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Perusopinnot 

KEMP115 Kemian perusteet 5 (4 op) → KEMP1150 (2 op) 

 → verkkokurssi 

 → muokattu sisältö 

 → syksyllä 1. periodissa (sis. kolme tapaamiskertaa) ja  

 kesällä (vain verkossa, ei tapaamisia) 

 

KEMP1160 Biologinen kemia 1 (2 op) 

 → kokonaan uusi verkkokurssi 

 → syksyllä (sis. kolme tapaamiskertaa) ja  

 kesällä (vain verkossa, ei tapaamisia) 

 

KEMP115 viimeisen kerran tarjolla 4 op:nä kesällä 2017. Jos sitä ei vielä 
suorita, niin ensi syksystä alkaen tehdään KEMP1150 ja KEMP1160 

 

Sivuaineen aineopinnoissa ei muutoksia 



Perusopintokokonaisuudet 

Kemian perusopinnot 25 op 

 
KEMP111 Kemian perusteet 1 
(yleinen kemia 1) (5 op)  

KEMP112 Kemian perusteet 2 
(yleinen kemia 2) (5 op)  

KEMP113 Kemian perusteet 3 
(epäorgaaninen kemia) (5 op)  

KEMP114 Kemian perusteet 4 
(orgaaninen kemia) (6 op)  

KEMP1150 Kemian perusteet 5 
(kemia elinympäristössä) (2 op)  

KEMP1160 Biologinen kemia 1 
(2 op)  

 

Kemian perusopinnot nanoille  

25 op (ei muutoksia) 

 

KEMP111 Kemian perusteet 1 
(yleinen kemia 1) (5 op)  

KEMP112 Kemian perusteet 2 
(yleinen kemia 2) (5 op)  

KEMP113 Kemian perusteet 3 
(epäorgaaninen kemia) (5 op)  

KEMP114 Kemian perusteet 4 
(orgaaninen kemia) (6 op)  

KEMA200 Johdatus 
laboratoriotöihin (4 op)  



Aineopinnot  

Aineopinnot 36 op (ei muutoksia) 

 

KEMA200 Johdatus laboratoriotöihin 
(4 op)  

KEMA203 Analyyttinen kemia 1 (3 op)  

KEMA210 Analyyttisen kemian työt (4 
op)  

KEMA214 Epäorgaaninen kemia 1 (4 
op)  

KEMA220 Epäorgaanisen kemian työt 
(4 op)  

KEMA224 Fysikaalinen kemia 1 (4 op)  

KEMA230 Fysikaalisen kemian työt (4 
op)  

KEMA282 Orgaaninen kemia 1 (5 op)  

KEMA239 Orgaanisen kemian työt (4 
op)  

Aineopinnot opettajille 35 op  

(ei muutoksia) 

 

KEMA200 Johdatus laboratoriotöihin 
(4 op)  

KEMA203 Analyyttinen kemia 1 (3 op)  

KEMA214 Epäorgaaninen kemia 1 (4 
op)  

KEMA224 Fysikaalinen kemia 1 (4 op)  

KEMA282 Orgaaninen kemia 1 (5 op)  

KEMS701 Kokeellinen kemia koulussa 
(5 op)  

KEMS702 Kemian opetuksen käsitteet 
ja ilmiöt (5 op)  

+ valinnaisia opintoja 5 op, joista 
sovitaan aineenopettajakoulutuksen 
vastuuhenkilön kanssa 



Syventävät opinnot 

Maisterivaiheen uudet opintosuunnat tutkimuksen 

painoalojen mukaan: 

– Rakenne- ja synteesikemia (epäorg. ja org. kemia) 

– Spektroskopia ja laskennallinen kemia (fysikaalinen) 

– Uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia 

(soveltava ja analyyttinen) 

– Aineenopettaja 

 

Kurssit eivät kuitenkaan muutu radikaalisti, ja jo 

suoritetut kurssit käyvät kyllä tutkintoon 

 

 

 



Syventävään kokonaisuuteen sisältyy  
– Erikoistyö 24 op 

– Syventäviä kursseja valitulta opintosuunnalta 36 op, 
joista valitun opintosuunnan syventäviä laboratoriotöitä 
8-15 op 

 

Aineenopettajan syventävä kokonaisuus 
– Erikoistyö 20 op 

– Kemian opettajan seminaari 2 op 

– Muista syventävistä opettajaopinnoista (38 op) sovitaan 
aineenopettajan vastuuhenkilön kanssa 
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mailto:teija.t.tatti@jyu.fi

