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• Avoin yliopisto-opiskelu
• Ilmoittautuminen
• Opintotarjonnasta

• Kesäopetuksen
ilmoittoitautumiskäytännöt
pähkinänkuoressa:
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/
kesaopiskelu-mielessa
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INFOTILAISUUDEN
SISÄLTÖ

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
• Opiskella sivuainetta
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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
• Opintoja myös yhteistyöoppilaitoksissa (esim. kesäyliopistot)
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PERUSTIETOA
OPISKELUSTA



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

• Opiskelu on maksullista, 15 e/ opintopiste

• Kesäopetus maksutonta
ilmoittautumishetkellä läsnäoleville HY:n
tutkinto-opiskelijoille (Huom!
kesäyliopistoissa opetus maksullista)

• 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
• 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
• MOOCit
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MILLAISTA ON OPISKELLA
AVOIMESSA
YLIOPISTOSSA?



AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOT

• Opintoja n. 100 oppiaineessa 10 tiedekunnasta.
• Perusopintokokonaisuuksia on n. 50 oppiaineessa
• Aineopintokokonaisuuksia on n. 15 oppiaineessa.
• Täysin etäopiskeltavia verkko-opintoja n. 25

oppiaineessa.

Yleisopinnot
• Kieliopinnot
• TVT-opinnot
• Muita

tiedekuntako
htaisia

Perusopinnot
25 op

Aineopinnot
Avoimessa
sivuaineen
mukaiset
n. 35 - 41 op
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AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOT
VS. TUTKINTORAKENNE (ESIM.)

Maisterin tutkinto 120 op

Kandidaatin tutkinto 180 op

Syventävät/pääaine opinnot
• Sisältöopinnot
• Pro Gradu-tutkielma

ja seminaari
• Harjoittelu

Sivuaineopinnot
ja/tai
vapaasti
valittavat opinnot

Yleisopinnot
• Kieliopinnot
• TVT-opinnot
• Muita

tiedekunta-
kohtaisia

Sivuaine-
opintoja

Perusopinnot
25 op

Aineopinnot
• Avoimessa

sivuaineen
mukaiset n.
35 - 41 op

• yleensä
tutkinnoss
a 55 op
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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



Yleinen opiskelijaneuvonta

• Yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, 1. krs
puh. 02941 22244, neuvonta@helsinki.fi

• Auki arkipäivisin, tarkista aukioloajat verkosta

https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/yhteystiedot/opiskelijaneuvonta
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OPISKELIJANEUVONTA

mailto:neuvonta@helsinki.fi
https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/yhteystiedot/opiskelijaneuvonta


• Puh. 02941 28321, avoin-ohjaus@helsinki.fi

• Puhelinneuvonta  30.4. saakka ma 10-12, ti 12-14

• Opintojen ohjaus on maksutonta

• 1.5. alkaen tarkista ohjauspalvelujen saatavuus
verkosta !
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OPINTOJEN OHJAUS

mailto:avoin-ohjaus@helsinki.fi


Opiskelutaitoihin liittyvää materiaalia on verkossa:
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/kehity-oppijana
• Oivaltava lukeminen
• Kirjallinen ilmaisu
• Oman kielitaidon arviointi
• Opiskelua tukevia materiaaleja
• Tallenteita esim. opiskelumotivaatiosta
• Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS
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KEHITY OPPIJANA
HELSINKI.FI/FI/AVOIN-YLIOPISTO



Jäikö esseesi kesken (hum.)
https://courses.helsinki.fi/fi/a930006/113210553

Onko esseen tai oppimispäiväkirjan kirjoittamisen aloittaminen vaikeaa?
Vai jäikö esseesi tai oppimispäiväkirjasi hyvästä alusta huolimatta kesken?

Itsenäisesti tutustuttava tukikurssi

Ei vaadi ilmoittautumista

OPISKELUTAITOIHIN
LIITTYVÄT KURSSIT
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Avoimen yliopiston lehtorit
• Yhteystiedot  löytyvät opinto-ohjelmasta
• Lehtoriin voit ottaa yhteyttä esim. keskustellaksesi oppiaineen

sisällöllisistä kysymyksistä
• Lehtorilta voit pyytää palautetta tentistä tai esseestä

Tuntiopettajat
• Tavattavissa opetuksen yhteydessä

Mikäli oppiaineessa käytetään oppimisympäristö moodlea, niin opettajiin
saa yhteyden sen Foorumin kautta.
Joissakin aineissa on tutoreita, jotka antavat oppiaineen opiskeluun
liittyvää ohjausta
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OPETTAJAT



Koulutussuunnittelijat
• Opinto-ohjelmien suunnittelu
• Opetuksen kehittäminen ja arviointi

Opintosihteerit:  1.5. lahtien opintoneuvojat
• Opintoneuvonta
• Rekisteröivät suoritukset Helsingin yliopiston opintorekisteriin
• Kokoavat suoritukset kokonaisuuksiksi

Yhteystiedot ovat opinto-ohjelmissa
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MUU HENKILÖKUNTA



• Opintotarjonta
• Oppiaineiden esittelyt
• Opinto-ohjelmat
• Opettajat
• Opetuspaikat

Mahdolliset muutokset päivitetään opinto-ohjelmaan
Opinto-ohjelma on tärkein työkalusi opintojesi aikana

• Opintoihin ilmoittautuminen
• Lomake, jolla saat yhteyttä oppiaineen suunnittelijaan

• Opintojen aikana: Omat sivut –palvelu: linkit opinto-ohjelmiin ja
Moodle-oppimisympäristöön, tenttiin ilmoittautuminen (vaatii
rekisteröitymisen)
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HELSINKI.FI/FI/AVOIN-YLIOPISTO



1. Omat sivut –palvelun käyttäjätunnus luodaan itse
(=rekisteröityminen)

• Ilmoittautuminen opintoihin ja tentteihin
• Moodle-oppimisympäristöjen www-osoitteet sekä kurssiavaimet, linkki

opinto-ohjelmaan

2. Helsingin yliopiston käyttäjätunnus, myönnetään
ilmoittautuneille automaattisesti – aktivointi pankkitunnuksilla
(aikaisintaan 5 pvää ennen opintojen alkua)

• Verkko-oppimisympäristö Moodle
• WebOodi - opintorekisteri
• Kirjaston e-aineistot
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TARVITSET KAKSI
KÄYTTÄJÄTUNNUSTA



-Verkossa, opinto-ohjelmissa

- Verkkoilmoittautuminen edellyttää rekisteröitymistä Omat Sivut -
palvelun 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

- Huom! HY:n tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat yliopiston
käyttäjätunnuksellaan opinto-ohjelmista (ei WebOodissa)
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ILMOITTAUTUMINEN

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


Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan
ennen ilmoittautumista

• Opetuksen ajat ja paikat
• Ilmoittautumis- ja maksuehdot

• Ilmoittautumispainike tai -linkki löytyvät  opinto-ohjelmasta, kyseisen
opintojakson  (kurssin) kohdalta

• Opintomaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä
verkkomaksuna joko omassa verkkopankissa tai luottokortilla
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ILMOITTAUTUMINEN



• Ilmoittautuminen alkaa oppiaineittain porrastetusti (klo 10.00):

• 12.4. Oikeustieteelliset, bio- ja ympäristötieteelliset, matemaattis-
luonnontieteelliset ja maatalous-metsätieteelliset opinnot

• 13.4. Valtiotieteelliset ja humanistiset opinnot tieteelliset ja maatalous-
metsätieteelliset opinnot

• 14.4. Käyttäytymistieteelliset opinnot
• 15.4. Kielet ja teologiset opinnot
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ILMOITTAUTUMINEN



• Ilmoittautua voi aina opintojen alkuun asti, mikäli tilaa on

• HUOM! Yhteistyöopistoissa on omat ilmoittautumisajat ja –käytännöt

• Ilmoittautuminen on sitova

• Jos ryhmässä ei ole enää vapaita paikkoja, voit ilmoittautua varasijalle.
Varasijalle ilmoittautuminen ei ole sitova
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ILMOITTAUTUMINEN



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

• Peru osallistumisesi Omat sivut –palvelussa kohdassa
Osallistumistiedot

• Tutustu perumisehtoihin:
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-
alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot

• Jos perut opintosi viimeistään 14 vuorokautta ennen niiden
alkamista tai et pysty aloittamaan opintoja sairauden takia
(esitettävä sairauslomatodistus), palautamme opintojakson
hinnasta 75 euroa ylittävän osan
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PERUMINEN





OPETUSTARJONTA AIHEITTAIN



OPPIAINESIVU



OPPIAINESIVU



OPETUSHAKU



YLEISOPINTOJA, esim. (Linkki)
Yleis- ja menetelmäopinnot ovat olennainen osa yliopiston tutkintoja. Ne
tukevat opintoja ja antavat kirjoittamiseen, puheilmaisuun ja
tutkimusmenetelmiin liittyviä valmiuksia myös työelämään.
Yleisopintojen opintojaksot vaihtelevat sisällöltään ja laajuudeltaan
tiedekunnittain.

• Puheviestintä
• Tieteellinen kirjoittaminen
• Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 (5 op) ja osa 2

(5 op) MOOC
• Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät

OPINTOTARJONTAA

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/yleis-ja-menetelmaopinnot-kesalla-2016


• Development Economics I 5 op
• Development Economics II 5 op
• Kaupunkiaktivismi kaupunkien voimavarana 5 op verkkokurssi
• Kiinan moderni historia 5 op
• Monikulttuurisuus työelämässä 5 op verkkokurssi
• Monikulttuurisuus työelämässä 5 op
• Naiset, miehet ja talous 5 op
• Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op verkkokurssi
• Seksi, uskonto ja politiikka Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 5 op

verkkokurssi
• Nämä jaksot on hyväksytytetty useisiin eri oppiaineisiin. Useimmiten ne

soveltuvat vapaavalintaisiksi
jaksoiksi

MONITIETEISET

https://courses.helsinki.fi/fi/a990115en/113220073
https://courses.helsinki.fi/fi/a990124en/113220402
https://courses.helsinki.fi/fi/a752501/112584966
https://courses.helsinki.fi/fi/a405461/112772132
https://courses.helsinki.fi/fi/a74029/112499266
https://courses.helsinki.fi/fi/a74029/112476898
https://courses.helsinki.fi/fi/a70332/113088014
https://courses.helsinki.fi/fi/a790p260/113188219
https://courses.helsinki.fi/fi/a990055/113185873


• Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija monikulttuuristen
työyhteisöjen dynamiikkaan: niihin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, joita
kulttuurien kohtaaminen luo arjen kohtaamisiin työyhteisöissä.
Painopiste on työyhteisöissä, mutta myös kulttuurien kohtaamista
opetus-, ohjaus ja asiakastyössä tullaan sivuamaan. Monitieteisellä
luentosarjalla tarkastellaan kansainvälistyvää työelämää erityisesti
sosiaali- ja organisaasosiaalityön näkökulmista käsin.

•
• Opinnot alkavat 17.5. Kurssin voi suorittaa lähi- tai verkko-opintoina.

MONIKULTTUURISUUS
TYÖELÄMÄSSÄ



BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISET OPINNOT, esim.
• Geenitekniikka 3 op
• Python-ohjelmointia aloittelijoille 3 op

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT, esim.
• Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op (verkko-opinnot)
• Nykyfysiikan peruskiviä 3 op

MAATALOUS-METSÄTIETEELLISET OPINNOT, esim.
• Ravitsemusfysiologian perusteet, 5 op kirjatentti

Kansanravitsemus 5 op kirjatentti

OPINTOTARJONTAA

https://courses.helsinki.fi/fi/a52736/112460180
https://courses.helsinki.fi/fi/a930011/112819702
https://courses.helsinki.fi/fi/a53450/113086838
https://courses.helsinki.fi/fi/a882061/113030446
https://courses.helsinki.fi/fi/a882059/113029942


• Aloittelijoille suunnatulla kurssilla aikaisempi ohjelmointikokemus ei ole
välttämätöntä, sillä kurssilla käydään läpi ohjelmointia yleensä sekä
Python-kielisten ohjelmien rakennetta ja esimerkiksi tarvittavia
tietorakenteita alusta saakka. Luentojen lisäksi kurssilla ratkotaan
erilaisia ohjelmointitehtäviä kirjoittamalla itse pieniä Pythonohjelmia.

• Biotietelijöiden kurssin tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelija
tietää bioinformatiikan yleisimmät sovelluskohteet, tuntee tärkeimmät
biotietokannat sekä palvelimet, ja ymmärtää yleisellä tasolla miten eri
menetelmät toimivat.

• Molemmilla kursseilla opiskelijalla pitää olla oma tietokone mukana.
• Opinnot alkavat 9.5. (aloittelijat) ja 22.8. (biotietelijä

KESÄLLÄ VOI OPISKELLA PYTHON-
OHJELMOINTIAKAHDELLA ERI
KURSSILLA



HUMANISTINEN TIEDEKUNTA, esim.
• Humanistiset yleisopinnot (hum)
• Vallattomat naiset? Pohjois-amerikkalainen yhteiskunta ja

audiovisuaalinen kulttuuri 5 op
• Filosofian perusopinnot 25 op
• Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen (mooc) 5 op verkkokurssi

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA, esim.
• Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (verkko-opinnot)
• Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (lähi- ja verkko-opinnot)
• Psykologian perusopinnot 25 op
• Verkko-opetus 3 op verkkokurssi
• Huom! Myös yksittäisille
• perusopintojen opintojaksoille
• voi ilmoittautua!

OPINTOTARJONTAA

https://courses.helsinki.fi/fi/a400471/112845192
https://courses.helsinki.fi/fi/a406238/112845199
https://courses.helsinki.fi/fi/a406040/112344348
https://courses.helsinki.fi/fi/a477500/112817729
https://courses.helsinki.fi/fi/a63943/106049985


VALTIOTIETEELLISET OPINNOT, esim.
• Filosofian perusopinnot 25 op
• Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op
• Sosiaali- ja kulttuuriantropologia perusopinnot 25 op
• Sosiologian perusopinnot 25 op (verkko-opinnot)
• Sosiaalityön perusopinnot 25 op
• Valtio-opin perusopinnot 25 op (verkko-opinnot)
• Viestinnän perusopinnot 25 op
• Yhteiskuntahistorian perusopinnot, osia 25 op
• Ja paljon, paljon muuta!

Huom! Myös yksittäisille perusopintojen opintojaksoille voi ilmoittautua

OPINTOTARJONTAA



• Kaupunkiaktivismi tarkoittaa kansalaisten itse organisoimaa omaehtoista
yhteistoimintaa, joka tapahtuu yleensä järjestötoiminnan ulkopuolella.

• Monitieteisen kurssin tavoitteena on harjaantua hankkimaan tietoa
kaupunkiaktivismiin, -politiikkaan ja -kulttuuriin liittyvistä kysymyksistä
sekä harjoitella tutkimusaineiston keräämistä, havaintojen raportoimista
ja esittelemistä selkeässä muodossa.

• Kaupunkiaktivismin eri muodot tulevat tutuiksi ja osaat ainakin
alustavasti arvioida niiden mahdollisuuksia ja rajoituksia kaupunkien
kehittämisessä.

• Opinnot alkavat 2.5. Kurssin voi suorittaa lähiopintoina tai kokonaan
verkossa.

• Loppuseminaariin kaikkien opiskelijoiden toivotaan kuitenkin tulevan
Helsingin yliopiston keskustakampukselle.

KAUPUNKIAKTIVISMI



OIKEUSTIETEELLISIÄ OPINTOJA, esim.
• Johdatus oikeustieteeseen (3 op), lähi- ja verkkokurssi
• Eurooppaoikeus 6 op
• Oikeushistoria 5 op
• Perhe- ja jäämistöoikeus 6 op
• Yksityisoikeuden johdantokurssi 3 op
• Valtiosääntöoikeus 5 op

OPINTOTARJONTAA
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Tutkintoon sisältyvät kieliopinnot, esim.
• Englanti
• Toinen kotimainen (ruotsi)

Muut kieliopinnot
• Espanja
• Venäjä

Helsingin Seudun kesäyliopisto järjestää paljon kielikursseja
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OPINTOTARJONTAA



• 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
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HELSINGIN YLIOPISTON
KIRJASTO

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


Helsingin yliopiston pääkirjasto
Kaisa-talossa, Fabianinkatu 30
katso aukioloajat verkosta

Tieteenalakohtaiset kampuskirjastot:
• Keskustakampuksen kirjasto
• Meilahden kampuskirjasto Terkko
• Kumpulan kampuskirjasto
• Viikin kampuskirjasto

Tiedonhankinnan peruskurssit ovat
kaikille avoimia

Frank-monihaku hakee kaikista
kirjastoista !

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

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


• Kurssikirja voi olla myös e-kirja
• E-kirjoja luetaan verkossa yliopiston käyttäjätunnuksella

• poikkeus ellibs-palvelun kirjat, joihin tarvitaan HY:n yliopiston kirjaston kirjastokortti

• E-kirjaoppaasta vinkkejä mm. e-kirjojen käyttöön eri laitteilla:
http://libraryguides.helsinki.fi/ekirjaopas

• Pika-apua usein kysytyistä kysymyksistä:
http://libraryguides.helsinki.fi/ekirjaopas/faq

• Katso myös e-kirjat opiskelussa – tallenteet:
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opintojen-aikana/kirjastot-ja-
tiedonhaku#section-9504

HELSINGIN YLIOPISTON
KIRJASTO

http://libraryguides.helsinki.fi/ekirjaopas
http://libraryguides.helsinki.fi/ekirjaopas/faq
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opintojen-aikana/kirjastot-ja-tiedonhaku


• Kokonaiset opintosuoritukset rekisteröidään Helsingin
yliopiston opintorekisteriin Oodiin pysyvästi

• Opintosuoritukset voi tarkistaa WebOodista

• Tieto suorituksen kirjaamisesta WebOodiin tulee
automaattisesti sähköpostiisi, ellet erikseen sitä kiellä

• WebOodiin kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksella,
jonka aktivointiohjeet kaikki Avoimen yliopiston opiskelijat
saavat ennen opintojen alkua sähköpostiviestinä
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OPINTOSUORITUKSET



Virallinen opintosuoritusote: Opiskelija saa pyynnöstä
yhden maksuttoman otteen lukukaudessa (opinto-
oikeuden voimassa ollessa), ylimääräisistä otteista
maksu on 4 €

Otteen voi noutaa tai tilata opiskelijaneuvonnasta:
https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/opintojen-aikana/tilaa-opintosuoritusote

Epävirallisen opintosuoritusotteen voi tilata WebOodin
kautta sähköpostiin opinto-oikeuden voimassaollessa
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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

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


• Yliopistolla on käynnissä koulutusuudistus, joka muuttaa opintojen
sisältöjä myös Avoimessa yliopistossa. Uudet koulutusohjelmat aloittavat
syksyllä 2017.

• Mikäli sinulla on vielä kesken olevia opintokokonaisuuksia, ne
kannattaa suorittaa loppuun nyt kesällä tai ensi lukuvuoden aikana.

• Myöhemmin kokonaisuuksien loppuun tekeminen saattaa vaatia
esimerkiksi täydentävien opintojen suorittamista.

• Valmiiksi tehdyistä opintokokonaisuuksista kannattaa pyytää koonti
ennen syksyä 2017, koska koottua kokonaisuutta ei tarvitse enää
myöhemmin täydentää.
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OPINNOT UUDISTUVAT
VUONNA 2017



• Ennakkotietoja syksyllä alkavasta
opetuksesta verkkopalvelussamme
11.4.2016, tarkemmat tiedot heinäkuun
alkuun mennessä

• Tilaa Avoimen yliopiston uutiskirje, se
muistuttaa ilmoittautumisten alkamisesta

LUKUVUOSI 2016-2017



TERVETULOA
OPISKELEMAAN

AVOIMEEN
YLIOPISTOON!


