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KEKO2 – VALINNAISET KURSSIT 2020–2021 
KEKO2 – SELECTION OF OPTIONAL COURSES 2020–2021 

 
This list includes the selection of optional courses for KEKO2. All the courses 

 that are possible to complete in English are highlighted in yellow. 

 

 

Humanistinen tiedekunta 

 
- HIST0117 Eläinhistoria, 5 op (16.09.2020–08.10.2020) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HIST0117/20839?period=2020-2022 

 

- HIST0118 Ympäristöongelmat ja kestävä kehitys, 5 op (Lisätietoa myöhemmin) 

Suoritusmuotona kirjapaketti (moodlessa itsenäisesti suoritettavat tehtävät). Kurssilla 

opiskelijakiintiö. Varmista osallistumisesi pia.koivunen@utu.fi 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HIST0118/20840?period=2020-2022 

 

- HIST0119 Kasvit ja luonto, 5 op (lisätietoa myöhemmin) 

(Lisätietoa myöhemmin) Suoritusmuotona kirjapaketti (moodlessa itsenäisesti suoritettavat 

tehtävät). Kurssilla opiskelijakiintiö.  

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HIST0119/20841?period=2020-2022 

 

- HIST0145 Materiaalinen kulttuuri ja kulutus, 5 op (05.10.2020–28.12.2020) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HIST0145/20986?period=2020-2022 

 

- KOTK9716 Ekokritiikki ja posthumanismi, 5 op (07.09.2020–19.10.2020) 

Suoritusmuotona kirjatentti. 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KOTK9716/20880?period=2020-2022 

 

- YLHI1507 Eläimet, luonto ja ympäristö, 5 op (16.09.2020–08.10.2020)  

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YLHI1507/21300?period=2020-2022 

 

- KULT0005 Kulttuurien tutkimus ja muuttuva maailma, 5 op (26.10.2020–23.5.2021) 

Huom. ilmoittautuminen sähköpostilla Jerelle) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KULT0005/17643?period=2020-2022 

 

- ETNO0006 Vaihtuvateemainen ajankohtainen etnologian kurssi, 5 op (järjestetään 

vuorovuosina). Jonkinlainen esiymmärrys kulttuurien tutkimuksesta olisi toivottavaa (ei 

pakollista) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ETNO0006/19185?period=2020-2022 

 

- ETNO0009 Materiaalinen kulttuuri, 5 op (26.10.2020–10.12.2020). Jonkinlainen 

esiymmärrys kulttuurien tutkimuksesta olisi toivottavaa (ei pakollista) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ETNO0009/19188?period=2020-2022 
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https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KOTK9716/20880?period=2020-2022
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- EIHS0081 Kulttuuriperintö, 5 op (02.09.2020–15.10.2020)  

Kiinnostuneet yhteys Riina Haanpää riihaa@utu.fi sekä Ilmoittautuminen Nettiopsussa 

31.8.2020 mennessä.  https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/EIHS0081/6222 

 

- KTMT0003 Maisema, paikka ja kulttuuriympäristö, 5 op (03.09.2020–28.10.2020) 

Huom! Ilmoittautuminen Nettiopsussa viimeistään 31.8.2020. HUOM! Porin yksikön 

järjestämä! 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KTMT0003/19773?period=2020-2022 

 

- KTMT1045 Kulttuuriympäristökasvatus, 5 op (ajankohta ei vielä tiedossa) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KTMT1045/19820?period=2020-2022 

 

- KTMT1076 Ympäristön muutos ja ympäristöhistoria, 5 op (28.10.2020–25.11.2020)  

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KTMT1076/19856?period=2020-2022 

 

- SUPU2047 Environment and Gender, 5 op (26.10.2020 - 31.12.2020) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SUPU2047/23073?period=2020-2022 

 

- SUPU1020 Nordic Gendered Norms and Practices, 5 op (Kevät 2021/ 15.03.2021– 

23.05.2021) https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SUPU1020/20818?period=2020-2022 

 

- SUPU1022 HILMA-web course: Grassroots - Theorizing activism, 5 op (12.10.2020– 

04.12.2020) https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SUPU1022/23298?period=2020-2022 

 

- ASKI0012 Ympäristö ja terveys, 3-5 op (11.11.2020–31.12.2020) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ASKI0012/10687 

 

 

 

 

Kasvatustieteellinen tiedekunta 

 
- KTL_9161 Ajankohtaiset koulutuspolitiikan ilmiöt ja tasa-arvo, 4 op (Todennäköisesti 

III- periodi) https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KTL_9161/11390 

 

- KTL_0041 Koulutus ja sukupuoli, 4 op (Todennäköisesti III– IV periodi) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KTL_0041/5534 

 

- PEDA3076 Saamelainen kasvatus ja saamelaisten koulutus, 4 op (ajankohta ei vielä 

tiedossa) https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PEDA3076/5535 

 

- LUOT3729 Demokratia, tasa-arvo ja ihmisoikeudet koulussa, 3 op (III periodi) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LUOT3729/2546 

 

- ROKL1338 Luonto- ja ympäristökasvatuksen syventävä kurssi, 3 op (itsenäinen 

työskentely) KEKO-opiskelijoille on vaihtoehtoinen suoritustapa. Tehtävät löytyvät tästä 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ROKL1338/11630 

 

mailto:riihaa@utu.fi
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/EIHS0081/6222
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KTMT0003/19773?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KTMT1045/19820?period=2020-2022
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ROKL1338%20Luonto%20-tehtävät-%20KEKO.docx
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- KTL_0099 Osaaminen, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuu työorganisaatiossa, 4 op/ 

(03.11.2020–31.12.2020) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KTL_0099/5540?period=2020-2022 

 

- PEDA0046 Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä, 4 op (Periodi III?) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PEDA0046/8399 

 

- KTL_0087 Oppimisen muuntuvat ympäristöt, 7 op (Sähköinen tentti) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KTL_0085/8753 

 

- KTL _0029   Kestävä kehitys, kasvatus ja koulutus, 4 op 

(01.08.2020–31.07.2021) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KTL_0029/23515 

 

- ROKL1338 Luonto- ja ympäristökasvatuksen syventävä kurssi, 3 op  

Kirjallinen suoritustapa (essee yms.) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ROKL1338/11630 

 

- AIKK3087 Sukupuoli työelämässä, 4 op 

(01.08.2020 - 31.07.2021) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/AIKK3087/5609 

 

 

 

  

 

 

 

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta 

 
- TKO_3119-3002 Inclusive Innovation in the Global South, 1-7 op (08.03.2021 - 

02.05.2021)  

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_3119/3274  

 

- MTDK0056 Maailmankaikkeuden ja maapallon luonnon kehitys alkuräjähdyksestä 

nykyhetkeen, 5 op (26.10.2020–20.12.2020) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MTDK0056/1831  

 

- MTDK1205 Kestävä kehitys kouluopetuksessa, 5 op. (ei tietoa ajankohdasta, luultavasti 

periodi 3). https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MTDK1205/9358 

 

- KABI4007 Towards Bio-based Finland, 2 op (Kevät 2021)  

Kurssille mahtuu 25 opiskelijaa.  

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KABI4007/9290 

 

- DEKE0100 Food Development, 4 op (29.09.2020–03.12.2020) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DEKE0100/8018 

 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KTL_0099/5540?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PEDA0046/8399
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https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KTL_0029/23515
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ROKL1338/11630
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/AIKK3087/5609
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_3119/3274
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MTDK0056/1831
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- EKOL3139 Eliökunnan monimuotoisuus: kasvit, sienet ja levät, 4 op (19.10.2020– 

11.12.2020) https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/EKOL3139/1910 

 

- YMPS1006 Maailmanlaajuiset ongelmat, 5 op (31.08.2020–11.12.2020)  

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YMPS1006/5235 

 

- MAAN6682 Kehitysmaantiede, 5 op (itsenäinen työskentely, ohjeet Moodlessa) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MAAN6682/3544 

 

- YMPS1052 Ympäristö ja yhteiskunta, 5 op (03.11.2020–11.12.2020) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YMPS1052/8750 

 

 

- YMPS6008 Ympäristötalous, 3 op/ (kevät 2021) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YMPS6008/8765 

 

- YMPS6004 Ympäristöoikeuden perusteet, 4 op (IV periodi?)  

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YMPS6004/8764 

 

- YMPS6002 Environment and Development, 2-6 op (26.10.2020–20.12.2020) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YMPS6002/1848?period=2020-2022 

 

- YMPS6045 Kansainvälinen talous ja ympäristöongelmat, 4 op (kevät 2022) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YMPS6045/1829 

 

- EKOL4102 Environmental Ecology, 5 op (Kevät 2021) Vain maisterivaiheen 

opiskelijoille 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/EKOL4102/7998 

 

- EKOL2217 Tropical Ecology, 2–4 op (01.09.2020–22.10.2020) 

(vain maisteriopiskelijat + osallistujien oletetaan hallitsevan ekologian perusteet ja 

tieteenalan käyttämän perustermistön) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/EKOL2217/7988  

 

- EKOL2311 Geographical Plant Ecology, 5 op (Syksy 2021)  

(vain maisteriopiskelijat + aineopintotasoinen ymmärrys ekologiasta) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/EKOL2311/7986 (vastaa kurssia EKOL2217 

Tropical Ecology)  

 

- BIOL5050 Human Evolution, 5 op (spring 2022) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/BIOL5050/7991 

 

- MAAN6055 Luonnonvarojen maantiede, 4 op (kevät 2021) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MAAN6055/3411?period=2020-2022 

 

- MAAN6230 Kaupunkimaantiede, 3 op (III- periodi) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MAAN6230/3539?period=2020-2022 

 

- MAAN7741 Systemschange.now – Systems Thinking in Global Change Research, 5 op 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/EKOL3139/1910
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YMPS1006/5235
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MAAN6682/3544
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YMPS1052/8750
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YMPS6008/8765
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YMPS6004/8764
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YMPS6002/1848?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YMPS6045/1829
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/EKOL4102/7998
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/EKOL2217/7988
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/EKOL2311/7986
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/BIOL5050/7991
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MAAN6055/3411?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MAAN6230/3539?period=2020-2022
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(kevät 2021) Vaatimukset! Bachelor level studies + Sustainable.now kurssi suoritettuna. 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MAAN7741/20476?period=2020-2022 

 

- YMPS1040 Luonnon- ja ympäristönsuojelun historia, 2 op (18.09.2020–25.11.2020) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YMPS1040/1842 

 

- MAAN7712 Urban Security and Surveillance, 5 (Syksy 2021) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MAAN7712/20170 

 

- MAAN7842 Urbaani turvallisuuspolitiikka, 5 op (ei tietoa ajankohdasta) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MAAN7842/7103 

 

- BIOL2091 Eliökunta, 3 op (III periodi) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/BIOL2091/1717 

 

Oikeustieteellinen tiedekunta 

 

- ONOM1010 Ympäristöoikeus, 7 op (Opintojakso opetetaan viikkojen 2–11 aikana)  
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ONOM1010/900?period=2020-2022 
 

- OTMV1057 Vastuullinen yritystoiminta: yritysten sosiaalinen ja ympäristövastuu,  

4 op (01.08.2020–23.05.2021) Kirjatentti 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/OTMV1057/1224?period=2020-2022 

 

 

 

Turun kauppakorkeakoulu 

 
- JO022482 JO13/KV16 Responsible Management, 6 op (01.09.2020–11.10.2020) 

 The course is equivalent to the course JO022479 JO13/KV16 Responsible business:  

an Introduction and JO022134 JO13 Vastuullinen liiketoiminta: johdantokurssi 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/JO022482/20595?period=2020-2022 

 

- YR222058 YR5 Social Value Creation, 6 op (Kevät 2021) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YR222058/1608?period=2020-2022 

 

- FUTS2002 FUTU2 Systems and Complexity Thinking, 4 op (Periodi IV) Huom! 

Kurssilla on 5 KEKO-opiskelijan kiintiö.   

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FUTS2002/21261?period=2020-2022 

 

- YR223700 Making a Difference, 6 op (26.10.2020–06.12.2020) Vaatimukset: Kurssille 

osallistujilla on oltava suoritettuna BSc degree tai vastaava. Kurssilla on 

opiskelijakiintiö KEKO-opiskelijoille. Varmistaaksesi kurssille osallistumisen, ole 

yhteydessä satu.teerikangas@utu.fi 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YR223700/20729?period=2020-2022 

 

- JO023076 JOS11/KVS21 Global Business Ethics, 6 op (26.10.2020–06.12.2020) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/JO023076/20212?period=2020-2022 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MAAN7741/20476?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YMPS1040/1842
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MAAN7712/20170
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MAAN7842/7103
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/BIOL2091/1717
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ONOM1010/900?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/OTMV1057/1224?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/JO022482/20595?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YR222058/1608?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FUTS2002/21261?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YR223700/20729?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/JO023076/20212?period=2020-2022
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- TM063012 TMSe2 Climate Change and Trade in the Global South, 5 op (1.11.2020–

31.1.2021) Kurssia tarjotaan pääsääntöisesti maisteriopiskelijoille, mutta viimeisen vuoden 

kandit saavat myös osallistua.  

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TM063012/22261?period=2020-2022 

 

- KV203041 KVS8 Intercultural Marketing Management, 6 op/ (03.09.2020–11.10.2020)  

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KV203041/1173?period=2020-2022 

Ilmoittautuminen umpeutuu jo 26.8. Aloitus 3.9. Jos olet kiinnostunut, niin ole yhteydessä 

Elina.pelto@utu.fi 

 

- JO023062 JOS4 Managing Change, 6 op (Periodi III sekä mahdollisesti kesäsuoritus) 

Toivottavia esitietovaatimuksia: JO1 johtajuus ja organisaatiokäyttäytyminen, JO2 

henkilöstöjohtaminen, JO3 Toimijat muuttuvassa organisaatiossa, JO6 Työpsykologia (tai 

muita vastaavia kursseja 2 kpl) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/JO023062/7897?period=2020-2022 

 

- JO023069 JOS6 Firms in Sustainability Transitions, 6 op (Periodi III) Vaatimukset: Vain 

maisteriopiskelijoille. 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/JO023069/20596?period=2020-2022 

 

- YR223023 YRSe2 Value Creation and Business Models, 6 op (31.08.2020–06.12.2020) 

Myös kesäsuoritus on mahdollinen. Suositellaan maisteritason opiskelijoille. 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YR223023/3719?period=2020-2022 

 

- LT012021 LR07 Ethical Issues in Finance and Responsible Investing (Järjestetään 

periodissa III. Toteutustapa vielä auki. Huom! Kurssille osallistujien olisi hyvä tietää 

perusasioita rahoitusalan eri toimijoista. 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LT012021/1594?period=2020-2022 

 

- PYYJ2037 PYJ11/PMA44/PJO26 Responsible Business, 5 op (12.10.2020–06.12.2020) 

HUOM! Järjestetään Porissa. Mikäli kurssin opiskelijamäärää joudutaan rajoittamaan, 

annetaan etusija Porin yksikön opiskelijoille. Kurssin ilmoittautuminen umpeutunut. Jos 

haluat ilmoittautua kurssille, ole yhteydessä (rosanna.virtanen@utu.fi) 

PYJY1 Introduction to Commercial Law suorittaminen ennen kurssia toivottavaa, mutta ei 

pakollista. https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYYJ2037/2175?period=2020-2022 

 

- PYYJ2042 PYJ25 Corporate Governance and Sustainability, 5 op (III periodi) 

Suositeltavat esitietovaatimukset (ei pakolliset): PYJY1 and PYJ3 or other basic course of 

company law. https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYYJ2042/19740?period=2020-2022 

 

- PYYR0003 PYR22 Social Entrepreneurship, 5 op (III periodi) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYYR0003/2196?period=2020-2022 

 

- PYYJ2043 PYJ26 Vastuullinen sijoittaminen, 5 op (Ilm. päättynyt. Voi suorittaa 

itsenäisesti. Ota yhteys rosanna.virtanen@utu.fi) 

 https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYYJ2043/19741?period=2020-2022 

 

- PYKT2024 PKT9 Environmental Economics and Natural Resources, 5 op (31.08.2020– 

11.10.2020) Kurssia ei järjestetä 2021-2022 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TM063012/22261?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KV203041/1173?period=2020-2022
mailto:Elina.pelto@utu.fi
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/JO023062/7897?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/JO023069/20596?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YR223023/3719?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LT012021/1594?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYYJ2037/2175?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYYJ2042/19740?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYYR0003/2196?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYYJ2043/19741?period=2020-2022
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https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYKT2024/2202?period=2020-2022 

 

- FUTS3102 FUTUS2 Theories of Futures Studies and Transformation, 6 op (Syksy 

2021) Huom! Kurssilla on 5- KEKO opiskelijan kiintiö.  

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FUTS3102/21265?period=2020-2022 

 

- FUTS3106 FUTUS6 Cultural Sustainability, 5 op (periodi III–IV 2021) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FUTS3106/21295?period=2020-2022 

 

- TJ093222 TJS16 Information Technology and Ethics, 6 op (31.08.2020–06.12.2020) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TJ093222/1114?period=2020-2022 

 

- FUTS3105 21st Century Wicked Challenges, 5 op (Kevät 2021) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FUTS3105/21294?period=2020-2022 

 

- YH000042 Sustainable.now Kestävän kehityksen peruskurssi, 3–5 op (Kurssin 

toteutuminen epävarmaa) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YH000042/21625?period=2020-2022 

 

 

 

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 
 

- FILY1479 V2 Feministinen filosofia, 2–7 op (Kevät 2021) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FILY1479/11255?period=2020-2022 

 

- FILY1486 V8 Ympäristöfilosofia, 2–6 op (ajankohta ei vielä tiedossa. todennäköisesti III 

periodi) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FILY1486/11268?period=2020-2022 

 

- FILY2413 V13 Monikulttuurisuuden filosofia, 1–10 op (kevät 2021) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FILY2413/11276?period=2020-2022 

 

- FILY1080 V17 Kestävän kehityksen filosofia, 1–6 op (ajankohta ei vielä tiedossa) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FILY1080/20272?period=2020-2022 

 

- MEAS1044 Contemporary East Asia, 4 op (01.10.2020–31.12.2020) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MEAS1044/20584?period=2020-2022 

 

- POLH3042 A3.4.1 Approaches to Global and Regional Studies, 5 op (02.10.2020– 

18.12.2020) https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/POLH3042/2833 

 

- SOST0013 Social Inequality, 5 op (spring 2021) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOST0013/2725?period=2020-2022 

 

- SOST0057 Contemporary Economic Sociology, 5 op (3.9.2020–15.10.2020) Jos haluat 

osallistua kurssille ilmoittautumisen umpeutumisen jälkeen (31.8), ole yhteydessä 

Aki.koivula@utu.fi. Kurssi on tentittävissä koko ajan, ja tullaan järjestämään ensi kesänä 

myös avoimen puolella ja taas syksyllä uudestaan.  

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOST0057/20766?period=2020-2022 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYKT2024/2202?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FUTS3102/21265?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FUTS3106/21295?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TJ093222/1114?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FUTS3105/21294?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YH000042/21625?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FILY1479/11255?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FILY1486/11268?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FILY2413/11276?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FILY1080/20272?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MEAS1044/20584?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/POLH3042/2833
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOST0013/2725?period=2020-2022
mailto:Aki.koivula@utu.fi
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOST0057/20766?period=2020-2022
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- SOSI6503 Teemaseminaari, Sosiaalinen eriarvoisuus, 6 op (ajankohta ei tiedossa)  

Maisterivaiheen opiskelijoille.  

- https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOSI6503/7381?period=2020-2022 

 

- SOSI6525 Sosiaaliset terveyserot, 2 op (31.08.2020–30.09.2020)  

Maisteritason opiskelijoille. Ensisijaisesti Sosiologian maisterivaiheen opiskelijoille, mutta 

jos tilaa jää, niin myös KEKO-opiskelijoita otetaan mukaan. 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOSI6525/14203?period=2020-2022 

 

- INWS0010 Comparative Welfare State, 5 op (01.09.2020–01.10.2020) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/INWS0010/20742?period=2020-2022 

 

- INWS0023 Migration and Ethnicity, 5 op (kevät 2021) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/INWS0023/21920?period=2020-2022 

 

- TALS1025 Digital Inequalities and Human-Computer Interaction, 5 op (08.09.2020–

20.10.2020) Ilmoittautuminen on umpeutunut. Jos haluat osallistua kurssille, ole yhteydessä 

Aki.koivula@utu.fi 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TALS1025/21562?period=2020-2022 

 

- EAST0061 Welfare Regimes and Social Policy in East Asia, 2 op (26.10.2020– 

31.12.2020) https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/EAST0061/20129?period=2020-2022 

 

- EAST0026 China’s Urban Governance and Sustainability, 2 op (Sähköinen kirjatentti) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/EAST0026/8617 

 

- EAST0156 Urban East Asia (Online Course/Asianet), 3 op (1.10.2020–31.12.2020) 

Vaatimukset: Maisteritason opiskelijoille + osallistuminen edellyttää aikaisempaa 

tuntemusta East Asian societies tai urban studies 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/EAST0156/20655 

 

- EAST0157 Urban East Asia, Essay (Online Course/Asianet) 2 op (1.10.2020–31.12.2020) 

Vaatimukset: Maisteritason opiskelijoille + osallistuminen edellyttää aikaisempaa 

tuntemusta East Asian societies tai urban studies 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/EAST0157/20656 

 

- TALS1010 Kulutus, 5 op (05.11.2020–17.12.2021) kirjatentti + essee 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TALS1010/8488?period=2020-2022 

 

- VALT6300 S1.3 Kestävän tulevaisuuden politiikka, 6 op (08.10.2020–12.11.2020 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/VALT6300/20851?period=2020-2022 

 

- XSTL1005 Siirtolaisuus, 5 op (16.10.2020–27.11.2020)  

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään 9.10.2020 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XSTL1005/8160 

 

- XSTL1008 Rasismi, rajat ja sukupuoli, 3 op (05.11.20202–17.12.2020)  

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XSTL1008/10336?period=2020-2022 

 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOSI6503/7381?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOSI6525/14203?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/INWS0010/20742?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/INWS0023/21920?period=2020-2022
mailto:Aki.koivula@utu.fi
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TALS1025/21562?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/EAST0061/20129?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/EAST0026/8617
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/EAST0156/20655
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/EAST0157/20656
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TALS1010/8488?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/VALT6300/20851?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XSTL1005/8160
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XSTL1008/10336?period=2020-2022
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- XSTL1004 Johdatus monikulttuurisuuteen, 6 op (Alkaa 09.09.2020. Ilmoittautuminen 

NettiOpsussa viimeistään 2.9.2020) https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XSTL1004/8161 

 

- XSTL9022 Kotouttaminen ja monikulttuurinen työ, 5 op 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XSTL9022/23281?period=2020-2022 

 

- XSTL1054 Pakolaisuus ja sen tutkimus, 3–5 op (kevät 2021) 

Kurssilla opiskelijakiintiö. Vuonna 2020 kurssille muodostui jonotuslista. 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XSTL1054/14044?period=2020-2022 

 

- XSTL1011 Rasismin historia, 3–5 op (Kevät 2021) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XSTL1011/10344?period=2020-2022 

 

- XSTL9023 Johdatus kaupunkitutkimukseen, 3 op (08.09.2020–29.10.2020) 

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään 2.9.2020 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XSTL9023/23317 

 

 

UniPiD -verkkokurssit 
 

KEKO-opiskelijat voivat sisällyttää KEKO-sivuaineeseensa UniPiD-verkoston virtuaalikursseja. 

Finnish University Partnership For International Development, UniPID on vuonna 2002 perustettu 

suomalaisten yliopistojen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa suomalaisten 

yliopistojen yhteistyötä kansainvälisen kehityksen saralla.  

 

Kurssit löytyvät myös täältä:  http://www.unipid.fi/en/courses/  

16.09.2020–25.11.2020 Concepts of Sustainability, 5 ECTS 

26.10.2020–04.12.2020 Global Contexts of Violence - Gender Related Violence in the Landscape 

of Global Vulnerabilities 

1.11.2020–1.11.2020 (Dates to be confirmed) Trade and Development, 5 ECTS 

14.1.2021–3.4.2021 Introduction to Global Development and Sustainability, 5 ECTS 

26.10.2020–18.12.2020 Towards Sustainable Development Goals: the Nexus of Water, Food and 

Energy, 5 ECTS 

13.1.2021–15.3.2021Introduction to Development Economics, 5 ECTS 

15.9.2020–15.11.2020 Global Education Development, 5 ECTS 

(Ajankohta ei vielä tiedossa) Mixed Methods Research in Development Studies, 5 ECTS 

15.03.2021–16.05.2021 Migration, Development and Human Rights, 5 ECTS 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XSTL1004/8161
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XSTL9022/23281?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XSTL1054/14044?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XSTL1011/10344?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XSTL9023/23317
http://www.unipid.fi/en/courses/
http://www.unipid.fi/virtual-studies/concepts-of-sustainability/
https://www.unipid.fi/virtual-studies/global-contexts-of-violence-gender-related-violence/
https://www.unipid.fi/virtual-studies/global-contexts-of-violence-gender-related-violence/
http://www.unipid.fi/virtual-studies/trade-and-development/
http://www.unipid.fi/virtual-studies/introduction-to-global-development-and-sustainability/
http://www.unipid.fi/virtual-studies/towards-sustainable-development-goals/
http://www.unipid.fi/virtual-studies/towards-sustainable-development-goals/
http://www.unipid.fi/virtual-studies/introduction-to-development-economics/
http://www.unipid.fi/virtual-studies/global-education-development/
http://www.unipid.fi/virtual-studies/mixed-methods-research-in-development-studies/
http://www.unipid.fi/virtual-studies/migration-development-and-human-rights/

