


TERVETULOA
AVOIMEN YLIOPISTON
INFOTILAISUUTEEN!

Syksyllä 2016 alkavat opinnot

2Avoin yliopisto



Avoin yliopisto-opiskelu
Ilmoittautuminen ja muut käytännöt
Opintotarjonta
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INFOTILAISUUDEN
SISÄLTÖ



OSA HELSINGIN YLIOPISTOA



Avoimessa voit
• Tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun
• Perehtyä tiettyyn oppiaineeseen
• Hankkia omaan ammattialaan liittyvää teoreettista tietoa
• Valmistautua yliopiston pääsykokeisiin
• Opiskella sivuainetta
• Lisätä yleissivistystä
• Harrastaa ja oppia
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AVOIN ON YLIOPISTO
KAIKILLE.



• Opintoja n. 100 oppiaineessa kymmenestä tiedekunnasta.
• Perusopintokokonaisuuksia on n. 50 oppiaineessa
• Aineopintokokonaisuuksia on n. 15 oppiaineessa.
• Täysin etänä opiskeltavia verkko-opintoja n. 25 oppiaineessa.

AVOIMEN YLIOPISTON
OPINNOT



• Opetus on Helsingin yliopiston hyväksymää ja vastaa
yliopiston opetussuunnitelmia

• Ei ikä- eikä pohjakoulutusvaatimuksia
• Opiskelijat valitaan yleensä ilmoittautumisjärjestyksessä
• Ei voi suorittaa tutkintoa
• Opintoja myös yhteistyöoppilaitoksissa (esim. työväenopistot

ja kesäyliopistot)

7Avoin yliopisto

PERUSTIETOA
OPISKELUSTA



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

• Opiskelu on maksullista, 15 e/ opintopiste
(yhteistyöopistoissa hinnat voivat vaihdella)

• Opetus järjestetään pääsääntöisesti arki-iltaisin
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PERUSTIETOA
OPISKELUSTA



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



Oppiaineiden esittelyt

Opinto-ohjelmat
• Opintojaksojen kuvaukset, aikataulut, opetuspaikat
• Ilmoittautuminen opintoihin

Mahdolliset muutokset päivitetään opinto-ohjelmaan ja kurssin
Moodle-sivuille

Yhteydenottolomake

www.helsinki.fi/avoin-yliopisto
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OPINTOTARJONTA



Omat sivut –palvelu
• Linkit opinto-ohjelmiin ja Moodle-oppimisympäristöön + kurssiavain
• Tenttiin ilmoittautuminen

Moodle-oppimisympäristö
• Luento- ja muut materiaalit, verkkotyöskentely, verkkotentit,

tehtävien palautukset

OPINTOJEN AIKANA











Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen opintojakson tai –
kokonaisuuden alkua klo 12

• Tarkka ilmoittautumisajankohta löytyy opinto-ohjelman Ilmoittaudu-
painikkeesta

• Ilmoittautua voi opintojen alkamiseen saakka. Ilmoittautumistilanne
näkyy opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painikkeen takaa.

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



Verkossa
• edellyttää rekisteröitymistä Omat Sivut –palveluun:

https://www.avoin.helsinki.fi/palvelut/rek.aspx
• Sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena. Varmista, että se on kirjoitettu

oikein!
• Käytä aina samaa käyttäjätunnusta opintoihin ja tentteihin ilmoittautuessasi

Hakijapalveluissa, jos
• sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai verkkopankkitunnuksia tai

opintomaksu laskutetaan yritykseltä
• Helsingin yliopiston päärakennus, 1. Kerros. (Fabianinkatu 33)
• https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/yhteystiedot/hakijapalvelut

ILMOITTAUTUMINEN

https://www.avoin.helsinki.fi/palvelut/rek.aspx
https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/yhteystiedot/hakijapalvelut


• Tutustu opinto-ohjelmaan ennen ilmoittautumista!
• Ilmoittautuminen on sitova
• Opintomaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä

verkkomaksuna joko omassa verkkopankissa tai luottokortilla

• HUOM! Yhteistyöoppilaitoksilla on omat ilmoittautumisajat ja –käytännöt!
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ILMOITTAUTUMINEN



Jos et voi aloittaa opintoja, peru osallistumisesi Omat sivut –
palvelussa kohdassa Osallistumistiedot

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

Jos et pysty aloittamaan opintoja sairauden takia, palautamme
opintojakson hinnasta 75 euroa ylittävän osan.
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PERUMINEN



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

• Ilmoittautuminen opintoihin ja tentteihin
• Moodle-oppimisympäristön osoite + kurssiavain
• Linkki opinto-ohjelmaan

2. Helsingin yliopiston käyttäjätunnus, myönnetään
ilmoittautuneille automaattisesti – aktivoitavissa
pankkitunnuksilla ilmoittautumista seuraavana päivänä

• Kirjautuminen Moodle-oppimisympäristö
• WebOodi - opintorekisteri
• Kirjaston e-aineistot
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KAKSI
KÄYTTÄJÄTUNNUSTA

https://www.avoin.helsinki.fi/omat/


• Yliopiston hakijapalvelut:
• Avoimen yliopiston opinnoista kiinnostuneiden

opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
• opiskelijaksiavoimeen@helsinki.fi
• p. 02941 28100 (ma-pe klo 12-15)
• Helsingin yliopiston päärakennus, 1. Kerros.

(Fabianinkatu 33), tarkista aukioloajat verkosta
• https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/yhteystiedot/hakijapalvelut
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OPINTONEUVONTA

mailto:opiskelijaksiavoimeen@helsinki.fi
https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/yhteystiedot/hakijapalvelut


• Siltavuoren opiskelijapalvelut
• Avoimessa yliopistossa jo opiskelevien palvelut (esim.

opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
• siltavuori-student@helsinki.fi
• P. 02941 29600, ma-to klo 10–14
• Käyntiosoite: Siltavuorenpenger 5 A, Minerva, K1, huone

141d
• Tarkista aukioloajat verkosta:

https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/yhteystiedot/opiskelijaneuvonta#Sil
tavuoren%20opiskelijapalvelut
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OPINTONEUVONTA

mailto:siltavuori-student@helsinki.fi
https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/yhteystiedot/opiskelijaneuvonta


Avoimen yliopiston lehtorit
• Yhteystiedot oppiaineen esittelysivulla
• oppiaineen sisällölliset kysymykset, voi pyytää palautetta tentistä tai

esseestä

Tuntiopettajat
• Tavattavissa opetuksen yhteydessä luennoilla ja Moodlessa

Koulutussuunnittelijat
• Yhteydenottolomake oppiaineen esittelysivulla
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PALVELUKSESSASI MYÖS:



Kokonaiset opintojaksojen suoritukset rekisteröidään Helsingin
yliopiston opintorekisteriin WebOodiin

WebOodiin kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksella

Opintosuoritukset voi tarkistaa WebOodista

Tieto suorituksen kirjaamisesta WebOodiin tulee automaattisesti
sähköpostiisi
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OPINTOSUORITUKSET



Epävirallinen opintosuoritusote: tilataan itse WebOodin
kautta sähköpostiin opinto-oikeuden voimassaollessa

Virallinen opintosuoritusote: saa tilaamalla Siltavuoren
opiskelijapalveluista
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OPINTOSUORITUKSET

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


Kokonaismerkintä tilataan lomakkeella

Kokonaismerkintä näkyy opintosuoritusrekisterissä sekä
opintosuoritusotteella omana suorituksenaan
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PERUS- JA AINEOPINTOJEN
KOKONAISMERKINNÄT

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


KASVATUSTIETEIDEN TUUTORI
TUULA TUHKANEN

•Kasvatustieteen maisteri 2012
•Tuutorin työt Avoimessa yliopistossa 2008 lähtien
• Aiempi työura majoitus- ja ravitsemusalalla 25
vuotta (asiakaspalvelu, myynti&markkinointi)
•Nykyinen päivätyö Omnian aikuisopisto –
liiketalouden kouluttaja Nuorten aikuisten
osaamisohjelmassa

27



Voit kertoa esim.
• Miksi olet tullut Avoimen yliopiston infotilaisuuteen?
• Mitä oppiainetta olet aikeissa opiskella?
• Mitä tavoitteita/odotuksia sinulla on opiskelulta?
• Mikä innostaa – mikä askarruttaa?
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KESKUSTELE
VIERUSKAVERIN KANSSA



• Hannele Niemi
Opetuksen ja oppimisen perusteet -kurssi

MIKÄ MEITÄ OHJAA
OPPIMISESSA?



Tehtävän arvo
• Sisäinen motivaatio
• Ulkoinen arvo

MOTIVAATIO



• Usko oman kyvykkyyteen toimia vaadittavalla tavalla, hallita
omia valintojaan, suunnata ja ylläpitää ponnisteluja
tavoitteen saavuttamiseksi (Bandura, 1986, 1997)

• Yksilön kyvykkyyttä tuottaa tuloksia (mm. opintosuoritukset)
ja ponnistella niiden saavuttamiseksi
• Tutkittu tiettyihin spesifisiin aiheisiin tai oppiaineisiin

liittyvänä, esim. matematiikka, luonnontieteet
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MINÄPYSTYVYYS:
SELF-EFFICACY (HANNELE NIEMI)



• Kuinka paljon voimavarojaan pistää tehtävään?
• Kuinka kauan sinnittelee, kun kohtaa esteitä?
• Kuinka joustava on haastavissa tilanteissa?
• Minäpystyvyyden uskomukset vaikuttavat myös ajattelumalleihin ja

emotionaalisiin reaktioihin.

ØAlhaisen minäpystyvyyden yksilöt saattavat kokea asiat paljon
vaikeampina kuin ne tosiasiassa ovat, uskomukset ruokkivat stressiä,
masennusta ja estävät löytämästä ratkaisuja ongelmiin.
ØKorkean minäpystyvyyden yksilöt ottavat vastaan vaativia tehtäviä ja

uskovat selviytäynsä niistä -> toimijuuden kokemus -> parempia
suorituksia sekä akateemisissa että ei-akateemisissa tehtävissä
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MINÄPYSTYVYYS
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ITSESÄÄTELYN TAIDOT
OPPIMISESSA



Ajan hallinta
• Pienet askeleet ja dead line –ajat tärkeitä
• Usein ratkaiseva ero hyvän ja heikon oppijan välillä
Oman minän hallinta ja ohjaus – self management
• Tietää miten vaikuttaa omaan toimintaan: aloittamisen

vaikeus, epäonnistumisen käsittely jne.
Sinnikkyys - persistency
• Tahdolla voi ohjata tekemistään ja motivaatiotakin
Avun pyytämisen ja avun antamisen strategiat
• Toiset ihmiset resurssina
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OPPIMISEN STRATEGIOILLA
RESURSSIT KÄYTTÖÖN



• Miten odotamme menestyvämme?
• Odotukset suuntaavat “ei tule mitään”, “heikosti on mennyt

ennenkin” “pystyn”, “voitan”,” haluan”
• Pelkäänkö suorituksia – suoritusahdistuneisuus
• Miten voin voittaa pelkoni?
• Kuinka tärkeää tämä on minulle?
• Mielekkyys, tehtävän arvo, hyöty
• Usko omaan toimintaan - itseluottamus
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ASENTEILLA SUURI MERKITYS -
OPPIMISEN ENNAKOINTI



• Muistiinpanot
• Kriittinen, arvioiva lukutaito
• Avainsanat
• Tiedon jäsentely
• Tiedon haun menetelmät
• Toiminen verkossa
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OPPIMISEN TEKNIIKOITA VOI
OPETELLA



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?



• Omatoimista ja yhteisöllistä
• Tieteellistä
• Luentoja, muistiinpanoja
• Kirjallisia töitä lähdeaineistosta
• Tenttejä luennoista ja kirjoista
• Kielitaito käyttöön
• Alan tutkimusmenetelmiin perehtymistä
• Monitieteistä
• Opiskelutaitoja kehittävää

38Avoin yliopisto

MILLAISTA ON OPISKELLA
AVOIMESSA
YLIOPISTOSSA?



• Taitava kirjoittaja –verkkokurssi 2 op (30 e)
3.10.-16.12.2016

• Tiedonhankinnan peruskurssi (maksuton)
5.10.2016 klo 17-18.30

• E-kirjat opiskelussa – teemailta verkossa (maksuton, ei tarvitse
ilmoittautua)
6.10.2016 klo 17-18.30

• https://courses.helsinki.fi/fi/open-university/subjects/opiskelutaitoihin-
liittyv%C3%A4t-kurssit

OPISKELUTAITOIHIN
LIITTYVÄT KURSSIT
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https://courses.helsinki.fi/fi/open-university/subjects/opiskelutaitoihin-liittyv%C3%A4t-kurssit


• Kaikille avoimet ja maksuttomat verkkoluennot, Avoimet
yliopistot yhdessä järjestävät,  klo 17.30 – 19.00

• Opiskelupaikkaa ei tullut. Tutkintotavoitteinen opiskelu avoimessa
yliopistossa 31.8.

• Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö 13.9.
• Tieteellisten tekstien lukeminen 20.9.
• Tenttiin valmistautuminen ja tenttivastaustekniikka 11.10.
• Kirjalliset tehtävät tutuiksi  25.10.
• Tiedonhaku - kun Google ei riitä 15.11.

• Verkkoluennoista tiedotetaan  tarkemmin verkkosivuilla ja
facebookissa

OPISKELUTAITOILLAT
VERKOSSA SYKSY 2016



Opiskelutaitoihin liittyvää materiaalia on verkossa:
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/kehity-
oppijana
• Kirjallinen ilmaisu
• Oivaltava lukeminen
• Oman kielitaidon arviointi
• Opiskelumotivaatiosta
• Tallenteita esim. oppimisvaikeuksista ja opiskelussa ja

opiskelumotivaatiosta

41Avoin yliopisto

KEHITY OPPIJANA



• 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

• 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


Helsingin yliopistolla menossa koulutusuudistus: Uudet koulutusohjelmat
aloittavat syksyllä 2017

Opintokokonaisuudet kannattaa suorittaa loppuun lukuvuoden 2016-17
aikana tai kesällä 2017
• Myöhemmin kokonaisuuksien loppuun tekeminen saattaa vaatia

esimerkiksi täydentävien opintojen suorittamista

Valmiiksi tehdyistä opintokokonaisuuksista kannattaa pyytää koonti ennen
syksyä 2017. Koottua kokonaisuutta ei tarvitse enää myöhemmin
täydentää.
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OPINNOT UUDISTUVAT
VUONNA 2017



TERVETULOA
OPISKELEMAAN

AVOIMEEN
YLIOPISTOON!


