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KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op) 
 

Suoritustapa: Oppimistehtävä (HUOM! Pääset heti ilmoittauduttuasi katsomaan opiskeluohjeet 
Moodlesta ja aloittamaan oppimistehtävän tekemisen) 

 
1. toteutus: 

 
Ilmoittautumisaika 
1.8.2022–22.1.2023 
 

 
Suoritusoikeusaika 
1.8.2022-4.4.2023 

➢ Voit palauttaa oppimistehtäväsi 
arviointiin suoritusoikeusajan sisällä 
milloin vain. 

➢ Huomioi palautuksessa kuitenkin se, 
että aikaa jää mahdolliseen 
uusimiseen tai korottamiseen. 

 
2. toteutus: 

 
Ilmoittautumisaika 
6.2.2023-24.7.2023 
 

 
Suoritusoikeusaika 
6.2.2023–6.10.2023  

➢ Voit palauttaa oppimistehtäväsi 
arviointiin suoritusoikeusajan sisällä 
milloin vain. 

➢ Huomioi palautuksessa kuitenkin se, 
että aikaa jää mahdolliseen 
uusimiseen tai korottamiseen. 



KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op) 
 

Suoritustapa: Oppimistehtävä (HUOM! Pääset heti ilmoittauduttuasi katsomaan opiskeluohjeet 
Moodlesta ja aloittamaan oppimistehtävän tekemisen) 

 
1. toteutus: 

 
Ilmoittautumisaika 
1.8.2022–22.1.2023 
 
 

 
Suoritusoikeusaika 
1.8.2022-4.4.2023 
 

➢ Voit palauttaa oppimistehtäväsi 
arviointiin suoritusoikeusajan sisällä 
milloin vain. 

➢ Huomioi palautuksessa kuitenkin se, 
että aikaa jää mahdolliseen 
uusimiseen tai korottamiseen. 

 
2. toteutus: 

 
Ilmoittautumisaika 
6.2.2023-24.7.2023 
 

 
Suoritusoikeusaika 
6.2.2023–6.10.2023  
 

➢ Voit palauttaa oppimistehtäväsi 
arviointiin suoritusoikeusajan sisällä 
milloin vain. 

➢ Huomioi palautuksessa kuitenkin se, 
että aikaa jää mahdolliseen 
uusimiseen tai korottamiseen. 

Suoritustapa: Verkkokurssi (HUOM! Pääset heti ilmoittauduttuasi katsomaan ohjeet Moodlesta ja 
valmistautumaan verkkokurssiin.)  

 
1. toteutus: 

 
Ilmoittautumisaika 
22.7.2022-4.9.2022 

 
Suoritusoikeusaika 
22.7.2022-4.11.2022 

 
Aktiivinen työskentelyaika verkkokurssilla  

➢ 12.9.2022-7.10.2022 
 

 
2. toteutus: 

 
Ilmoittautumisaika 
25.11.2022-8.1.2023 
 

 
Suoritusoikeusaika 
25.11.2022–10.3.2023 

 
Aktiivinen työskentelyaika verkkokurssilla  

➢ 16.1.2023–10.2.2023 

 

  



KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op) 
 

Suoritustapa: Oppimistehtävä (HUOM! Pääset heti ilmoittauduttuasi katsomaan opiskeluohjeet 
Moodlesta ja aloittamaan oppimistehtävän tekemisen) 

 
1. toteutus: 

 
Ilmoittautumisaika 
1.8.2022–22.1.2023 
 
 

 
Suoritusoikeusaika 
1.8.2022-4.4.2023 
 

➢ Voit palauttaa oppimistehtäväsi 
arviointiin suoritusoikeusajan sisällä 
milloin vain. 

➢ Huomioi palautuksessa kuitenkin se, 
että aikaa jää mahdolliseen uusimiseen 
tai korottamiseen. 

 
2. toteutus: 

 
Ilmoittautumisaika 
6.2.2023-24.7.2023 
 

 
Suoritusoikeusaika 
6.2.2023–6.10.2023  
 

➢ Voit palauttaa oppimistehtäväsi 
arviointiin suoritusoikeusajan sisällä 
milloin vain. 

➢ Huomioi palautuksessa kuitenkin se, 
että aikaa jää mahdolliseen uusimiseen 
tai korottamiseen. 

Suoritustapa: Verkkokurssi (HUOM! Pääset heti ilmoittauduttuasi katsomaan ohjeet Moodlesta ja 
valmistautumaan verkkokurssiin.) 

 
1. toteutus: 

 
Ilmoittautumisaika 
23.9.2022-6.11.2022 
 
 

 
Suoritusoikeusaika 
23.9.2022–6.1.2023 
 

 
Aktiivinen työskentelyaika verkkokurssilla  

➢ 14.11.2022–9.12.2022 
 

 
2. toteutus: 

 
Ilmoittautumisaika 
22.3.2023-5.5.2023 
 

 
Suoritusoikeusaika 
22.3.2023–7.7.2023 

 
Aktiivinen työskentelyaika verkkokurssilla  

➢ 15.5.2023–9.6.2023 

 

  



 

 

 

  

KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2 (2 op) 
 

Suoritustapa: Oppimistehtävä (HUOM! Pääset heti ilmoittauduttuasi katsomaan opiskeluohjeet 
Moodlesta ja aloittamaan oppimistehtävän tekemisen) 

 
1. toteutus: 

 
Ilmoittautumisaika 
1.8.2022–22.1.2023 
 
 

 
Suoritusoikeusaika 
1.8.2022-4.4.2023 
 

➢ Voit palauttaa oppimistehtäväsi 
arviointiin suoritusoikeusajan sisällä 
milloin vain. 

➢ Huomioi palautuksessa kuitenkin se, 
että aikaa jää mahdolliseen uusimiseen 
tai korottamiseen. 

 
2. toteutus:  

 
Ilmoittautumisaika 
6.2.2023-24.7.2023 
 

 
Suoritusoikeusaika 
6.2.2023–6.10.2023  
 

➢ Voit palauttaa oppimistehtäväsi 
arviointiin suoritusoikeusajan sisällä 
milloin vain. 

➢ Huomioi palautuksessa kuitenkin se, 
että aikaa jää mahdolliseen uusimiseen 
tai korottamiseen. 



 

KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op) 
 

Suoritustapa: Oppimistehtävä (HUOM! Pääset heti ilmoittauduttuasi katsomaan opiskeluohjeet 
Moodlesta ja aloittamaan oppimistehtävän tekemisen) 

1. toteutus: 

 
Ilmoittautumisaika 
1.8.2022–22.1.2023 
 
 

 
Suoritusoikeusaika 
1.8.2022-4.4.2023 
 

➢ Voit palauttaa oppimistehtäväsi 
arviointiin suoritusoikeusajan sisällä 
milloin vain. 

➢ Huomioi palautuksessa kuitenkin se, 
että aikaa jää mahdolliseen uusimiseen 
tai korottamiseen. 

2. toteutus: 

 
Ilmoittautumisaika 
6.2.2023-24.7.2023 
 

 
Suoritusoikeusaika 
6.2.2023–6.10.2023  
 

➢ Voit palauttaa oppimistehtäväsi 
arviointiin suoritusoikeusajan sisällä 
milloin vain. 

➢ Huomioi palautuksessa kuitenkin se, 
että aikaa jää mahdolliseen uusimiseen 
tai korottamiseen. 

Suoritustapa: Verkkokurssi (HUOM! Pääset heti ilmoittauduttuasi katsomaan ohjeet Moodlesta ja 
valmistautumaan verkkokurssiin.) 

1. toteutus: 

Ilmoittautumisaika 
19.8.2022-2.10.2022 
 

Suoritusoikeusaika 
19.8.2022- 9.12.2022 

Aktiivinen työskentelyaika verkkokurssilla  
➢ 10.10.2022-11.11.2022 

2. toteutus: 

Ilmoittautumisaika 
6.2.2023-19.3.2023 
 

Suoritusoikeusaika 
6.2.2023-26.5.2023 

Aktiivinen työskentelyaika verkkokurssilla  
➢ 27.3.2023-28.4.2023 

Suoritustapa: Verkkotentti (HUOM! Pääset heti ilmoittauduttuasi katsomaan ohjeet Moodlesta ja 
valmistautumaan verkkotenttiin.) 

1. toteutus: 

Ilmoittautumisaika 
18.7.2022-31.8.2022 

Suoritusoikeusaika 
18.7.2022-27.10.2022 

Verkkotenttipäivät 
➢ 29.9.2022 klo 16.30–20.30 
➢ 27.10.2022 klo 16.30–20.30 (uusinta) 

2. toteutus: 

Ilmoittautumisaika 
14.11.2022-28.12.2022 
 

Suoritusoikeusaika 
14.11.2022-23.2.2023 

Verkkotenttipäivät 
➢ 26.1.2023 klo 16.30–20.30 
➢ 23.2.2023 klo 16.30–20.30 (uusinta) 

3. toteutus: 

Ilmoittautumisaika 
6.2.2023-22.3.2023 

Suoritusoikeusaika 
6.2.2023-16.5.2023 

Verkkotenttipäivät 
➢ 20.4.2023 klo 16.30–20.30 
➢ 16.5.2023 klo 16.30–20.30 (uusinta) 



  

KTKP040 Tieteellinen tieto ja ajattelu (5 op) 
 

Suoritustapa: Oppimistehtävä (HUOM! Pääset heti ilmoittauduttuasi katsomaan opiskeluohjeet 
Moodlesta ja aloittamaan oppimistehtävän tekemisen) 

 
1. toteutus: 

 
Ilmoittautumisaika 
1.8.2022–22.1.2023 
 
 

 
Suoritusoikeusaika 
1.8.2022-4.4.2023 
 

➢ Voit palauttaa oppimistehtäväsi 
arviointiin suoritusoikeusajan sisällä 
milloin vain. 

➢ Huomioi palautuksessa kuitenkin se, 
että aikaa jää mahdolliseen uusimiseen 
tai korottamiseen. 

 
2. toteutus: 

 
Ilmoittautumisaika 
6.2.2023-24.7.2023 
 

 
Suoritusoikeusaika 
6.2.2023–6.10.2023  
 

➢ Voit palauttaa oppimistehtäväsi 
arviointiin suoritusoikeusajan sisällä 
milloin vain. 

➢ Huomioi palautuksessa kuitenkin se, 
että aikaa jää mahdolliseen uusimiseen 
tai korottamiseen. 

Suoritustapa: Verkkokurssi (HUOM! Pääset heti ilmoittauduttuasi katsomaan ohjeet Moodlesta ja 
valmistautumaan verkkokurssiin.) 

 
Yksi toteutus: 

 
Ilmoittautumisaika 
18.11.2022-1.1.2023 
 

 
Suoritusoikeusaika 
18.11.2022-10.3.2023 

 
Aktiivinen työskentelyaika verkkokurssilla  

➢ 9.1.2023-10.2.2023 

Suoritustapa: Verkkotentti (HUOM! Pääset heti ilmoittauduttuasi katsomaan ohjeet Moodlesta ja 
valmistautumaan verkkotenttiin.) 

1. toteutus: 

Ilmoittautumisaika 
1.8.2022-14.9.2022 

Suoritusoikeusaika 
1.8.2022-10.11.2022 

Verkkotenttipäivät 
➢ 13.10.2022 klo 16.30–20.30 
➢ 10.11.2022 klo 16.30–20.30 (uusinta) 

2. toteutus: 

Ilmoittautumisaika 
5.12.2022-18.1.2023 

Suoritusoikeusaika 
5.12.2022-16.3.2023 
 

Verkkotenttipäivät 
➢  16.2.2023 klo 16.30–20.30 
➢  16.3.2023 klo 16.30–20.30 (uusinta) 

3. toteutus: 

Ilmoittautumisaika 
20.2.2023-5.4.2023 

Suoritusoikeusaika 
20.2.2023-1.6.2023 

Verkkotenttipäivät 
➢ 4.5.2023 klo 16.30–20.30 
➢ 1.6.2023 klo 16.30–20.30 (uusinta) 



KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op) 
 

Suoritustapa: Oppimistehtävä (HUOM! Pääset heti ilmoittauduttuasi katsomaan opiskeluohjeet 
Moodlesta ja aloittamaan oppimistehtävän tekemisen) 

 
1. toteutus: 

 
Ilmoittautumisaika 
1.8.2022–22.1.2023 
 
 

 
Suoritusoikeusaika 
1.8.2022-4.4.2023 
 

➢ Voit palauttaa oppimistehtäväsi 
arviointiin suoritusoikeusajan sisällä 
milloin vain. 

➢ Huomioi palautuksessa kuitenkin se, 
että aikaa jää mahdolliseen 
uusimiseen tai korottamiseen. 

 
2. toteutus: 

 
Ilmoittautumisaika 
6.2.2023-24.7.2023 
 

 
Suoritusoikeusaika 
6.2.2023–6.10.2023 
 

➢ Voit palauttaa oppimistehtäväsi 
arviointiin suoritusoikeusajan sisällä 
milloin vain. 

➢ Huomioi palautuksessa kuitenkin se, 
että aikaa jää mahdolliseen 
uusimiseen tai korottamiseen. 

Suoritustapa: Verkkokurssi (HUOM! Pääset heti ilmoittauduttuasi katsomaan ohjeet Moodlesta ja 
valmistautumaan verkkokurssiin.) 

 
Yksi toteutus: 

 
Ilmoittautumisaika 
8.12.2022-21.1.2023 
  

 
Suoritusoikeusaika 
8.12.2022-21.4.2023 

 
Aktiivinen työskentelyaika verkkokurssilla  

➢ 20.2.2023-24.3.2023 

Suoritustapa: Verkkotentti (HUOM! Pääset heti ilmoittauduttuasi katsomaan ohjeet Moodlesta ja 
valmistautumaan verkkotenttiin.) 

1. toteutus: 

Ilmoittautumisaika 
26.9.2022-9.11.2022 

Suoritusoikeusaika 
26.9.2022-12.1.2023 

Verkkotenttipäivät 
➢  8.12.2022 klo 16.30–20.30 
➢  12.1.2023 klo 16.30–20.30 (uusinta) 

2. toteutus: 

Ilmoittautumisaika 
6.2.2023-5.3.2023 
 

Suoritusoikeusaika 
6.2.2023-27.4.2023 

Verkkotenttipäivät 
➢  30.3.2023 klo 16.30–20.30 
➢  27.4.2023 klo 16.30–20.30 (uusinta) 

3. toteutus: 

Ilmoittautumisaika 
6.3.2023-19.4.2023   
 

Suoritusoikeusaika 
6.3.2023-15.6.2023 

Verkkotenttipäivät 
➢  23.5.2023 klo 16.30–20.30 
➢  15.6.2023 klo 16.30–20.30 (uusinta) 

 


