnitelma jatko-opintojen 
jatkamisesta aikatauluineen sekä laatia tai päivittää ohjausasiakirja. Ohjaajan vahvistettua 
ohjausasiakirjan dekaani päättää opiskelijan oikeudesta ilmoittautua ja jatkaa opintojaan. 

20 § Lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen ja arvostelu 

Lisensiaatintutkimukselle määrätään vähintään kaksi tarkastajaa. Tutkimuksen tarkastaji-
en tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita. Tutkimuksen ohjaaja ei voi toimia tutkielman 
tarkastajana. 

Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien tulee kahden kuukauden kuluessa tehtävän saamises-
ta yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen arviointilausunto, jossa he tekevät ehdo-
tuksen arvosanaksi. Mikäli tarkastajat ovat erimielisiä arvosanasta, kumpikin laatii oman 
lausunnon. 

Ennen tutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkas-
tajien lausunnoista. 
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21 § Lisensiaatintutkimuksen arvostelun raukeaminen 

Opiskelija voi ennen lisensiaatintutkimuksen arvostelua pyytää kirjallisesti, että lisensiaa-
tintutkimuksen arvostelu keskeytetään. Tällöin arvostelumenettely raukeaa.  

22 § Väitöstutkimuksen esitarkastaminen 

Kun opiskelija on ohjaajaa kuultuaan päättänyt jättää väitöskirjakäsikirjoituksensa esitar-
kastukseen, tiedekuntaneuvosto määrää sille vähintään kaksi esitarkastajaa, joiden tulee 
olla tohtorin tutkinnon suorittaneita ja joilla on riittävät tieteelliset ansiot. Väitöskirjan oh-
jaaja ei voi toimia esitarkastajana. Vähintään yhden esitarkastajan täytyy olla muualta kuin 
Jyväskylän yliopistosta. 

Väitöskirjan tekijälle on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa esitarkastajien valin-
nasta. 

Esitarkastajien tulee viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta joko 
yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen lausunto, jossa ehdotetaan luvan myöntä-
mistä väitöskirjan julkiseen tarkastukseen tai sen epäämistä. Esitarkastajan ehdotus luvan 
myöntämisestä ei saa olla ehdollinen. Tiedekunnan dekaani voi perustellusta syystä myön-
tää lisäaikaa esitarkastuksen jatkumiselle. 

Väittelijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista, ennen 
kuin luvasta julkiseen tarkastukseen tehdään päätös. 

Väittelijällä on oikeus keskeyttää esitarkastusprosessi ennen kuin tiedekuntaneuvosto kä-
sittelee lupaa julkiseen tarkastukseen. 

Mikäli väittelijälle ei myönnetä lupaa julkiseen tarkastukseen, esitarkastusmenettely päät-
tyy. 

Saatuaan luvan julkiseen tarkastukseen väittelijän on huolehdittava tiedekunnan antamien 
tarkentavien ohjeiden mukaisesti, että väitöskirja joko painettuna tai muulla tavalla on jul-
kisesti nähtävillä vähintään 10 päivää ennen väitöskirjan julkista tarkastamista. Dekaani 
voi etukäteen tehdystä kirjallisesta hakemuksesta lyhentää nähtävillä oloaikaa vähintään 
viideksi päiväksi. 

23 § Väitöskirjan julkinen tarkastaminen 

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjan julkiseen tarkastustilaisuuteen yhden tai useam-
man vastaväittäjän. Vastaväittäjän/ien tulee olla professori tai tohtorin tutkinnon suoritta-
nut, jolla on riittävät tieteelliset ansiot. Vastaväittäjän/ien päätoimen on oltava muualla 
kuin Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia vastaväittäjänä. Väittelijälle 
on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa vastaväittäjän/ien valinnasta. 
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Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustoksen. Kustoksen tulee olla työsuhtees-
sa Jyväskylän yliopistoon. Kustoksen tehtävänä on perehdyttää vastaväittäjä/t tiedekun-
nan väittelyohjeisiin ja pitää huolta, että erityisesti ulkomaalaiset vastaväittäjät perehdyte-
tään Jyväskylän yliopiston väitöskäytänteisiin ja käytössä oleviin arvosteluasteikkoihin. 

Tiedekuntaneuvosto voi myös nimetä erityisen arviointilautakunnan, joka tekee tiedekun-
taneuvostolle esityksen väitöskirjan arvioinnista.  

Väitöskirjan julkinen tarkastus alkaa väittelijän pitämällä aihetta koskevalla esittelyllä (lec-
tio praecursoria, enintään 20 minuuttia). Tämän jälkeen vastaväittäjä/t esittää huomautuk-
sensa väitöskirjasta. Vastaväittäjän/ien loppulausunnon jälkeen muille annetaan mahdolli-
suus esittää väitöskirjasta omat huomautuksensa.  Väitöskirjan julkinen tarkastus saa kes-
tää enintään neljä tuntia.  

Tarkemmat määräykset väitöskirjan julkisen tarkastustilaisuuden järjestelyistä annetaan 
tiedekunnan erillisissä ohjeissa. 

24 § Väitöstilaisuuden kieli 

Väitöstilaisuudessa käytettävän kielen määrää kustos etukäteen kuultuaan asiassa sekä 
väittelijää että vastaväittäjää. Väitöstilaisuudessa voidaan myös käyttää useita kieliä, mikä-
li väittelijä ja vastaväittäjä/t siihen suostuvat. 

25 § Väitöskirjan arvostelu 

Vastaväittäjän/ien tulee kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta antaa tiedekuntaneu-
vostolle yhteinen tai erilliset perustellut kirjalliset arviointilausunnot väitöskirjasta, jossa 
nämä esittävät myös oman esityksensä väitöskirjalle annettavasta arvosanasta tai arvolau-
seesta. Esityksessä tulee ottaa huomioon väittelijän puolustautuminen väitöstilaisuudessa. 
 Mikäli tiedekuntaneuvosto on nimennyt arviointilautakunnan, se antaa tiedekuntaneu-
vostolle esityksen arvosanasta tai arvolauseesta. 

Ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava mahdollisuus vastineen antamiseen 
vastaväittäjän/ien lausunnoista tai mahdollisen arviointilautakunnan arvosana- tai arvo-
lause-esityksestä. 

Väitöskirjan ohjaaja ei saa osallistua väitöskirjan arvosteluun, joten häntä ei voida nimetä 
arviointilautakuntaan. 

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja. 
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4 YLIOPISTON MUU OPETUS 

26 § Avoin yliopisto-opetus 

Yliopistossa voidaan järjestää avointa yliopisto-opetusta. Avoimen yliopiston opintojen 
valintaperusteista päättävät avoimen yliopiston johtokunta ja Kokkolan yliopistokeskus 
Chydeniuksen johtokunta.  

27 § Erilliset opinnot 

Tiedekunnat ja kielikeskus voivat myöntää erillisiä opiskeluoikeuksia vain sellaisiin opin-
tokokonaisuuksiin, jotka eivät ole tarjolla Jyväskylän yliopiston avoimena yliopisto-
opetuksena. Tämä ei koske yliopistojen välisten sopimusten tai vaihto-ohjelmien perusteel-
la myönnettäviä erillisiä opiskeluoikeuksia. Muiden kotimaisten ja ulkomaisten korkea-
koulujen opiskelijat voivat suorittaa opintoja yliopistossa siten kuin erillisissä korkeakou-
lujen välisissä sopimuksissa sovitaan. 

Tiedekuntaneuvosto päättää erillisten opiskeluoikeuksien hakumenettelystä ja myöntöpe-
rusteista.  

Dekaani tai kielikeskuksen johtaja myöntää opiskeluoikeuden.  

28 § Täydennyskoulutus 

Yliopistossa voidaan järjestää täydennyskoulutusta.  

Täydennyskoulutukseen osallistuvien mahdollisista valintaperusteista päättää koulutuk-
sesta vastaavan yksikön johtokunta tai tiedekuntaneuvosto, ellei muuta ole säädetty tai 
määrätty. Valintaperusteita käytettäessä osallistujat valitsee laitoksen johtaja, ellei valin-
nasta ole muuta säädetty tai määrätty. (johtosääntö 41 §) 

5 OPISKELU 

29 § Opiskelijan ilmoittautuminen 

Jokaisen alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa tai jatkotutkintoa suorittavan opiskeli-
jan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava yliopistoon joko läsnä tai poissa olevaksi. 

Rehtori määrää opiskelijoiden ilmoittautumisajasta ja ilmoittautumismenettelyistä. 

30 § Lukuvuoden aikataulutus 

Rehtori vahvistaa seuraavan lukuvuoden aikataulutuksen kunkin vuoden tammikuun 
loppuun mennessä. 
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31 § Opetussuunnitelma 

Tiedekunnat ja opetusta järjestävät erillislaitokset päättävät ja julkaisevat yliopiston johto-
säännön mukaisesti opetussuunnitelmat maaliskuun loppuun mennessä ja seuraavan lu-
kuvuoden opetusohjelmat toukokuun loppuun mennessä. Opetussuunnitelmat ovat ker-
rallaan voimassa vähintään kolme vuotta, ellei lyhyempi voimassaoloaika ole poikkeuksel-
lisista syistä välttämätön.  

Jokaisesta tutkintoon johtavasta ohjelmasta tai erikoistumiskoulutuksesta laaditaan ope-
tussuunnitelmat, joita arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Opetussuunnitelmasta tulee 
käydä ilmi:  

1) koulutuksen tehtävä 

2) koulutuksen tieteelliset ja työelämäosaamistavoitteet 

3) ohjelman opetuskieli/-kielet (jos on useita opetuskieliä, tulee määritellä ensisijainen 
opetuskieli, joka on ohjelman tutkintokieli) 

4) tutkintorakenne opintojaksoineen sekä opintojaksojen nimet ja laajuudet 

5) opintojaksojen, -kokonaisuuksien ja tutkintojen osaamistavoitteet 

6) opintojaksokuvaukset  

7) suunnitelma pää- ja sivuaineopiskelijoiden ohjauksesta ja HOPS-neuvonnan järjes-
tämisestä 

8) tiedekunnan opintoja ja tutkintoja koskevat määräykset.  

9) opintojaksojen suoritustavat ja arviointiperusteet sekä tieto siitä, kuinka suureen 
osuuteen opetuksesta opiskelijan on osallistuttava 

Rehtori vahvistaa yliopiston yhteisen opetuksen opetussuunnitelmat ja opetuksen järjes-
tämisen vastuutahot seuraavaa lukuvuotta varten helmikuun loppuun mennessä. 

Kesä- ja talvikoulujen opetussuunnitelmat hyväksytään ennen kesä- tai talvikoulun alkua.  

32 § Opetuksen järjestäminen 

Opetusta järjestävien yksiköiden on järjestettävä opetus ja opintojen ohjaus siten, että tut-
kinnot on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen yliopistolaissa säädetyssä tavoi-
teajassa, tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja keskeytyksettä. Opetus järjestetään hy-
väksyttyjen opetussuunnitelmien ja -ohjelmien mukaisesti.  
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33 § Opintoihin sisältyvä työharjoittelu 

Tiedekuntien opetussuunnitelmat on laadittava siten, että perustutkinto-opintoihin kuuluu 
mahdollisuus ohjattuun työharjoitteluun joko pakollisena tai vapaaehtoisena osana opinto-
ja. Opintoihin sisältyvän työharjoittelun voi tehdä kotimaassa tai ulkomailla. Työharjoitte-
lusta tulee harjoittelun ohjaajan johdolla laatia työharjoittelusopimus. Ohjaajan vastuulla 
on varmistaa, että osapuolet ymmärtävät harjoittelun merkityksen osana opintoja.  

34 § Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijan ohjaus 

Opetusta järjestävät yksiköt vastaavat, että opiskelijoille on tarjolla opintojen ohjausta ja 
neuvontaa opintojen kaikissa vaiheissa. 

35 § HOPS-ohjaus 

Alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat laativat tutkintoraken-
teen mukaisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Yksiköissä tulee olla ni-
mettynä riittävä määrä HOPS-ohjaajia.  

Yksiköt vastaavat, että opiskelijaa tuetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimi-
sessa (ml. opiskelijavaihtoon lähtevien vaihtoajan opintosuunnitelmat). Yksiköt vastaavat 
opiskelusuunnitelmien hyväksymisestä sekä siitä, että kansainväliseen opiskelijavaihtoon 
hakeutuvien opiskelijoiden vaihtokohteessa hyväksytyn opiskelusuunnitelman mukaisesti 
suorittamat opinnot voidaan täysimääräisesti hyväksilukea opiskelijan tutkintoon. 

Opiskelijalla on oikeus HOPS-ohjaukseen opintojen alussa ja sen lisäksi vähintään kerran 
kandidaattiopintojen aikana ja kerran maisteriopintovaiheessa sekä opiskelusuunnitelman 
olennaisesti muuttuessa.  

36 § Opintojen etenemisen seuranta 

Opetusta järjestävät yksiköt vastaavat, että opintojen etenemisen seuranta on järjestetty 
systemaattisesti. Opintojen viivästymiseen yliopistolain mukaisista tavoiteajoista tulee 
puuttua ohjauksen keinoin.   

37 § Opintosuoritukset 

Opetussuunnitelmassa edellytetty osaaminen osoitetaan opintosuorituksin opetussuunni-
telmassa määrätyllä tavalla. Opintosuorituksen laajuus ilmoitetaan opintopisteinä lukuun 
ottamatta väitöskirjaa ja lisensiaatintutkimusta. Opintosuoritusten säilyttämisessä nouda-
tetaan arkistonmuodostussuunnitelmaa. 
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38 § Suoritusmahdollisuudet 

Opintosuorituksia voivat tehdä vain läsnä oleviksi ilmoittautuneet tutkinto-opiskelijat, joil-
la on opintosuorituksen edellyttämä opiskeluoikeus, ja avoimia yliopisto-opintoja tai erilli-
siä opintoja suorittavat opiskelijat, joilla on voimassa oleva opiskeluoikeus ko. opintoihin. 
Opetukseen liittyvä kirjallinen tai muu vastaava suoritusmahdollisuus on järjestettävä vä-
hintään kaksi kertaa vuoden kuluessa opetuksen päättymisestä. Kirjallinen tai muu vas-
taava suoritusmahdollisuus on järjestettävä niin, että opiskelijalle jää riittävä valmistautu-
misaika uusintasuoritukseen.  

Opiskelijalla on oikeus yrittää hyväksytyn opintojaksosuorituksen arvosanan korottamista 
vuoden sisällä ensimmäiseen suoritukseen osallistumisesta ja enintään kahdesti ellei ky-
symys ole opintojen jatkamiselle välttämättömästä arvosanan korottamisesta. Arvosteltua 
ja hyväksyttyä opinnäytettä ei voi uusia.  

Opintosuoritukseen osallistuvan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. 

39 § Yleiset tentit 

Opetusta antava yksikkö voi järjestää yleisiä tenttejä. Opetusta antava yksikkö päättää 
yleisten tenttien ajankohdista sekä siitä, mitä opintojaksoja kussakin yleisessä tentissä voi 
suorittaa.  

Yleisen tentin kesto on neljä tuntia.  

Yleiseen tenttitilaisuuteen on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen tenttiä lukuun 
ottamatta avoimen yliopiston tenttejä, joihin on ilmoittauduttava viimeistään 10 päivää 
ennen tenttiä. Kesäkuun 1 päivän ja elokuun 31 päivän välisenä aikana järjestettyihin ylei-
siin tentteihin voidaan edellyttää ilmoittautumista edellä mainittua aikaa varhaisemmin. 

Yksilöllisiä järjestelyjä tarvitessaan opiskelijan on pyydettävä niitä tenttiin ilmoittautues-
saan.  

Tenttitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan puoli tuntia tentin alkamisesta, minkä jälkeen 
tenttiin ei oteta myöhästyneitä.  

Tenttitilaisuuksien järjestäjien tulee huolehtia siitä, että kuhunkin tenttitilaan määrätään 
riittävästi valvojia. Valvojille tulee saattaa tiedoksi valvojan vastuut.  

40 § eTentti  

Sähköisen eTentti-järjestelmän tenttiä valvotaan tallentavalla kamera- ja äänivalvonnalla. 
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Sähköisen eTentti-järjestelmän tenttiin osallistuneella on velvollisuus tulla kutsusta todis-
tamaan henkilöllisyytensä hänelle ilmoitetulla tavalla. Jos henkilöllisyyttä ei tällä tavalla 
osoiteta, opiskelijan suoritus voidaan hylätä. 

Rehtori antaa ohjeet sähköisestä tenttimisestä. 

41 § Opintojen vanhentuminen 

Opintosuoritusten vanhenemisen periaatteista päättää tiedekuntaneuvosto lukuun otta-
matta viestintä- ja kieliopintoja, joista päättää kielikeskuksen johtokunta. 

42 § Opetus- ja tutkintokieli ja opintosuorituksen kieli 

Yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Muun kielen kuin suomen käyttämisestä ope-
tus- ja tutkintokielenä määrätään opetussuunnitelmassa. Opiskelijalla on oikeus käyttää 
sekä kirjallisissa että suullisissa opintosuorituksissa opetussuunnitelmassa määrättyä kiel-
tä. Oikeudesta käyttää muuta kieltä päättää tiedekunnan dekaani tai erillislaitoksen johta-
ja. Muiden kuin suomen kielen käyttö ei saa olla niin laajaa, että suomen kielen asema ope-
tus- ja tutkintokielenä syrjäytyy. 

Ohjelmissa, joiden opetussuunnitelman mukainen opetus- ja tutkintokieli on englannin 
kieli, myös tutkintoon sisältyvä tutkielma on kirjoitettava englannin kielellä.  

43 § Kypsyysnäyte 

Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen sekä kandidaatin että maisterin tutkinnossa.  

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tut-
kielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan. Suomen- tai ruotsinkielisen 
koulusivistyksen saanut opiskelija osoittaa samalla erinomaisen kielitaitonsa siinä kielessä, 
jolla on saanut koulusivistyksensä.  

Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritetta-
vaa ylempää korkeakoulututkintoa varten, jos hän on jo osoittanut kielitaitonsa alempaa 
korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. 

Englanninkielisissä ohjelmissa kypsyysnäyte kirjoitetaan pääsääntöisesti englannin kielel-
lä. Poikkeuksena opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä suomen- tai ruotsinkielellä, 
mutta joka ei ole osoittanut kielitaitoaan em. kielissä alempaan korkeakoulututkintoon 
kuuluvalla kypsyysnäytteellä. Tällöin kypsyysnäyte kirjoitetaan koulusivistyskielellä. Jos 
opiskelijan koulusivistyskieli on ollut muu kuin suomi tai ruotsi, kypsyysnäyte voidaan 
kirjoittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, mikäli kielitaito on riittävällä tasolla, tai englan-
nin kielellä. 
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44 § Kypsyysnäytteen arviointi 

Kypsyysnäytteen sisällön arvioi oppiaineen edustaja ja kieliasun tarkistaa kielikeskuksen 
hyväksymä kielentarkastaja. Jos opiskelija on osoittanut suomen tai ruotsin kielen taitonsa 
kandidaatintutkinnossa kirjoittamallaan kypsyysnäytteellä, maisteritutkinnossa kirjoitetun 
kypsyysnäytteen voi tarkistaa niin sisällön kuin kieliasun osalta oppiaineen edustaja. 

Opiskelijan kirjoittaessa kypsyysnäytteen muulla kuin koulusivistys- tai äidinkielellään 
kypsyysnäytteen arvioinnissa korostuvat perehtyneisyys tutkielman alaan ja akateemisen 
kirjoitustyylin hallinta.  

Kypsyysnäyte arvioidaan kaksiportaisella asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksyminen 
edellyttää, että kypsyysnäyte on hyväksytty niin sisällön kuin kieliasun puolesta. 

45 § Esteettömyys 

Yksiköt edistävät toiminnallaan opiskelun esteettömyyttä ja saavutettavuutta.  

Rehtori päättää tarkemmin esteettömyyden edistämistä koskevista yleisistä linjauksista. 
(https://www.jyu.fi/hallinto/esteet/esteetonopiskelu) 

6 OPINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI JA ARVOSTELUASTEIKOT 

46 § Opintosuoritusten arvostelussa käytettävät asteikot ja arvosanat 

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään asteikkoa 0-5, jossa arvosanojen merkitys on 
seuraava: 5= erinomainen, 4= kiitettävä, 3=hyvä, 2=tyydyttävä, 1=välttävä, 0=hylätty. Tiedekun-
taneuvoston tai erillislaitoksen johtokunnan päätöksellä harjoittelun sekä taitokurssien ja 
vastaavien kurssien arvostelussa voidaan käyttää arvosanoja hyväksytty-hylätty.  

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito arvostellaan arvosanoilla hylätty / 

tyydyttävät tiedot / hyvät tiedot.  

Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan arvostelussa voidaan käyttää asteikkoa 0-5 tai nii-
den sanallisia vastineita tai asteikkoa kiittäen hyväksytty – hyväksytty – hylätty. Tiedekunta-
neuvosto päättää tiedekunnassa käytettävästä arvosteluasteikosta.  

47 § Opintokokonaisuuksien arvostelu 

Opintokokonaisuudet (perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot) arvostellaan erik-
seen käyttäen numeerista asteikkoa 0-5 tai sen sanallista vastinetta. 

Opintokokonaisuuksien arvosanat lasketaan opintojaksojen numeeristen arvosanojen 
opintopisteillä painotettuna keskiarvona pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai 



Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 
Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 16.3.2015. 
 

18 

ylempään kokonaislukuun, jos keskiarvo on täsmälleen kahden kokonaisluvun puolivälis-
sä.  

Mikäli opintosuoritukselle ei ole annettu numeerista arvosanaa, sitä ei oteta huomioon 
opintokokonaisuuden arvosanaa laskettaessa. 

Opintokokonaisuuden sisältöä tai arvosanaa ei voi muuttaa sen jälkeen, kun tutkinto, jo-
hon opintokokonaisuus on liitetty, on myönnetty. 

Syventäviin opintoihin kuuluvaa tutkielmaa ei lueta osaksi syventävien opintojen opinto-
kokonaisuutta, kun lasketaan opintokokonaisuuden arvosana. Tutkintotodistukseen mer-
kitään syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman nimi, laajuus ja arvosana. 

48 § Opintosuoritusten tulosten julkistaminen ja rekisteröinti 

Opintosuoritusten (pl. syventävien opintojen tutkielmat, lisensiaatintutkimukset, väitöskir-
jat) tulokset on ilmoitettava kahden viikon kuluessa suorituksesta tai siitä määräajasta, jo-
hon mennessä essee, luentopäiväkirja tai muu vastaava kirjallinen suoritus on tullut jättää 
tarkastajalle. Määräaikoihin ei lueta jaksoja, jolloin opetusta ei rehtorin päätöksen mukai-
sesti anneta. Laitoksen johtaja voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen määräaikaan 
siten, että opintosuorituksen tulokset on kuitenkin ilmoitettava kuukauden kuluessa suori-
tuksesta.  

Opintosuoritukset on vietävä rekisteriin viimeistään viikon kuluttua tulosten julkistamises-
ta.  Opintosuorituksen suoritusajankohdaksi merkitään suorituksen päivämäärä. 

Mikäli opiskelija on uusinut opintosuorituksen ja saanut samasta opintosuorituksesta eri 
arvosanoja, tulee lopulliseksi opintosuoritukseksi arvosanaltaan paras suoritus.  

49 § Opintosuorituksista saatava palaute 

Opiskelijalla on arvostelun tuloksien lisäksi oikeus saada tieto julkistettujen arviointiperus-
teiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Hänelle on myös varattava tilaisuus tutustua 
arvioituun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen ja hänellä on oikeus 
saada omalla kustannuksellaan jäljennös suorituksestaan. 

Kuulustelijan on varmistettava, että kaikilla samaa opintosuoritusta samassa kuulustelussa 
suorittaneilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada tieto annettujen arvosanojen jakaumas-
ta. 

50 § Syventävien opintojen tutkielman tarkastaminen ja arvostelu sekä arvostelun rau-
keaminen 

Syventävien opintojen kirjallisen tutkielman voi suorittaa itsenäisesti, parityönä tai osallis-
tumalla laajempaan tutkimusprojektiin. Kahden opiskelijan yhteisessä työssä tai tutkimus-
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projektissa on pystyttävä osoittamaan kunkin opiskelijan työn osuus, niin että se on arvioi-
tavissa. Syventävien opintojen tutkielmat ovat julkisia opinnäytteitä. Syventävien opinto-
jen tutkielmalla on aina yksi vastuuohjaaja, jonka tulee olla työsuhteessa Jyväskylän yli-
opistoon. Ohjaajan tulee olla vähintään tohtorin tutkinnon suorittanut.  

Dekaani määrää syventävien opintojen tutkielmalle kaksi tarkastajaa, joiden tulee olla toh-
torin tutkinnon suorittaneita. Toinen tarkastajista voi olla tutkielman ohjaaja. 

Tarkastajat tulee määrätä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun opiskelija on jättänyt tut-
kielman lopullisen version tarkastukseen dekaanin määräämällä tavalla. 

Tutkielman tarkastajat kirjoittavat yhteisen tai erilliset lausunnot, jossa he tekevät ehdo-
tuksen arvosanaksi. Mikäli tarkastajat ovat erimielisiä arvosanasta, kumpikin laatii oman 
lausunnon. Tarkastajien on annettava lausunto kuukauden kuluessa siitä, kun työ on jätet-
ty lopullisessa muodossa tarkastettavaksi. 

Tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnosta ennen tut-
kielman hyväksymistä ja arvostelusta päättämistä. Tutkielman arvioinnista lähetetään 
opiskelijalle kirjallinen päätös. 

Tutkielman tekijällä on oikeus keskeyttää tutkielman tarkastus ennen tutkielman arvoste-
lusta päättämistä. Opiskelija voi keskeyttää opinnäytteen arvioinnin kerran. Opiskelija voi 
jättää opinnäytteensä uudelleen arvioitavaksi edellyttäen, että se on kirjoitettu ainakin osin 
uudelleen. Arvioinnin asiasta antaa opinnäytteen ohjaaja. Mikäli opinnäytettä ei oteta ar-
vioitavaksi, siitä annetaan muutoksenhakukelpoinen päätös.  

Opiskelija vastaa opinnäytteensä alkuperäisyydestä. 

Dekaanin tehtävänä on arvostella syventävien opintojen tutkielmat tarkastajien lausunnon 
perusteella. 

51 § Opintosuoritusten ja muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukeminen 

Jyväskylän yliopistossa voidaan hyväksilukea sekä aiemmin suoritettuja opintoja että 
muuten hankittua osaamista. Opintojen ja muuten hankitun osaamisen hyväksilukemisen 
täytyy aina perustua dokumentoituun näyttöön. 

Jyväskylän yliopistossa annettavasta kandidaatin tai maisterin tutkinnosta enintään puolet 
tutkinnon edellyttämästä laajuudesta voidaan hyväksilukea muissa kuin suomalaisissa 
korkeakouluissa aiemmin suoritetuilla opinnoilla ja muuten hankitulla osaamisella. Hy-
väksiluettavien opintojen osuus voi olla tätä suurempi, jos ne on suoritettu muussa suoma-
laisessa korkeakoulussa ja pääosa näistä opinnoista voidaan sisällyttää tutkintoon. Hyväk-
siluetut opinnot eivät voi olla aiemmin suoritetun tutkinnon osia.  
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Syventävien opintojen tutkielmaa, lisensiaatintutkimusta tai väitöskirjaa ei voi hyväksilu-
kea aiemmin hyväksytyllä tutkielmalla. 

Rehtori antaa tarkemmat ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta. Niiden li-
säksi dekaani ja erillislaitoksen johtaja voi päättää tarkentavista menettelyistä ja perusteis-
ta, joiden perusteella opiskelija saa hyväksilukea opintoja.  

Viestintä- ja kieliopintojen hyväksilukemisesta päättää kielikeskuksen johtajan määräämä 
henkilö. 

7 LAATU JA LAADUNHALLINTA 

52 § Vastuut koulutuksen laadunhallinnassa 

Yliopisto vastaa koulutuksen kokonaislaadusta ja sen resursseista, myöntämiensä tutkinto-
jen laadusta sekä siitä, että sovitut tulokset saavutetaan ja tiedekunnan koulutukseen saa-
mat resurssit kohdennetaan ja priorisoidaan tarkoituksenmukaisesti. Koulutusta järjestävät 
erillislaitokset vastaavat kukin antamansa koulutuksen laadusta.  

Opetusta järjestävä yksikkö seuraa koulutuksen tuloksellisuutta ja kehittää opetuksen ja 
opiskelun laatua sekä laadunvarmistusta sekä vastaa yksikön opetuksen jatkuvasta kehit-
tämisestä. Opetuksen kehittämisen tueksi jokaiseen laitokseen, tai tiedekuntaan, jos sitä ei 
ole jaettu laitoksiin, sekä opetusta järjestävään erillislaitokseen nimetään opetuksen kehit-
tämisryhmä, jossa tulee olla opiskelijaedustus. 

Opettaja vastaa opetustilanteen laadusta ja oppimisen arvioinnista.  

Opiskelija vastaa opiskelustaan ja opintojensa etenemisestä.  

53 § Opetusta, koulutusta ja oppimista koskeva palaute 

Opetuksesta, opinnoista, ohjauksesta ja tutkinnoista kerätään palautetta opiskelijoilta ja 
muilta tahoilta. Rehtori antaa ohjeet opiskelijapalautteen keräämisestä ja käsittelystä.  

Kerättyä palautetta tulee hyödyntää opetuksen, ohjauksen ja koulutuksen suunnittelussa 
ja kehittämisessä.  

8 VILPPI OPINNOISSA 

54 § Menettely plagiointi- ja muissa vilppitapauksissa 

Opintosuoritus voidaan hylätä, mikäli opiskelija on sitä suorittaessaan syyllistynyt opetus- 
tai tutkimustoimintaan kohdistuvaan rikkomukseen.  
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Opiskelijan, joka tentissä syyllistyy vilppiin, voi valvoja välittömästi poistaa tenttitilasta, ja 
hänen suorituksensa hylätään. Opintosuoritus hylätään myös silloin, kun vilppi havaitaan 
vasta tentin jälkeen. 

Jos tentissä oleville opiskelijoille on aiheutunut häiriöstä merkittävää haittaa, tentin aikaa 
on pidennettävä häiriön kestoa vastaavalla ajalla. 

Rehtori antaa erilliset ohjeet tarkemmista toimenpiteistä vilpin ja plagioinnin ehkäisemi-
seksi opiskelussa ja vilpin ja plagioinnin käsittelemiseksi.  

Jyväskylän yliopistossa valmistuville opinnäytteille tehdään opiskelijan luvalla alkuperäi-
syyden tarkastus käyttäen yliopiston valitsemaa sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää.  

9 TODISTUKSET 

55 § Tutkinnoista annettavat todistukset 

Tiedekunta antaa suoritetuista tutkinnoista tutkintotodistuksen liitteineen. Rehtori päättää 
tutkintotodistuksia koskevista yleisistä ohjeista. 

Muulla kuin suomen kielellä tutkinnon suorittaneelle annetaan suomenkielisen tutkinto-
todistuksen lisäksi englanninkielinen todistus, joka sisältää englanninkielisen tutkin-
tonimikkeen. 

10 OIKAISUMENETTELYT 

56 § Yliopistolle osoitetut oikaisuvaatimukset 

Kaikki muut paitsi suoraan opettajalle osoitetut oikaisuvaatimukset toimitetaan yliopiston 
kirjaamoon. Oikaisupyynnössä on tarkoin eriteltävä, mihin päätöksen kohtaan ja millä pe-
rusteilla oikaisua haetaan. 

57 § Yliopiston muutoksenhakulautakunta 

Yliopistossa on yksi keskitetty muutoksenhakulautakunta, joka käsittelee oikaisuvaati-
mukset. Yliopiston muutoksenhakulautakunnan asettaa neljäksi vuodeksi rehtori.  

Muutoksenhakulautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä, joilla kaikilla on 
henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla professori. 
Muista jäsenistä vähintään puolet tulee olla yliopiston opettajia ja vähintään yhden opiske-
lija. Opiskelijajäsentä lukuun ottamatta jäsenten tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita.  
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Dekaanit ja erillislaitosten johtajat nimeävät kukin oman yksikkönsä osalta ne henkilöt, 
jotka valmistelevat yksikköä koskevat asiat muutoksenhakulautakunnan päätettäviksi.  

Muutoksenhakulautakunnan on annettava käsittelemistään asioista perusteltu kirjallinen 
päätös. 

58 § Valintapäätöksen oikaisumenettely 

Opiskelijavalintaan tai opetukseen osallistuvien valintaan tyytymätön asianosainen voi 
pyytää siihen oikaisua yliopiston muutoksenhakulautakunnalta.   

Oikaisua on pyydettävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. 

59 § Opiskeluoikeuden menettämistä koskeva oikaisumenettely 

Opiskelija voi hakea yliopiston muutoksenhakulautakunnalta kirjallisesti oikaisua opiske-
luoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. 

60 § Syventävien opintojen tutkielman, lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan arvoste-
lua koskeva oikaisumenettely 

Väitöskirjan, lisensiaattitutkimuksen ja syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman arvos-
teluun tyytymätön opiskelija voi tehdä oikaisupyynnön yliopiston muutoksenhakulauta-
kunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. 

61 § Muiden opintosuoritusten arvostelua koskeva oikaisumenettely 

Muun kuin edellisessä kohdassa tarkoitetun opintosuorituksen arvosteluun tai muualla 
suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemiseen tyytymä-
tön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta 
opettajalta tai hyväksilukemisesta päätöksen tehneeltä henkilöltä. Opettajan oikaisupyyn-
töä koskeva päätös kirjataan päivättynä suorituspapereihin tai tehdään erillinen päätös. 
Opintosuorituksen arvostelua koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä 
ajankohdasta, jona opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvostelu-
perusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Hyväksilukemista koskeva oi-
kaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tässä momentissa 
tarkoitetun oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua 
yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

62 § Pääaine- tai suuntautumisvaihtoehtovalintaa koskeva oikaisumenettely 

Opiskelija voi hakea yliopiston muutoksenhakulautakunnalta kirjallisesti oikaisua pääaine- 
tai suuntautumisvaihtoehdon valintaa koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista. 
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63 § Muutoksenhaku 

Yliopistolain 84 §:n mukaan oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta 
valittamalla hallinto-oikeudelta. Opintosuoritusten arvostelua ja hyväksilukemista koske-
vaan oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta valitta-
malla. 

11 VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET 

Tämä tutkintosääntö tulee voimaan 1.8.2015 ja sillä kumotaan aikaisempi Jyväskylän yli-
opiston hallituksen 11.3.2010 hyväksymä tutkintosääntö. 

Opetussuunnitelmia koskevat säädökset (31 §) astuvat voimaan lukuvuoden 2017–2018 
opetussuunnitelmista alkaen.  

Oikaisumenettelyä (luku 10) koskevat säädökset astuvat voimaan 1.1.2016. 

Tutkintosääntö kumoaa aikaisemman tutkintosäännön säädöksen perustutkinto-
opiskelijoiden opiskeluoikeuksien passivoinnista. Mikäli aiemman säädöksen perusteella 
passiiviin siirretty perustutkinto-opiskelija haluaa aktivoida opiskeluoikeutensa, hänen on 
hyväksytettävä tiedekunnassaan laatimansa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.  

Tutkintosääntö kumoaa jatko-opiskelijoiden seurantaan siirtämistä koskevan säädöksen ja 
korvaa sen jatko-opiskelijoiden opiskeluoikeuksien passivointia koskevalla säädöksellä. 
Seurantaan siirretyn jatko-opiskelijan on esitettävä ohjaajalleen hyväksyttävä suunnitelma 
jatko-opintojen etenemisestä. Ohjaajan hyväksyttyä jatko-opintosuunnitelman opiskelija 
poistetaan seurannasta.  



Vilppi-	ja	plagiointitapausten	

käsittelyprosessi	

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jos epäilee tai havaitsee 

vilppiä, hänen tulee välittömästi puuttua siihen 

(suullinen kehotus noudattaa 

kuulustelutilaisuuksia 

koskevia sääntöjä)  

KO. 

OPISKELIJAN OSALTA 

(kirjallinen selostus 

keskeyttämisen syistä; 

kuulustelijalla vastuu 

jatkotoimenpiteiden 

käynnistämisestä)  

 toiminta harjoitustyöhön, 

esseeseen, kuulusteluun tai vastaavaan 

tehtävään liittyvässä vilpissä 
Opettaja voi harkintansa mukaan 

 antaa itse opiskelijalle 

 tarkoituksenaan ohjata tämä 

työskentelemään asianmukaisten periaatteiden 

mukaisesti, 

opettaja tai 

opinnäytteen ohjaaja ilmoittaa epäilyksestään 

tiedekunnan 

 ja toimittavat hänelle aineiston. Jos 

tiedekunnassa ei ole laitoksia, vilppiepäily 

ilmoitetaan joko oppiaineesta vastaavalle 

professorille tai suoraan dekaanille. 

tehtävänä on kuulla 

opiskelijaa ja arvioida sen jälkeen kuulemisen ja 

opettajan esittämän aineiston perusteella, onko 

vilpistä riittävä näyttö ja päättää 

jatkotoimenpiteistä.  

Jos vilpistä ei ole riittävää näyttöä, ja 

tästä ilmoitetaan niin opiskelijalle kuin epäilyn 

esittäneelle opettajalle.  

Jos tiedekunnan laitoksen johtaja katsoo, että 

vilppi on näytetty toteen, hän hylkää 

opintosuorituksen ja toimittaa aineiston 

tiedekunnan . Jos kyse on 

tarkastukseen jätetystä syventävien opintojen 

tutkielmasta, lisensiaatintutkimuksesta tai 

väitöskirjassa havaitusta vilpistä, dekaani vastaa 

vilpin tutkinnasta.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos tiedekunnan dekaani tai 

erillis- ja palvelulaitoksessa 

sen johtaja arvioi todetun 

vilpin niin , ettei 

asiassa esitetä kurinpidollisia 

seuraamuksia, hän kuitenkin 

antaa vilppiin syyllistyneelle 

henkilölle 

, 

joka toimitetaan opiskelijalle 

. 

Todennettu vilppi johtaa aina 

opintosuorituksen 

. Päätöksen 

opintosuorituksen 

hylkäämisestä tekee 

, ellei kyse 

ole opintosuorituksesta, 

jonka hyväksyminen on 

tiedekuntaneuvostolla.  

Jos opiskelijan katsotaan 

syyllistyneen 

, tiedekunnan 

dekaani tai erillis- / 

palvelulaitoksen johtaja 

ilmoittaa vilpistä yliopiston 

 mahdollisia 

kurinpidollisia toimia 

varten. Ilmoitus rehtorille 

tehdään aina, kun kyse on 

syventävien opintojen 

tutkielmaan, 

lisensiaatintutkimukseen 

tai väitöskirjaan liittyvästä 

merkittävästä vilpistä tai 

minkä tahansa vilpillisen 

toiminnan toistumisesta.  

Dekaani voi todeta 

vilppiepäilyn  tai 

palauttaa asian takaisin 

laitokselle jatkoselvityksiä 

varten, jos hän katsoo, että 

vilppiä ei ole riittävällä 

tavalla näytetty toteen.  

Rehtori päättää, ettei 

asia anna aihetta laissa 

todettuihin 

kurinpidollisiin 

rangaistuksiin ja 

ilmoittaa tästä 

dekaanille tai erillis-

/palvelulaitoksen 

johtajalle. 

Rehtori antaa 

opiskelijalle 

. 

Rehtori vie tapauksen 

hallituksen käsiteltäväksi 

opiskelijan erottamiseksi 

määräajaksi.  

Rehtori päättää, onko 

opiskelijan toiminta 

tutkittava myös hyvän 

tieteellisen käytännön 

loukkauksena.  

Yliopiston hallitus päättää rehtorin 

esittelystä, onko perusteita opiskelijan 

(enintään 

yhden vuoden ajaksi).  
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