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• Avoin yliopisto-opiskelu

• Ilmoittautuminen

• Opintotarjonnasta

• Osallistu myös oppiaineiden
omiin orientaatioihin

@HYAvoin
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INFOTILAISUUDEN
SISÄLTÖ

Video:
Avoin yliopisto - löydä oma polkusi

https://www.facebook.com/pages/Helsingin-yliopiston-Avoin-yliopisto/116280055091202?fref=ts
https://youtu.be/1cyILQbGGxQ


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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MIKSI OPISKELLA
AVOIMESSA
YLIOPISTOSSA?



• 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
• Jaksoja voi uusia ja arvosanoja korottaa
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PERUSTIETOA
OPISKELUSTA



• Ei oikeuta opintososiaalisiin etuihin,
kuten opintotukeen, opiskelija-
alennuksiin jne.

• Opiskelu on maksullista, 10 e/
opintopiste

• Opetusta järjestävät myös monet
yhteistyöoppilaitokset kuten
kansalais- ja työväenopistot sekä
kesäyliopistot.

• Opetus järjestetään pääsääntöisesti
arki-iltaisin
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PERUSTIETOA
OPISKELUSTA



• Omatoimista ja yhteisöllistä
• Tieteellistä
• Luentoja, muistiinpanoja
• Kirjallisia töitä lähdeaineistosta
• Tenttejä luennoista ja kirjoista
• Kielitaito käyttöön
• Alan tutkimusmenetelmiin perehtymistä
• Tilastotiede tulee käyttöön
• Monitieteistä
• Opiskelutaitoja kehittävää
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MILLAISTA ON OPISKELLA
AVOIMESSA
YLIOPISTOSSA?



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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MILLAISTA ON OPISKELLA
AVOIMESSA
YLIOPISTOSSA?



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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KESKEISET KÄSITTEET



• Yleisneuvonta
• Tietoa opetustarjonnasta
• Opinto-oppaita
• Opintosuoritusotteet
• Tietokoneita, kopiokone ja

tulostin opiskelijoiden käytössä
(kopiokortteja voi ostaa
Unigrafiasta, Vuorikatu 3.)
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OPISKELIJANEUVONTA



Opiskelijaneuvonta
Yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, 1. krs
puh. 02941 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 12.00–15.00

Kiinni 6.7. – 19.7.2015, sähköpostiin kuitenkin vastataan

Tarkista poikkeavat aukioloajat verkkopalvelusta:
http://www.avoin.helsinki.fi/yhteystiedot.htm
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OPISKELIJANEUVONTA

mailto:neuvonta@helsinki.fi
http://www.avoin.helsinki.fi/yhteystiedot.htm


• 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
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AVOIMEN YLIOPISTON OMA
OPINTOJEN OHJAUS



Sähköinen ajanvarausjärjestelmä otetaan käyttöön ja se
mahdollistaa omatoimisen ajanvarauksen netissä.

Suljettu 17.6.-3.8.2015
Sähköposteihin vastataan viiveellä

Opintojen ohjauksen yhteystiedot:
Puh. +358 2941 28321
avoin-ohjaus@helsinki.fi

Puhelinneuvonta
ma klo 10-13
ti klo 13-16
ke klo 10-13

12.11.2013 12Avoin yliopisto

OPINTOJEN OHJAUS

https://secure.vihta.com/public-ng/avoinyohelsinki/
mailto:avoin-ohjaus@helsinki.fi
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SÄHKÖINEN AJANVARAUS



Opiskelutaitoihin liittyvää materiaalia:
http://www.avoin.helsinki.fi/opiskeluntaito/index.htm
• Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS
• Oivaltava lukeminen
• Kirjallinen ilmaisu
• Oman kielitaidon arviointi
• Opiskelua tukevia materiaaleja
• Tallenteita esim. opiskelumotivaatiosta
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OPISKELUN TUEKSI
WWW.HELSINKI.FI/AVOIN

http://www.avoin.helsinki.fi/opiskeluntaito/index.htm


Koulutussuunnittelijat
• Opinto-ohjelmien suunnittelu
• Opetuksen kehittäminen ja arviointi
• Mukana oppiaineen orientaatioissa

Opintosihteerit
• Vastaavat opetuksen käytännön järjestelyjen sujumisesta
• Rekisteröivät suoritukset Helsingin yliopiston opintorekisteriin

Yhteystiedot ovat verkkopalvelussa
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MUU HENKILÖKUNTA

https://www.avoin.helsinki.fi/henkilosto/index.htm


• Opinto-ohjelmat
Mahdolliset muutokset päivitetään verkkopalveluun

• Opintoihin ilmoittautuminen
• Opintoneuvontaa
• Oppiaineiden esittelyt

• Opintojen aikana:
• Verkkosivuilla linkki yliopiston intraan, Flammaan –

kirjaudutaan yliopiston käyttöluvalla

• Verkkosivuilla linkki Omille sivuille – vaatii rekisteröitymisen
mm. tenttiin ilmoittautuminen, linkit Moodle-oppimisympäristöön
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VERKKOPALVELU
WWW.HELSINKI.FI/AVOIN

http://www.helsinki.fi/avoin


1. Avoimen yliopiston verkkopalvelun käyttäjätunnus luodaan
itse
• Ilmoittautuminen opintoihin
• Ilmoittautuminen tentteihin
• Omat sivut -palvelun, jossa mm. Moodle-oppimisympäristöjen www-

osoitteet sekä kurssiavaimet.

2. Helsingin yliopiston käyttäjätunnus (AD-lupa), myönnetään
ilmoittautuneille – aktivointi pankkitunnuksilla.
• Flamma-intranet
• Verkko-oppimisympäristö Moodle
• WebOodi - opiskelijarekisteri
• Kirjaston e-aineistot
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TARVITSET KAKSI
KÄYTTÄJÄTUNNUSTA
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• Kirjaudu Avoimen yliopiston intraan eli Flammaan Helsingin yliopiston
käyttäjätunnuksella (AD-lupa)

• Opintojen aikana tarvittavaa tietoa käytännön asioista mm. opetuspaikat
sekä opintosuorituksia, tenttejä, opintosuoritusotetta ja muita todistuksia
koskevat ohjeet

• Myös Avoimen yliopiston opiskelijat näkevät Flamman Opintoni-
ikkunasta, omat ilmoittautumisensa, opinto-oikeutensa ja
suoritustietonsa kalenterin.

FLAMMA OPISKELIJALLE
KANAVA







• Opintojen aikana voit käydä antamassa suostumuksen WebOodissa
kohdassa Muut toiminnot /Henkilötiedot-> Luovutustiedot =
Opintosuorituksista lähetetään ilmoitus sähköpostiini - sisältää
arvosanan.

TILAA SUORITUSMERKINNÄT SÄHKÖPOSTIISI



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

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille opiskelu  on
kesällä ilmaista. Mahdollinen materiaalimaksu kuitenkin
peritään.
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ILMOITTAUTUMINEN
OPINTOIHIN



Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan ennen ilmoittautumista
• Opetuksen ajat ja paikat
• Ilmoittautumis- ja maksuehdot

Ensimmäinen vaihe:
Ilmoittautuminen 11.5.–15.7. alkaviin opintoihin alkaa alla
mainittuina päivinä klo 10
ti 14.4. Oikeustieteelliset, bio- ja ympäristötieteelliset,
matemaattis-luonnontieteelliset ja muut opinnot
ke 15.4. Valtiotieteelliset ja humanistiset opinnot
to 16.4. Käyttäytymistieteelliset opinnot
pe 17.4. Kielet ja teologiset opinnot
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ILMOITTAUTUMINEN OPINTOIHIN



Toinen vaihe:

Ilmoittautuminen 16.7.–29.8. alkaviin opintoihin alkaa alla
mainittuina päivinä klo 10

ti 2.6. Valtiotieteelliset ja humanistiset opinnot
ke 3.6. Käyttäytymistieteelliset opinnot
to 4.6. Kielet ja teologiset opinnot
pe 5.6. Oikeustieteelliset, bio- ja ympäristötieteelliset,
matemaattis-luonnontieteelliset ja muut opinnot
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ILMOITTAUTUMINEN OPINTOIHIN



Verkkoilmoittautuminen edellyttää rekisteröitymistä Avoimen
yliopiston verkkopalvelun käyttäjäksi
https://www.avoin.helsinki.fi/palvelut/rek.aspx

• Rekisteröityessäsi antamasi sähköpostiosoite toimii
käyttäjätunnuksena. Salasanan luot itse. Varmista, että
sähköpostiosoitteesi on kirjoitettu oikein!

• Käytä aina samaa käyttäjätunnusta opintoihin ja tentteihin
ilmoittautuessasi

• Uuden salasanan saat tilattua kirjautumissivulta
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ILMOITTAUTUMINEN
OPINTOIHIN

https://www.avoin.helsinki.fi/palvelut/rek.aspx


• 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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ILMOITTAUTUMINEN
OPINTOIHIN



Jos et voi aloittaa opintoja, peru
osallistumisesi niin joku toinen saa paikan
jonosta !!

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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PERUMINEN

http://www.avoin.helsinki.fi/palvelut/ehdot.htm


Uutuuksia opintotarjonnassa ovat mm:

• Nykyfysiikan peruskivet
• Johdatus vammaistutukimukseen
• Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen
• Draamakasvatuksen perusteet
• Ekotoksikologian perusteet
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OPINTOTARJONTA



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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OPINTOTARJONTA



• Muut kieliopinnot
• Espanja
• Italia
• Saksa
• Venäjä

• Kielikursseilla opiskelijan on oltava läsnä ensimmäisellä opetuskerralla
tai hän menettää opiskelupaikkansa !
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OPINTOTARJONTA



• Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot, esim.
• Ekologian perusteet (4 op)
• Geenitekniikka (3 op)
• Fennoskandian kasvimaantiede (3 op)

• Humanistiset opinnot, esim.
• Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot -osia
• Museologia- Näkökulmia aineellisen kulttuurihistorian tutkimukseen (3 op)
• Arkeologian aineopintoja mm. ihmisosteologia
• Yleisopintoja: Puheviestintä, Äänenkäyttö ja esiintyminen, Yy12 (2 op)

Tieteellinen kirjoittaminen Yy11 (3 op) (pakollisia väyläopinnoissa)
• HUOM: Opiskelutaidon kurssi- Jäikö esseesi kesken (0 op)
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OPINTOTARJONTA



Maatalous-metsätieteelliset opinnot
• Ravitsemustiede- perusopintoja

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot, esim.
• Maantieteen perusopinnot - osia
• Matematiikka tutuksi (5 op
• Tietojenkäsittelytieteen perusopintoja (25 op)
• Maailmankaikkeus nyt (3 op)
• Johdatus astrobiologiaan (3 op)
• Orgaaninen kemia 1 (3 op)
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OPINTOTARJONTA



• Käyttäytymistieteelliset opinnot, esim.
• Draamakasvatuksen perusteet (3 op)
• Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)
• Esi- ja alkuopetuksen perusopinnoista (12 op )
• Kasvatustiede (varhaiskasvatus) perusopinnoista (5 op)
• Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) (25 op)
• Kasvatustieteiden aineopintoja (yleinen ja aikuiskasvatustiede) (4 op)
• Mediakasvatus: Verkko-opetus (3 op)
• Kognitiotiede (5 op)
• Psykologian perusopinnot (25 op)
• Käsityötieteen perusopinnoista  (2 op), syventävistä opinnoista (3 op)
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OPINTOTARJONTA



Oikeustieteelliset opinnot
• Johdatus oikeustieteeseen (2 op)

• 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)
• Perhe-elämän suoja ja lapsen oikeudet perhepiirissä (valt.tdk) (5 op)
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OPINTOTARJONTA



Valtiotieteelliset opinnot, esim.
• Elämänkatsomustiedon perusopintoja (21 op)
• Filosofian perusopinnot (25 op)
• Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot (25 op) ja aineopintoja 25 op
• Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen perusopintoja (10 op)
• Poliittisen historian perusopintoja (20 op)
• Sosiaali- ja kulttuuriantropologian perusopinnot (25 op)
• Sosiaalipsykologian perusopinnot (25 op)
• Sosiaalityön perusopinnot
• Sosiologian perusopinnot (25 op)
• Valtio-opin perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op)
• Vammaistutkimuksen perusopintoja (5 op)
• Vanhenemisen tutkimus (5 op)
• Viestinnän perusopinnot (25 op) ja aineopinnot 35 (op)
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OPINTOTARJONTA



Valtiotieteelliset opinnot
• Yleisopintoja: Tieteellinen kirjoittaminen (2 op)

Monitieteiset opintojaksot
• Naiset, miehet, talous (5-6 op)
• Talouspolitiikan modernit klassikot (2-6 op)
• Populismi, politiikka ja media (5 op)
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OPINTOTARJONTA



Verkko-opinnot
• Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)

• Luentotallenteita, verkkokeskusteluita, esseitä, verkkotenttejä
kirjallisuudesta

• Lisäksi useita yksittäisiä kursseja, esim:
• Mediakasvatus
• Taidehistoria
• Viestinnästä
• Kasvatustieteet
• Kehitysmaatutkimus
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OPINTOTARJONTA,
VERKKO-OPINNOT



Teologiset opinnot
• Heprea 810 op)
• Kreikka (10 op)
• Latina (10 op)

• Käytännöllisen teologian
perusteet (5 op)
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OPINTOTARJONTA



• Aloita tenttikirjojen etsiminen ajoissa !
• Kirjastokortin saa heti kuvallista henkilökorttia

vastaan
• Helsingin yliopiston kirjaston palvelut

http://www.helsinki.fi/kirjasto/
• Pikahaulla pääsivulla voit etsiä aineistoja

HELKA:sta tai artikkeleita HELDA:sta sekä
rajata hakua vain e-aineistoihin
http://helsinki.fi/helka
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HELSINGIN YLIOPISTON
KIRJASTO

http://www.helsinki.fi/kirjasto/
http://helsinki.fi/helka


Helsingin yliopiston pääkirjasto
Kaisa-talossa, Fabianinkatu 30
ma-pe 9-20, la 10-16, su suljettu

Tieteenalakohtaiset kampuskirjastot:
• Keskustakampuksen kirjasto
• Meilahden kampuskirjasto Terkko
• Kumpulan kampuskirjasto
• Viikin kampuskirjasto Frank-monihaku hakee kaikista

kirjastoista !

http://monihaku.kirjastot.fi/fi/

HELSINGIN YLIOPISTON
KIRJASTO
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http://monihaku.kirjastot.fi/fi/


• Opintosuoritukset rekisteröidään Helsingin yliopiston
opintorekisteriin Oodiin pysyvästi

• Opintojen aikana voit käydä antamassa suostumuksen
WebOodissa kohdassa Muut toiminnot /Henkilötiedot->
Luovutustiedot =>
Opintosuorituksista lähetetään ilmoitus sähköpostiini - sisältää
arvosanan

• Opintosuoritukset voi tarkistaa Flammasta

• Flammaan kirjaudutaan yliopiston käyttöluvalla (AD-luvalla
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OPINTOSUORITUKSET



Virallinen opintosuoritusote: Opiskelija saa pyynnöstä
yhden maksuttoman otteen lukukaudessa,
ylimääräisistä otteista maksu on 4 €

Otteen voi noutaa tai tilata opiskelijaneuvonnasta

Epävirallisen opintosuoritusotteen voi tilata Flamman kautta
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OPINTOSUORITUKSET



• 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.
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PERUS- JA AINEOPINTOJEN
KOKONAISMERKINNÄT

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


• Ennakkotiedot syksyllä alkavasta
opetuksesta
verkkopalvelussamme toukokuussa ja
lopulliset tiedot heinäkuun alussa.

• Ilmoittautuminen alkaa elokuussa viikolla 34
eli 17.8. alkaen.

• Tilaa Avoimen yliopiston uutiskirje, se
muistuttaa ilmoittautumisten alkamisesta

SYKSY 2015



TERVETULOA
OPISKELEMAAN

AVOIMEEN
YLIOPISTOON!


