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Illan teemat

• Opettajat esittäytyvät

• Katsaus avoimen yliopiston käytäntöihin, mm. 

opiskelusta, ilmoittautumisista, maksuista

• Perusopintojen sisällöt, aikataulut ja opintojen 

suorittaminen

• Kysymykset ja kommentit 

5.9.2022
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Mikä avoin yliopisto-opetus?  
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Avoin yliopisto-opetus 

• Juuri sinulle – aidosti avointa kaikille. Opinnot tarkoitettu 

kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen 

• Korkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja, tutkinnon osia, 

JYU:n tiedekuntien opetussuunnitelman mukaisia opintoja

• Mahdollisuus hyväksilukuun tutkinto-opinnoissa

• Opiskelun mahdollistaminen esim. työn ohella →

joustavat ja monimuotoiset opetusmuodot

5.9.2022
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Opintojen suorittaminen

• Kaikki opintojaksot voit opiskella joustavasti etänä

• Opintoihin osallistutaan verkon välityksellä ja/tai 
itsenäisesti kirjallisuuteen/opiskelumateriaaleihin 
perehtymällä

• Opinnot suoritetaan Moodle verkko-oppimisympäristössä, 
josta löytyy tarkka ohjeistus kurssin suorittamiseen

• POIKKEUKSENA etäopiskeluun: museologian jaksoihin 
sisältyy käytännön harjoituksia ja työssäoppiminen, jotka 
suoritetaan museossa

5.9.2022
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Opintojen suorittaminen

• Opiskelu vaatii
Tietokoneen

Toimivan nettiyhteyden

• Akateemiseen opiskeluun orientoituminen
Orientaatio jatkuvaan oppimiseen -kurssi (1 op)

Maksuton ja suositeltava kaikille , jos ei ole aiempia
korkeakouluopintoja

Pelillinen ja motivoiva kurssi on suunniteltu tukemaan 
opinnoissa onnistumista avoimessa yliopistossa

https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/orientaatio-jatkuvaan-
oppimiseen

5.9.2022

https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/orientaatio-jatkuvaan-oppimiseen
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Opintoihin ilmoittautuminen

• Opintojaksot löytyvät opinto-oppaasta:
• Taidehistoria: https://opinto-opas.jyu.fi/2022/fi/moduuli/taiavoinjyu/

• Museologia: https://opinto-opas/fi/moduuli/mslavoinjyu/

Ilmoittautuminen edellyttää vahvan tunnistautumisen 
verkkopankkitunnuksilla

Opintoihin ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta, jonka 
jälkeen pääset ko. opintojakson Moodle-työtilaan

• Opintojen hinta 15€ / opintopiste

• 25 op:n kokonaisuus 375€ (museologia) ja 30 op:n 
kokonaisuus 450€ (taidehistoria ja taidekasvatus)

5.9.2022

https://opinto-opas.jyu.fi/2022/fi/moduuli/taiavoinjyu/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/mslavoinjyu/
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Moodle

• Oppimisalusta Moodleen 
pääset kirjautumaan sen 
jälkeen kun ilmoittautumisesi 
on kunnossa

• Suoritusohjeet, oppimis-
tehtävät ja tehtävien palautus, 
opettajan palaute, tiedotus, 
oheisaineistot, e-kirjallisuus, 
verkkotentti, joissakin 
jaksoissa on myös 
opiskelijoiden chat

105.9.2022JYU. Since 1863.



Taidehistoria ja taidekasvatus 30 op

• TAIP1101 Taide kulttuurisena 
ilmiönä

• TAIP1102 Taiteentutkimuksen 
perusteet

• TAIP1104 Länsimaisen taiteen 
historia

• TAIP1105 Länsimaisen kulttuurin 
teemat ja kuvasto

• TAIP1106 Taide ja yleisöt

• TAIP1107 Suomen taiteen historia 

115.9.2022JYU. Since 1863.
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Taidehistoria ja taidekasvatus 30 op

• Kuusi opintojaksoa, joissa monipuoliset sisällöt mm. 
länsimaisen taiteen historiasta, taiteen merkityksistä, 
taidelaitosten yleisötyöstä, taiteen tutkimusnäkökulmista ja 
visuaalisen analyysin perusteista

• Taidekasvatuksessa tarkastellaan eri taiteen aloja ja arjen 
estetiikkaa, taidehistoria keskittyy visuaaliseen kulttuuriin

• Perusopintokokonaisuuden suorittaminen on suositeltava 
vaihtoehto, etenkin jos haluat joskus jatkaa 
taiteentutkimuksen tai museologian opintojasi

• Myös yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella

5.9.2022



JYU. Since 1863. 13

Taidehistoria ja taidekasvatus: oppimistehtävät

• Perustuvat opintojakson kirjallisuuteen ja/tai luentoihin

• Kirjallisuus on ensisijainen lähde, ja siihen tulee viitata

• Muutamissa jaksoissa on myös soveltavia tehtäviä, joissa 
on tarkoitus tuoda esille omia, perusteltuja pohdintoja

• Tutkivan oppimisen ajatus näkyy muutamilla 
opintojaksoilla mm. tarkoituksellisen laajoina 
tehtävänantoina

• Tehtävät on ohjeistettu erikseen jokaisella opintojaksolla. 
Muista akateemisen kirjoittamisen käytännöt!

5.9.2022
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Taidehistoria ja taidekasvatus: tenttiminen

• Jaksoilla TAIP1004 ja TAIP1107 (Länsimaisen ja Suomen taiteen 
historia -jaksot) on mahdollista myös tenttiä luentotallenteet ja 
Taidehistorian sanasto

• Verkkotentti/etätentti, kaksi tenttitilaisuutta

• Tentti tehdään yksilösuorituksena ja etänä opintojakson 
oppimisalusta Moodlessa, jossa on oma osionsa ”Verkkotentti”

• Tenttiaikaa on 2 tuntia (klo 17.00-19.00)

• Saat yksityiskohtaiset tenttiohjeet Moodleen noin viikkoa 
aikaisemmin 

• Kirjoita tiiviisti, keskeiset asiat ja käsitteistö, asian hallinta olennaista

5.9.2022
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Taidehistoria ja taidekasvatus: 

Opintojen aikataulu

• TAIP1105 – Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto, 5 op
Ilmoittautumisaika 15.8.2022–15.12.2022

Suoritusoikeusaika 15.8.2022–15.2.2023

Suoritustapa: Oppimistehtävät

Opettaja Teija Luukkanen-Hirvikoski

TAI

• TAIP1105 – Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto, 5 op
Ilmoittautumisaika 13.2.–27.3.2023 

Suoritusoikeusaika 13.2.–30.6.2023

Suoritustapa: Oppimistehtävät

Opettaja Teija Luukkanen-Hirvikoski

5.9.2022
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Taidehistoria ja taidekasvatus: 

Opintojen aikataulu

• TAIP1102 – Taiteentutkimuksen perusteet, 5 op

Ilmoittautumisaika 1.9.2022–1.1.2023

Suoritusoikeusaika 1.9.2022–28.2.2023

Suoritustapa: Oppimistehtävät

Orientoiva luento 13.10.2022 klo 16–20, Zoom (linkki Moodlessa)

Opettaja Teija Luukkanen-Hirvikoski

• TAIP1104 – Länsimaisen taiteen historia, 5 op

Ilmoittautumisaika 1.9.2022–1.1.2023 

Suoritusoikeusaika 1.9.2022–28.2.2023

Suoritustapa: Oppimistehtävät tai verkkotentti

Opettaja Teija Luukkanen-Hirvikoski

5.9.2022
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Taidehistoria ja taidekasvatus: 

Opintojen aikataulu

• TAIP1106 Taide ja yleisöt, 5 op

Ilmoittautumisaika 1.12.2022–14.1.2023

Suoritusoikeusaika 1.12.2022–31.5.2023

Suoritustapa: Oppimistehtävät 

Opettaja Tarja Pääjoki

• TAIP1107 Suomen taiteen historia, 5op

Ilmoittautumisaika 6.2.–22.3.2023

Suoritusoikeusaika 6.2.–30.6.2023

Suoritustapa: Oppimistehtävät tai verkkotentti

Opettaja Teija Luukkanen-Hirvikoski

5.9.2022

Amos Rex ,2019, Helsinki. Kuva: tlh



Taidehistoria ja taidekasvatus: 

Opintojen aikataulu

• TAIP1101 Taide kulttuurisena 
ilmiönä, 5 op

Ilmoittautumisaika 25.11.2022–8.1.2023

suoritusoikeusaika 25.11.2022–9.4.2023

Huom! Opintojakso suoritetaan 
aikavälillä 9.1.– 5.3.2023

Opintojakson tehtävät tehdään 
sovitussa aikataulussa

Opettaja Kaisa Mäki-Petäjä

185.9.2022JYU. Since 1863.

Sairaala Novan valopiha 2022, Jyväskylä.
Kuva: tlh
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Museologia 25 op

• MSLP010 Johdanto museologiaan (5 op) 

• MSLP024 Kokoelmatyö (6 op) 

• MSLP030 Museo ja yleisö (6 op) 

• MSLP040 Työssäoppiminen (8 op) 

• Vastuuopettaja: Arja Turunen

• Luennoitsijoina museologian emeritusprofessori 
Janne Vilkuna (JYU), museologian 
yliopistonopettaja Minna Mäkinen (JYU) ja 
vierailevia luennoitsijoita eri organisaatioista 

5.9.2022
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Miksi museologia?

• Pätevöityminen alalle

Vuodesta 2006 lähtien museologian perusopinnot ovat pätevöittäneet toimimaan 
museoammatissa.

• ”Edellytyksenä ammatillisen museon hyväksymiselle valtionosuuteen oikeutetuksi 
on, että: 10) museolla on vähintään kaksi päätoimisessa palvelussuhteessa 
työskentelevää museoalan asiantuntijaa, joista toinen voi olla samalla museon 
johtaja ja joilla on soveltuva korkeakoulututkinto sekä suoritetut museologian 
perusopinnot.”

• Alan asiantuntijuus

Mikä on museo? Miten museot toimivat? Mitkä ovat museoiden tehtävät?

Museoiden rooli yhteiskunnassa

Kulttuuriperintötyö ja kulttuuriperintöä koskeva asiantuntijuus (hallinnolliset tehtävät, 
järjestötyö, matkailu, yhteiskunnallinen osallisuus, hyvinvointi, jne.)

5.9.2022
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Ilmoittautumis- ja suoritusoikeusajat

• MSLP010 Johdanto museologiaan

Ilmoittautuminen: 1.9.–31.12.2022; suoritusoikeus: 1.9.2022–31.5.2023

Ilmoittautuminen: 1.3.–30.6.2023; suoritusoikeus 1.3.–30.11.2023

• MSLP024 Kokoelmatyö

Ilmoittautuminen: 22.9.2022–22.1.2023; suoritusoikeus: 22.9.2022– 22.6.2023

Ilmoittautuminen: 1.4.–31.7.2023; suoritusoikeus 1.4.–31.12.2023

• MSLP030 Museo ja yleisö

Ilmoittautuminen: 1.11.2022–22.1.2023; suoritusoikeus: 1.11.2022– 31.7.2023

Ilmoittautuminen: 1.5.–31.8.2023; suoritusoikeus 1.5.–31.1.2024

• MSLP040 Työssäoppiminen

Ilmoittautuminen: 1.11.2022–22.1.2023; suoritusoikeus 1.11.2022–31.7.2023

Ilmoittautuminen: 1.5.–30.8.2023; suoritusoikeus 1.5.2023–31.1.2024

5.9.2022
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MSLP010 Johdanto museologiaan (5 op)

• Sisältö: 

kartoitetaan museologian ja museolaitoksen historiaa, nykyisyyttä ja tulevaa

perehdytään muistiorganisaatioiden toimintaan, lainsäädäntöön ja rahoitukseen

pohditaan kulttuuriperintötyön motiiveja ja tavoitteita 

• Suorittaminen:  

Katsotaan luentotallenteet

Luetaan opintojakson kirjallisuus

Perehdytään muuhun opintomateriaaliin (esim. muistiorganisaatioiden ja 
kulttuuriperintötyön lainsäädäntöä)

Tehdään verkkotentti (3 mahdollista ajankohtaa) TAI tehdään essee

Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua, essee pitää palauttaa viimeistään 2 viikkoa ennen 
kurssin päättymistä

5.9.2022



MSLP024 Kokoelmatyö (6 op)

• Sisältö: 

Perehdytään kokoelmien muodostamisen, hallinnan ja hoitamisen 
periaatteisiin

pohditaan digitaalisuuden vaikutuksia kokoelmatyöhön

tarkastellaan museoiden tutkimustoimintaa

harjoitellaan dokumentointia ja tallennusta

• Suorittaminen:  

Katsotaan luentotallenteet

Luetaan opintojakson kirjallisuus

Tehdään verkkotentti (3 mahdollista ajankohtaa) TAI tehdään 
essee

Tehdään tallennusharjoitus

235.9.2022JYU. Since 1863.
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Tallennusharjoitus 

• tallennetaan nykypäivän ilmiö museoon 

• yksin, kaksin tai kolmisin – ja yhteistyössä museon kanssa!

• harjoituksen kulku:

valitaan aihe / etsitään yhteistyömuseo

kirjoitetaan suunnitelma 

tehdään kenttätyö (kerätään aineisto esim. valokuvaten, 
haastatellen, esineitä keräten)

kerätty aineisto tallennetaan museoon (luetteloidaan)

• kirjoitetaan raportti + tallennuspäiväkirja

• ohjaaja museosta

• jos sinulla on aiempaa tallennuskokemusta: korvaava 
raportti

• arviointi:  hyväksytty–hylätty

5.9.2022

Tutustu aiempiin 
tallennusharjoituksiin: 
museonayttely.fi/nykytallennus/
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MSLP030 Museo ja yleisö (6 op)

• Sisältö: 

tutustutaan museorakennuksen kehitykseen ja nykymuotoon

tutustutaan museopedagogisen toiminnan teoriaan ja 
käytäntöihin

käsitellään näyttelyprosessin vaiheita

tarkastellaan saavutettavuuteen, turvallisuuteen, eettisyyteen ja 
tekijänoikeuksiin liittyviä periaatteita

• Suorittaminen

Katsotaan luentotallenteet

Luetaan opintojakson kirjallisuus

Tehdään verkkotentti (3 mahdollista ajankohtaa) TAI tehdään 
essee

Tehdään museo- ja näyttelyanalyysit

Tehdään museopedagoginen harjoitus

5.9.2022
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Museoanalyysi ja pedagoginen harjoitus

• museoanalyysi

tutustutaan museoon kävijänä

kirjoitetaan museoanalyysiraportti kolmesta museovierailusta  

3-5 sivua

• museopedagoginen harjoitus

suunnitellaan ja toteutetaan ohjattu museokäynti tietylle ryhmälle

opastus, työpaja tms. 

yksin, parin kanssa tai kolmisin – yhteistyössä museo kanssa

aiempaa opastus-/ohjauskokemusta: harjoitus korvattavissa omaa 
toimintaa reflektoivalla raportilla

5.9.2022
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MSLP040 Työssäoppiminen (8 op)

• Tavoitteet:

perehdytään käytännön kautta museotyöhön, museo-organisaatioon ja museon toimintaperiaatteisiin 

kokonaiskäsitys museosta kulttuuriperintöorganisaationa ja työpaikkana

• Harjoittelu museoammatillisesti hoidetussa museossa 

opiskelija etsii harjoittelupaikan itse

ennen harjoittelua laaditaan harjoittelusopimus

6 työviikkoa (180 tuntia); joustavat työaikajärjestelyt mahdollisia, sovittava museon kanssa

palkallista tai palkatonta

harjoittelusta laaditaan raportti

• Mahdollista korvata aiemmalla museotyökokemuksella 

sovitaan aina erikseen vastuuopettajan kanssa 

korvaavuuteen tarvitaan n. 3 kk työsuhde 

työtehtävät vaikuttavat oleellisesti korvaavuuteen (korvataan kokonaan tai osittain)

5.9.2022
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Lisätietoja

• www.avoin.jyu.fi

• Opiskelu avoimessa yliopistossa yleisesti
Muru Linjala, muru.linjala@jyu.fi

• Opintojen sisältökysymykset, taidehistoria ja taidekasvatus, 
Teija Luukkanen-Hirvikoski, teija.luukkanen-hirvikoski@jyu.fi

• Opintojen sisältökysymykset, museologia, 
Arja Turunen, arja.h.turunen@jyu.fi

• Ilmoittautumiseen, opinto-oikeusaikaan, opintomaksuihin, aiempien
opintojen korvaavuuksiin ja todistuksiin liittyvät kysymykset: 
help.jyu.fi

• Avoimen yliopiston yleinen ohje ilmoittautumiseen:
https://www.avoin.jyu.fi/fi/ilmoittautuminen/ilmoittautuminen_avoin

5.9.2022

http://www.avoin.jyu.fi
mailto:muru.linjala@jyu.fi
mailto:teija.luukkanen-hirvikoski@jyu.fi
mailto:arja.h.Turunen@jyu.fi
https://www.avoin.jyu.fi/fi/ilmoittautuminen/ilmoittautuminen_avoin
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Lopuksi

• Kysymyksiä?

• Kommentteja?

295.9.2022

Suomalaisten
taidesäätiöiden
yhdistyksen näyttely
Ihmisen kuva,
Kuopion taidemuseo
2021-22.
Kuva: tlh


