
Siirtymäsäännöt ja vastaavuudet kemian laitoksen opetussuunnitelmakaudelle 2017-2020 

Uudet opetussuunnitelmat tulevat voimaan syksystä 2017 alkaen. Opetussuunnitelmassa linjataan muun muassa tutkinnon rakenne, osaamistavoitteet 

sekä sisällöt. OPSit löytyvät verkosta: https://www.jyu.fi/ops/fi/science 

Rehtorin päätöksen (17.2.2017) mukaan ”[e]nnen syksyä 2017 Jyväskylän yliopistossa tutkinto-opintonsa aloittaneille opiskelijoille varataan kolmen vuoden 

siirtymäaika, ja opinnot voi halutessaan suorittaa vanhan pääainepohjaisen koulutuksen opetussuunnitelman mukaisesti loppuun 31.7.2020 saakka. Sen 

jälkeen kaikki suorittavat vain uuden koulutusrakenteen mukaisia tutkintoja.”(https://www.jyu.fi/hallinto/rehtori/intra/siirtymasaannot) 

Vanhat opiskelijat voivat siis joko suorittaa opintonsa siirtymäajan puitteissa aikaisempien tutkintovaatimusten ja –rakenteiden mukaan, tai halutessaan 

siirtyä suoraan uusiin rakenteisiin. Opetus kuitenkin järjestetään jatkossa uusien OPSien mukaisesti, eli kaikkia vanhojen vaatimusten mukaisia kursseja ei 

välttämättä ole enää tarjolla. Kaikki jo suoritetut kurssit kuitenkin käyvät osaksi tutkintoa. Lisäksi huomionarvoista on, että kaikkia opetussuunnitelmassa 

mainittuja kursseja ei välttämättä opeteta joka vuosi, sillä OPSissa on mainittu opintosuuntien yleinen rakenne ja sisältö. Opetusohjelmasta, eli lukuvuoden 

kurssitarjonnasta, löytyy jokaisen lukuvuoden opetettavat kurssit (vielä toistaiseksi korpissa). 

Kemian opintojen vastaavuudet ja korvaavuudet 

Perusopinnot 

Vanha opintojakso Uusi opintojakso 

KEMP115 Kemian perusteet 5 (kemia elinympäristössä) 4 op KEMP1150 Kemian perusteet 5 (kemia elinympäristössä) 2 op, verkkokurssi 

- KEMP1160 Biologinen kemia 1, 2 op verkkokurssi  

KEMP115 opetetaan 4 op:nä viimeisen kerran kesällä 2017. Syksystä 2017 alkaen kemian perusopintokokonaisuuteen sisältyy sekä pääaine- että 

sivuaineopiskelijoilla KEMP1150 2 op sekä uusi kurssi KEMP1160 2 op.  

Aineopinnot  

Vanha opintojakso Uusi opintojakso 

- KEMA2840 Biologinen kemia 2,3 op 

KEMA2840 Biologien kemia 2 tulee uutena kurssina osaksi pääaineopiskelijoiden aineopintokokonaisuutta, jolloin kandidaatin tutkinnon valinnaisten 

opintojen määrä vastaavasti pienenee 3 op:n verran. Kurssi opetetaan ensimmäisen kerran lukuvuonna 2018-2019. Ennen syksyä 2017 opiskelunsa 

aloittaneet voivat tehdä aineopinnot siirtymäajan puitteissa ilman tätä kurssia.  

https://www.jyu.fi/ops/fi/science
https://www.jyu.fi/hallinto/rehtori/intra/siirtymasaannot


Syventävät opinnot 

Uudet opintosuunnat 

Vanha osasto/pääaine Uusi opintosuunta 

Orgaaninen kemia + epäorgaaninen kemia Rakenne- ja synteesikemia 

Fysikaalinen kemia Spektroskopia ja laskennallinen kemia 

Analyyttinen kemia + soveltava kemia Uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia 

Kemian opettajankoulutus Kemian aineenopettaja (ei muutoksia) 

 

Syventävien kurssien vastaavuus 

Vanha opintojakso Uusi opintojakso 

KEMS536 NMR-spektroskopian teoreettiset perusteet, 4 op  KEMS5380 NMR-spektroskopian perusteet, 4 op 

KEMS537 NMR-spektroskopia rakennetutkimuksessa, 2 op KEMS5390 Käytännön NMR-spektroskopia, 2 op 

KEMS411 Optinen spektroskopia, 6 op KEMS4150 Optinen spektroskopia, 3-6 op 

KEMS302 Analyyttisen kemian syventävä kurssi, 6 op KEMS3240 Analyyttisten menetelmien syventävä kurssi, 6 op 

KEMS619 Biomassanjalostuksen jatkokurssi, 6 op KEMS6200 Biotuotetehtaat, 3-6 op  

KEMS319 ICP-OES workshop, 2 op KEMS3260 ICP-OES laitetekniikka, 1-2 op 

KEMS322 AAS-workshop, 2 op KEMS3270 AAS-laitetekniikka, 1-2 op 

KEMS348 Epäorgaanisen ja analyyttisen kemian syventävä harjoitustyöt KEMS3800 Epäorgaanisen rakenne- ja synteesikemian syventävät 
harjoitustyöt, 1-12 op 

KEMS555, 556 ja 557 Orgaanisen kemian syventävät työt I-III KEMS5800 Orgaanisen rakenne- ja synteesikemian syventävät 
harjoitustyöt, 1-12 op 

KEMS430 ja 431 Spektroskopian työt I ja II KEMS4800 Optisen spektroskopian harjoitustyöt, 1-12 op 

KEMS648 Soveltavan kemian syventävät harjoitustyöt  
+ analyyttisen töitä 

KEMS6800 Uusiutuvien luonnonvarojen ja elinympäristön kemian 
syventävät harjoitustyöt, 1-12 op 

KEMS350, 450, 550, 650 ja 750 Pro gradu + KEMS903 tutkielmaseminaari KEMS9500 Pro gradu-tutkielma, sisältää tutkielmaseminaarin, 36-40 op 

MTKS010 Opetuksen tutkimusmenetelmät, 2 op KEMS7180 Opetuksen tutkimusmenetelmät, 2 op 

 

Lisäksi nano-opiskelijoiden SMB-kurssien koodit muuttuvat muotoon NAN----. 


