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OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN KESKUS

Aktiivi-Instituutti ja Helsingin aikuisopisto tarjoavat Tehyn kanssa avoimen yliopiston opintoja yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa. Avoin yliopisto on
avoin kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimen yliopiston opinnot
sopivat ammattitaidon ylläpitämiseen, uuden uran alkuun, eri tieteenaloista kiinnostuneille sekä oppimisen iloa ja oivalluksia etsiville. Opinnot suunnitellaan siten,
että ne on mahdollista suorittaa työn ohessa. Tehy on yksi Aktiivi-Instituutin ja aikuisopiston omistajista ja tukee jäseniensä opintoja osallistumalla kustannuksiin.
Jäsenhintaisia paikkoja on rajallisesti. Tutustu ja ilmoittaudu: www.helao.fi
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen
perusopinnot (30 op)
Itä-Suomen yliopisto
Tehyn jäsenille 220 €
Verkko-opinnot syyskuu 2020 – kesäkuu 2021
Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan arjen
ilmiöiden jäsentämiseksi sekä muutosten ja päätöksenteon tueksi tutkittua tietoa ja teoreettista
ymmärrystä. Perusopintojen painopistealueita
ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden
rakenne, niiden organisointi ja arviointi, sekä ohjaus ja toiminnan nykyiset ja tulevat muutokset.
Opinnot soveltuvat sosiaali- ja terveysalalla jo

toimiville, johtotehtäviin tähtääville tai muutoin
alasta kiinnostuneille asiantuntijoille, joita kiinnostavat laajasti johtamisen ja palveluiden toiminnan ja organisoinnin kysymykset sosiaali- ja
terveydenhuollossa.

Opintojaksot
• Akateemisista opiskelutaidoista
työelämävalmiuksiin 5 op
• Sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat 5 op
• Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op
• Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassikot 5 op
• Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op
• Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op

Käännä

Työ- ja organisaatiopsykologian
perusopinnot (25 op)
Itä-Suomen yliopisto
Tehyn jäsenille 220 €
Verkko-opinnot syksy 2020 – 31.12.2021
Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva
työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista
kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset
verkostot. Opinnot antavat lisäksi mahdollisuuden
perehtyä esimerkiksi digiajan työelämätaitoihin
sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen työelämän vuorovaikutustilanteissa.
Pakolliset opintojaksot 15 op
Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
Organisaatioiden johtaminen 3 op
Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
Valinnaiset opintojaksot 10 op
Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
Digiajan työelämä 3 op (ei tarjolla lv. 2020-2021)
Elinvoimainen organisaatio 3 op
Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op
Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op

Markkinoinnin perusteet (7 op)
Vaasan yliopisto
Tehyn jäsenille 70 €
Verkko-opinnot viikot 39–45
Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija 1)
osaa kertoa markkinointiajattelun kehitystä, 2)
selittää markkinoinnin aseman yrityksen liiketoiminnassa erilaisissa toimintaympäristöissä,
3) osaa kuvata markkinoinnin päätehtävät ja
perusprosessit, 4) osaa soveltaa markkinoinnin
peruskäsitteitä ja työkaluja markkinoinnillisen
kokonaisuuden luomisessa.
Sisältö: Markkinoinnin peruskäsitteet, kysyntä- ja
kilpailuympäristön analysointi, yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiprosessi sekä
markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot. Oppimisen perustana ovat luennot ja samanaikainen
tutustuminen kirjallisuuteen. Näin syntyvää
tietämystä vahvistetaan ymmärrykseksi harjoitustyön avulla. Harjoitustyössä suunnitellaan valitun
tuotteen tai palvelun markkinoinnin kokonaisuutta ja esitetään se pienryhmissä.

Viestintä ja vaikuttaminen (5 op)
Jyväskylän yliopisto
Tehyn jäsenille 50 €
Verkko-opinnot viikot 37–44
Opintojaksolla tutustutaan vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteisiin sekä kampanja- ja vaikuttamisviestintään. Opintojaksolla tarkastellaan
ja analysoidaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää
eri konteksteissa ja eri toimijoiden näkökulmista.

Ilmoittaudu opintoihin helao.fi
Opintoneuvonta

Tutustu

Koulutuspäällikkö Anne Hirvonen,
anne.hirvonen@helao.fi, 050 590 7184
Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8

helao.fi/avoimen-yliopiston-info

Lisätietoja
toimisto@helao.fi, 09 41 500 300
Helsingin aikuisopisto, Runeberginkatu 22–24

Voit perua koulutukset maksutta 14 päivää ennen
niiden alkua. Perimme täyden, alentamattoman
opintomaksun, jos perut myöhässä tai jätät paikan
käyttämättä.

Käännä

