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• Avoin yliopisto-opiskelu

• Ilmoittautuminen

• Opintotarjonta kesällä 2014

@HYAvoin
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https://www.facebook.com/pages/Helsingin-yliopiston-Avoin-yliopisto/116280055091202?fref=ts


Mahdollisuus
• Tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun
• Perehtyä tiettyyn oppiaineeseen
• Lisätä yleissivistystä
• Hankkia omaan ammattialaan liittyvää teoreettista tietoa
• Valmistautua yliopiston pääsykokeisiin
• Harrastaa ja oppia
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AVOIMESSA
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• Opetus on Helsingin yliopiston hyväksymää ja vastaa
yliopiston opetussuunnitelmia

• Ei ikä- eikä pohjakoulutusvaatimuksia
• Opiskelijat valitaan yleensä ilmoittautumisjärjestyksessä
• Ei voi suorittaa tutkintoa
• Joihinkin oppiaineisiin ns. avoimen yliopiston väylä
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• Ei oikeuta opintososiaalisiin etuihin, kuten opintotukeen,
opiskelija-alennuksiin jne.

• Opiskelu on maksullista, 10 e/ opintopiste (HY:n perustutkinto-
opiskelijoille kesäopetus on maksutonta)

• Kesäopetusta järjestävät myös muutamat kesäyliopistot, esim.
Helsingin seudun kesäyliopisto

• Opetus järjestetään pääsääntöisesti arki-iltaisin, joissakin aineissa
myös päiväryhmiä
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• Erilaisia opiskelumuotoja:
• Lähiopetus: luentoja, ryhmätyöskentelyä, kirjatenttejä, kirjallisia

tehtäviä, usein verkko-oppimisympäristö Moodle käytössä (esim.
luentomateriaalit usein Moodlessa)

• Verkko-opetus: opiskelu tapahtuu kokonaan kotikoneen äärellä
verkossa, oppimistehtäviä, verkkokeskusteluja, verkkotenttejä...

• Kirjatentit: joitakin opintojaksoja voi suorittaa pelkästään tenttimällä
• Verkkotentit: kurssi (luennot, kirjallisuus) tentitään kotikoneella

määrättynä aikana,
• Kotitentit: pidempi vastausaika ja laajempia soveltavia tehtäviä
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ESIMERKKI  YLIOPISTOTUTKINNON
RAKENTEESTA



Opintopiste (op)
• Laskennallinen n. 27 tunnin opiskelutyömäärä

Opintojakso (kurssi)
• Asiakokonaisuus, muodostuu usein osista
• Luennot tentteineen ja/tai ryhmätyöskentelyä ja/tai
• kirjatentti

Opintokokonaisuus
• Muodostuu opintojaksoista
• Perusopinnot 25 op
• Aineopinnot 35-41 op
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Opiskelijaneuvonta

• Yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, 1. krs
puh. (09) 191 22244, neuvonta@helsinki.fi

• Aukioloajat: ma 10.00-16.30, ti 10.00-15.30, ke 10.00-16.30, to  10.00-
15.30, pe 10.00-15.00 (2.6.-8.8. muutoksia, suljettu 7.-18.7. , mutta
sähköposteihin vastataan)

• Tarkista poikkeavat aukioloajat verkkopalvelusta:
http://www.avoin.helsinki.fi/yhteystiedot.htm
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• Yleisneuvonta
• Tietoa opetustarjonnasta
• Opinto-oppaita
• Opintosuoritusotteet
• Tietokoneita, kopiokone ja

tulostin opiskelijoiden käytössä
(kopiokortteja voi ostaa
Unigrafiasta, Vuorikatu 3.)
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• Tietoa avoimessa yliopistossa opiskelusta, oppiaineista ja eri
opetusmuodoista

• Tukea ja ohjausta oppiaineiden ja kurssien valinnassa

• Tukea oman opintosuunnitelman tekoon

• Opiskelutaitoja koskevaa neuvontaa

• Oppimisvaikeuksia koskevat asiat

2.4.2014 11Avoin yliopisto

OPINTOJEN OHJAUS 1/2



Opintojen ohjauksen yhteystiedot:
Puh. (09) 191 28321
avoin-ohjaus@helsinki.fi

Puhelinneuvonta ma – ke klo 10-13

Suljettu 5.6.-10.8.2014, myöskään sähköposteihin ei
vastata
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Opiskelutaitoihin liittyvää materiaalia:
http://www.avoin.helsinki.fi/opiskeluntaito/index.htm
• Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS
• Oivaltava lukeminen
• Kirjallinen ilmaisu
• Oman kielitaidon arviointi
• Opiskelua tukevia materiaaleja:

http://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/index.htm
• Tallenteet esim. opiskelumotivaatiosta
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OPISKELUN TUEKSI
WWW.HELSINKI.FI/AVOIN

Kaikille avoimet maksuttomat
opiskelutaitoillat verkossa:

• Motivaatio ja jaksaminen to 3.4.2014
klo 17.30-19.00.

• Oikeudellinen argumentointi
to 10.4.2014 klo 17.30-19.00.

• Opinnäytetyön tekijän työkalupakki
to 24.4.2014 klo 17.30-19.00.
• Mikään ei ole niin hauskaa kuin hyvä

teoria ti 6.5.2014 klo 17.30-19.00.
• https://snellman-instituutti.onedu.fi/zine/4/cover

http://www.avoin.helsinki.fi/opiskeluntaito/index.htm
http://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/index.htm
https://snellman-instituutti.onedu.fi/zine/4/cover


• Opinto-ohjelmat
Mahdolliset muutokset päivitetään verkkopalveluun

• Opintoihin ilmoittautuminen

• Omat sivut
Osallistumistiedot, tenttiin ilmoittautuminen

• Opintoneuvontaa

• Oppiaineiden esittelyt
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VERKKOPALVELU
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http://www.helsinki.fi/avoin
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Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan
ennen ilmoittautumista

• Opetuksen ajat ja paikat
• Ilmoittautumis- ja maksuehdot

Ilmoittautuminen alkaa:
- ma 7.4. klo 10 (12.5.-4.7. alkavat opinnot)
- ti 3.6. klo 10 (21.7.-31.8. alkavat opinnot)

-> 2.6.  siirtyy perjantaille 6.6.

Opintoihin ilmoittaudutaan verkkopalvelun kautta
Ilmoittautumislinkit opinto-ohjelmissa
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Verkkoilmoittautuminen edellyttää rekisteröitymistä Avoimen
yliopiston verkkopalvelun käyttäjäksi
https://www.avoin.helsinki.fi/rek.asp

• Rekisteröityessäsi luot itsellesi käyttäjätunnuksen ja
salasanan, joilla pääset myös ilmoittautumaan tentteihin

• Käytä aina samaa käyttäjätunnusta opintoihin ja tentteihin
ilmoittautuessasi

• Jos olet unohtanut käyttäjätunnuksesi, ota yhteyttä
verkkolomakkeella

• Uuden salasanan saat tilattua kirjautumissivulta
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Ilmoittautumislinkki ja -ohjeet löytyvät
opinto-ohjelmasta, kyseisen
opintojakson (kurssin) kohdalla

• Kesäopetuksessa ei ilmoittautumista
kokonaisuuksiin

Opintomaksu maksetaan heti
ilmoittautumisen yhteydessä
verkkomaksuna joko omassa
verkkopankissa tai luottokortilla
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• Ilmoittautuminen on sitova

• Opintoihin voi ilmoittautua niiden alkamiseen asti

• Jos ryhmässä ei ole enää vapaita paikkoja,
voit ilmoittautua varasijalle.
Varasijalle ilmoittautuminen ei ole sitova
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Jos et voi aloittaa opintoja, muista perua osallistumisesi
Verkkopalvelun Omat sivut –osiossa kohdassa
Osallistumistiedot

Tutustu perumisehtoihin

http://www.avoin.helsinki.fi/palvelut/ehdot.htm
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• Jos perut opintosi viimeistään 14 vuorokautta ennen niiden alkamista tai
et pysty aloittamaan opintoja sairauden takia (esitettävä
sairauslomatodistus), palautamme opintojakson hinnasta 60 euroa
ylittävän osan

• Jos perut opintosi alle 14 vuorokautta ennen niiden alkamista,
veloitamme koko opintomaksun
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Tutkintoon sisältyvät kieliopinnot, esim.
• Englannin tekstinymmärtäminen ja suullinen taito (hum., oik.,

mat.-luonn.) (2 op)
• Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen

taito (hum., käytt., valt., oik) (3 op)
• Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (hum.,

oik.) (5 op)
• Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (valt.)

(4 op)
• Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.,

mat-luonn.) (3 op)
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• Muut kieliopinnot
• Italia
• Ranska
• Saksa
• Venäjä

2.4.2014 23Avoin yliopisto

OPINTOTARJONTA 2/8



• Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot, esim.
• Sienituntemus (2 op)
• Eliömaantieteen perusteet (3 op)
• Ekologian perusteet (4 op)
• Ympäristömuutokset ekosysteemissä (3 op)

• Humanistiset opinnot, esim.
• Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 25 op
• Sukupuolen tutkimus 25 op
• Kiinan moderni historia 3 op
• Yleisopintoja: Puheviestintä, Äänenkäyttö ja esiintyminen, Yy12 (2 op)

Tieteellinen kirjoittaminen Yy11 (3 op) (pakollisia väyläopinnoissa)
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• Käyttäytymistieteelliset opinnot, esim.
• Esi- ja alkuopetus (25 op)
• Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)
• Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) (25 op)
• Psykologian perusopinnot (25 op)

• Mediakasvatus: Verkko-opetus (3 op)
• Tekstiilit, kuluttajuus ja kestävä kehitys (2 op)
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Maatalous-metsätieteelliset opinnot
• Koirakurssi (3 op)

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot, esim.
• Maantieteen perusopintoja
• Matematiikka tutuksi (5 op), Matriisilaskenta I ja II (5+5 op)
• Tietojenkäsittelytieteen perusopintoja (21 op)
• Tähtitiede: Maailmankaikkeus nyt (3 op)
• Tähtitiede: Johdatus astrobiologiaan (3 op)
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Oikeustieteelliset opinnot
• Johdatus oikeustieteeseen (2 op) / Grundkurs i juridik (2 sp)

• Edeltävinä opintoina lähes kaikille muille oikeustieteen kursseille, ei
vaadita HY:n perustutkinto-opiskelijoilta

• Eurooppaoikeus (6 op)
• Oikeushistoria (5 op)
• Perhe- ja jäämistöoikeus (6 op)
• Valtiosääntöoikeus (5 op)
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Valtiotieteelliset opinnot, esim.

• Kehitysmaatutkimus (25 op)
• Sosiaalipsykologian perusopinnot (25 op)
• Sosiaalityön perusopinnot (25 op)
• Valtio-opin perusopinnot (25 op)
• Viestinnän perusopinnot (25 op)

• Valtiotieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimukset muuttuvat
lukuvuosille 2014-2017. Kesän 2014 opetus järjestetään loppuun
asti lukuvuosien 2011-2014 tutkintovaatimusten mukaan. Syksyllä
alkava opetus järjestetään uusien tutkintovaatimusten mukaan.
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Valtiotieteelliset opinnot
• Yleisopintoja: Tieteellinen kirjoittaminen (2 op)

Monitieteiset opintojaksot
• Naiset, miehet, talous (5-6 op)
• Talouspolitiikan modernit klassikot (2-6 op)
• Viha- ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa (5-6 op)

2.4.2014 29Avoin yliopisto

OPINTOTARJONTA 8/8



• Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)
• Luentotallenteita, verkkokeskusteluita, esseitä, verkkotenttejä kirjallisuudesta
• Huom! 1. opintojakso lähiopetuspainotteinen

• Lisäksi useita yksittäisiä kursseja, esim:
• Mediakasvatus: Verkko-opetus (3 op)
• Valtio-oppi: Poliittisen ajattelun perusteet (6 op)
• Yksittäisiä kursseja viestinnässä

• Viestinnän analyysi (5 op), Verkko ja kansalaiset (5 op), Sukupuoli
mediatutkimuksessa (5 op)

• Tekstiilit, kuluttajuus ja kestävä kehitys (2 op)
• Käytännöllisen teologian perusteet (5 op)
• Kehitysmaatutkimus: Sukupuoli ja kehitys (5 op)
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• Avoimen yliopiston opiskelijat voivat käyttää
Helsingin yliopiston kirjaston palveluita:
http://www.helsinki.fi/kirjasto/

• Kokoelmaluettelo ja lainausjärjestelmä Helka
http://helsinki.fi/helka

• Kirjojen saatavuustiedot,
kirjojen varaaminen ja lainojen uusiminen

• Frank-monihaku: hakee kaikista kirjastoista
• http://monihaku.kirjastot.fi/fi/
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Helsingin yliopiston pääkirjasto
Kaisa-talossa, Fabianinkatu 30
Tieteenalakohtaiset kampuskirjastot:

• Keskustakampuksen kirjasto
• Meilahden kampuskirjasto Terkko
• Kumpulan kampuskirjasto
• Viikin kampuskirjasto

Tiedonhankinnan peruskursseja, kaikille avoimia
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Opintosuoritukset rekisteröidään Helsingin yliopiston
opintorekisteriin Oodiin

Opintosuoritukset voi tarkistaa WebOodista
https://weboodi.helsinki.fi/hy/

WebOodiin kirjaudutaan yliopiston käyttöluvalla (AD-luvalla), jonka
kaikki Avoimen yliopiston opiskelijat saavat ennen opintojen alkua
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Virallinen opintosuoritusote: Opiskelija saa pyynnöstä
yhden maksuttoman otteen lukukaudessa,
ylimääräisistä otteista maksu on 4 €

Otteen voi noutaa tai tilata asiakaspalvelusta

Epävirallisen opintosuoritusotteen voi tilata suoraan
WebOodi -järjestelmästä
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• Perus- ja aineopintojen kokonaismerkinnät
• Kun olet suorittanut kaikki kokonaisuuteen

kuuluvat opintojaksot, pyydä kokonaismerkintä lomakkeella:
• www.avoin.helsinki.fi/lomakkeet/opintokokonaisuuskoonti.htm
• Kun opintokokonaisuus on koottu, näkyy se

opintosuoritusrekisterissä sekä
opintosuoritusotteella omana suorituksenaan.

2.4.2014 35Avoin yliopisto

OPINTOSUORITUKSET JA
TODISTUKSET 3/3

https://www.avoin.helsinki.fi/lomakkeet/opintokokonaisuuskoonti.htm


• Ennakkotiedot syksyllä alkavasta
opetuksesta
verkkopalvelussamme toukokuussa

• Vahvistetut tiedot 1.7. mennessä
• Ilmoittautuminen alkaa elokuussa

SYKSY 2014
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