
Avoin kaikille

Helsingin aikuisopisto järjestää Avoimen yliopiston opintoja yhteistyössä suomalaisten yli-
opistojen kanssa. Avoimen yliopiston opinnot sopivat esimerkiksi ammattitaidon ylläpitä-
miseen, uuden uran alkuun, eri tieteenaloista kiinnostuneille sekä oppimisen iloa ja oival-
luksia etsiville. Opinnot suunnitellaan siten, että ne on mahdollista suorittaa työn ohessa.
Varmista paikkasi ilmoittautumalla verkkosivulla www.helao.fi. Ota sen jälkeen yhteyttä 
sähköpostitse toimisto@helao.fi saadaksesi Tehyn jäsenhinnan.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot
30 op/Itä-Suomen yliopisto
250 €  Tehyn jäsenille 
(30 € ilmoittautuessa ja 220 € rekisteröityessä yliopistolle) 
Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan arjen ilmiöiden jäsentä-
miseksi sekä muutosten ja päätöksenteon tueksi tutkittua tietoa 
ja teoreettista ymmärrystä. Perusopintojen 30 op painopistealu-
eita ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palveluiden rakenne, niiden organisointi 
ja ohjaus sekä toiminnan muutosten johtaminen. Opinnot sovel-
tuvat sosiaali- ja terveysalalla jo toimiville, johtotehtäviin täh-
tääville tai muutoin alasta kiinnostuneille asiantuntijoille, joita 
kiinnostavat laajasti johtamisen ja palveluiden toiminnan ja or-
ganisoinnin kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet
4 op/Itä-Suomen yliopisto
45 € Tehyn jäsenille 
(5 € ilmoittautuessa ja 40 € rekisteröityessä yliopistolle) 
Kuinka työpaikallasi voidaan? Onko työturvallisuus huomioitu? 
Voisiko ergonomian avulla saada työt sujumaan joustavammin 
ja tehokkaammin?
Opintojakso on avain:
• työergonomian ja hyvinvoinnin nykytilanteen selvittämiseen
• ergonomian parantamiseen
• kuormituksen optimoimiseen
• työssä jaksamisen edistämiseen
• yhteistyön lisäämiseen
• työturvallisuuden kehittämiseen
Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet – opintojakso on osa er-
gonomian ja työhyvinvoinnin perusopintokokonaisuutta (25
op), Ergonettiä. Opinnot on tarkoitettu kaikille työhyvinvoin-
nista ja ergonomiasta kiinnostuneille, mutta ne sopivat myös
ammatillisiksi opinnoiksi erityisesti työsuojelun ja terveyden-
huollon tehtävissä toimiville. Opintoihin ei ole pohjakoulutus-
vaatimuksia.

Johdatus oikeustieteeseen
2 op/Turun yliopisto, oikeustiede
180 € Tehyn jäsenille
(160 € ilmoittautuessa ja 20 € rekisteröityessä yliopistolle)
Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeu-
dellisista käsitteistä, sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudena-
lojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Peruskäsitteitä, 
oikeudellisia instituutioita sekä oikeudellisia menettelyjä käsitel-
lään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä.

Työoikeus
7 op/Turun yliopisto, oikeustiede
100 € Tehyn jäsenille 
(40 € ilmoittautuessa ja 60 € rekisteröityessä yliopistolle)
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kokonaiskuvan palkka-
työvoiman käyttötavoista, hallitsee työoikeuden normijärjestel-
män ja työmarkkinamekanismin toiminnan sekä osaa yksilöl-
lisen ja kollektiivisen työoikeuden yleiset opit, pääsisällön sekä 
kansallisen ja kansainvälisen kehityksen. Opiskelija hallitsee 
työsopimuksen tekemisen ja päättämisen keskeiset kysymykset.
Huom! Opiskelijan tulee olla suorittanut aikaisempina opintoina 
hyväksytysti opintojakso Johdatus oikeustieteeseen 2 op.

Aktiivi-Instituutti on kansanopisto, jonka erityis-
tehtävänä on työelämän kehittäminen. Helsingin ai-
kuisopisto on yksi Suomen suurimmista yksityisistä 
kansalaisopistoista ja se tarjoaa vuosittain yli 1 000 
kurssia kielten, liikunnan, taiteen ym. aine-alueilta.

Helsingin aikuisopisto
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Lisätietoja: 
Anne Hirvonen, 050 590 7184, anne.hirvonen@helao.fi
Tea Tetri, 045 859 1141,  tea.tetri@helao.fi


