
Kemian laitos     27.10.2014 

 

Kemian LuK-tutkinnon opintojaksojen nimet ja laajuudet ovat muuttuneet jonkin 

verran 1.8.2014, ja lähes kaikilla opintojaksoilla on uusi tunnistenumero. Alla 

selvitetään siirtymäsääntöjä sekä uusien ja vanhojen opintojaksojen vastaavuuksia.  

Nimimuutoksista huolimatta tiettyjen opintojaksojen sisällöt vastaavat toisiaan niin, 

että niiden suoritukset eivät voi olla yhtä aikaa voimassa opintosuoritusrekisterissä.  

 

Opiskelijat suorittavat tutkintonsa kokonaisuutena yksien tutkintovaatimusten 

mukaisesti. Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkintonsa niiden tutkintovaatimusten 

mukaisesti, jotka ovat olleet voimassa opintojen alkaessa (1.8.2005 tai sen jälkeen 

voimaan tulleet tutkintovaatimukset). Opiskelija voi myös siirtyä noudattamaan 

uudempia voimassa olevia tutkintovaatimuksia. Uusia opintojaksoja voidaan tietyin 

edellytyksin sisällyttää vanhempien tutkintovaatimusten mukaisiin kokonaisuuksiin 

tai päin vastoin. 

 

Siirtymäsääntöjä: 

 

 Toisiaan vastaavat opintojaksot on esitetty oheisessa taulukossa. Toisiaan 

vastaavien opintojaksojen opintopisteet eivät voi olla yhtä aikaa voimassa 

opintosuoritusrekisterissä.  

 Vanhojen tutkintovaatimusten mukaisista opintojaksoista järjestetään edelleen 

päätekuulusteluja (tenttejä), vaikka kyseisiä opintojaksoja ei enää ole 

opetusohjelmassa lukuvuoden 2014–2015 jälkeen. 

 Jos opiskelija suorittaa uuden opetusohjelman mukaisen opintojakson, joka on 

opintopistemäärältään aiempaa vastinettaan laajempi tai yhtä laaja, uusi 

suoritus katsotaan aiemman korotukseksi. 

 Jos uusi opintojakso on aiempaa suoritusta suppeampi, uuden opintojakson 

suoritusta ei oteta vastaan. Mikäli haluat korottaa vanhan opintojakson 

arvosanaa tenttimällä, se on edelleen mahdollista. 

 Vanhempien tutkintovaatimusten mukaan opiskeleva voi osallistua uusien 

opintojaksojen opetukseen, mutta suorittaa silti vanhojen tutkintovaatimusten 

mukaisen päätekuulustelun. Jos tässä tapauksessa opintojakson vanha laajuus 

on suurempi kuin sitä vastaavan uuden opintojakson, niin tarvittavat 

lisämateriaalit tai harjoitukset sovitaan ko. opintojakson vastuuopettajan 

kanssa. 

 Jos olet suorittanut osan tietyn alan (epäorgaaninen, fysikaalinen tai orgaaninen 

kemia) laboratoriokursseista vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti, voit 

täydentää puuttuvat suoritukset uusien laboratoriokurssien yhteydessä. Sovi 

näissä tapauksissa tarvittavat lisätyöt suoraan ko. laboratoriokurssien 

vastuuopettajien kanssa. 

 

Lisätietoja voit kysyä laitoksen opintotoimistosta! 



Seuraavat suoritukset eivät voi sisältyä yhtä aikaa tutkintoon eivätkä niiden 

opintopisteet voi olla yhtä aikaa voimassa opintosuoritusrekisterissä. 

 
Tutkintovaatimukset 1.8.2005-31.7.2014 Tutkintovaatimukset 1.8.2014 

LuK-tutkinto LuK-tutkinto 

Perus- ja aineopinnot Perus- ja aineopinnot 

55314 Yleinen kemia I, 4 op 55052 Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset, 5 

op 

55315 Yleinen kemia II, 4 op 55053 Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen 

tasapaino, 3 op 

55321 Yleinen kemia, 8 op 55052 Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset, 5 

op ja 55053 Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen 

tasapaino, 3 op 

55324 Liuoskemian perusteet / Liuosanalytiikka, 5 

op 

55059 Liuoskemia, 3 op 

55328 Epäorgaaninen kemia, 3 op 55055 Epäorgaaninen kemia, 5 op 

55310 Epäorgaanisen kemian perustyöt IA, 3 op 55057 Kemian perustyöt I, 3 op 

55311 Epäorgaanisen kemian perustyöt IB, 3 op 55061 Epäorgaanisen kemian työt I, 4 op 

55326 Epäorgaanisen kemian perustyöt II, 6 op 55062 Epäorgaanisen kemian työt II, 4 op 

55521 Orgaaninen kemia I, 3 op 55056 Orgaaninen kemia I, 5 op 

55522 Orgaaninen kemia II, 6 op 55063 Orgaaninen kemia II, 5 op 

55525 Orgaanisen kemian perustyöt I, 6 op 55058 Kemian perustyöt II, 3 op ja 

55066 Orgaanisen kemian työt I, 4 op 

55527 Orgaanisen kemian perustyöt II, 5 op 55067 Orgaanisen kemian työt II, 4 op 

55508 Biologinen kemia, 3 op 55064 Biologinen kemia, 3 op 

55537 Orgaanisten yhdisteiden rakenteiden 

selvittäminen, 3 op 

55065 Orgaanisten yhdisteiden rakenteiden 

selvittäminen, 3 op 

55418 Termodynamiikka ja dynamiikka, 7 op 55068 Termodynamiikka ja dynamiikka, 5 op 

554181 Termodynamiikka, 4 op 55068 Termodynamiikka ja dynamiikka, 5 op 

554182 Dynamiikka, 3 op 55068 Termodynamiikka ja dynamiikka, 5 op 

55422 Atomien ja molekyylien rakenne, 5 op 55069 Molekyylien rakenne ja spektroskopia, 5 op 

55483 Fysikaalisen kemian perustyöt T ja D, 4 op 55072 Fysikaalisen kemian työt I, 2 op 

55478 Fysikaalisen kemian perustyöt A, 3 op 55073 Fysikaalisen kemian työt II, 2 op 

55478 Fysikaalisen kemian perustyöt A, 3 op ja 

55483 Fysikaalisen kemian perustyöt T ja D, 4 op  

55081 Fysikaalisen kemian työt III, 4 op 

Tutkimusharjoittelu, 9 op 55096 Tutkimusprojekti, 9 op 

55111 Kokeellisuus kemian opetuksessa I, 5 op 55111 Tutkimuksellinen kemian opetus I, 5 op 

Vaihtoehtoiset opinnot Vaihtoehtoiset opinnot 

55621 Johdatus polymeerikemiaan, 3 op 55074 Polymeerikemia, 4 op 

55727 Radiokemian perusteet, 4 op 55075 Radiokemia, 4 op 

55277 Instrumenttianalytiikan perusteet, 3 op 55076 Instrumenttianalytiikka, 4 op 

55416 Johdatus laskennalliseen kemiaan, 3 op 55079 Laskennallinen kemia, 4 op 

55344 Metalli-ionit biologisissa systeemeissä, 3 op 55078 Bioinorganic chemistry, 4 cr 

55306 Kemian historia, 3 op 55077 Kemian historia, 4 op 

Muut opinnot Muut opinnot 

55026 Kemia tutuksi, 2 op 55095 Kemian orientoivat opinnot, 1 op 

  

 


