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AIKUISOPISTO
Järjestämme 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.
Tutustu tarkemmin opintoihin ja varmista paikkasi ilmoittautumalla verkkosivulla
www.helao.fi. Ota sen jälkeen yhteyttä sähköpostitse toimisto@helao.fi saadaksesi
Tehyn jäsenhinnan (paikkoja on rajallisesti).

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen (HYTE)
–osaamiskokonaisuus 26 op
Itä-Suomen yliopisto
220 € Tehyn jäsenille
(0 € ilmoittautuessa ja
220 € rekisteröityessä yliopistolle)
Aika: kevät ja syksy 2019,
monimuoto-opinnot verkossa
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HyTe) -osaamiskokonaisuuden opinnoissa tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
peruskäsitteitä, rakenteita ja terveyden edistä-

misen laajaa toimintakenttää. Opinnot antavat
kattavan kuvan uudistuvaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään, sen ohjauksesta, toimeenpanosta, päätöksenteosta ja sen johtamisesta
aina toimintaa arvioiviin mittareihin. Opinnot
avaavat terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin
moniulotteisuutta sekä sen globaaleja kysymyksiä, unohtamatta sitä, miten monia eri toimijoita
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kysymykset yhteiskunnassa koskettavat ja millä keskeisillä
toimilla on mahdollista edistää eri ikäisten ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyistä elämää.
Opinnot soveltuvat hyvinvoinnin ja terveyden

edistämisen koordinaattoreille, suunnittelijoille, asiantuntijoille, kehittäjille, johtajille, terveydenhoitajille ja kaikille sosiaali- ja terveysalalla tai kolmannella sektorilla toimiville ja muissa
asiantuntijatehtävissä toimiville, jotka tarvitsevat
sote-uudistuksen myötä vahvistaa tai päivittää
osaamistaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ajankohtaisissa kysymyksissä.

Henkilöstöjohtaminen 7 op

Vaasan yliopisto
90 € Tehyn jäsenille
(sisältää Vaasan yliopiston avoimen yliopiston
perimän opintomaksun)
Aika: 25.2.−12.5. verkko-opinnot Moodlessa
Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa
muodostamaan kokonaiskuvaa nykyaikaisesta
henkilöstöjohtamisesta yrityksissä. HenkilöstöOpintojaksot
johtamisen keskeiset prosessit käydään kurssin
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op
aikana pääpiirteissään läpi: henkilöstön hankinTerveyden edistämisen lähtökohdat 3 op
Globaalit näkökohdat terveyden edistämisen ta ja perehdyttäminen, suorituksen arviointi,
osaamisen johtaminen, urajohtaminen ja paltulevaisuudessa 5 op
Erilaiset kulttuuritaustat ja terveyskäytännöt 3 op kitseminen. Käsiteltäviä asioita ovat myös työhyvinvointi ja vastuullinen henkilöstöjohtami(yksittäisen opintojakson hinta 125 €)
nen. Tarkastelun kohteena on lisäksi henkilöstöSosiaalinen markkinointi
näkökulma yrityksen strategioissa ja henkilöstöterveyden edistämisessä 5 op
Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op		 suunnittelu. Kurssilla perehdytään myös henkilöstöammattilaisen tehtäväkenttiin.
(yksittäisen opintojakson hinta 160 €)

Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu www.helao.fi
Lisätietoja: Helsingin aikuisopiston toimisto,
toimisto@helao.fi tai 09 41 500 300,
Mannerheimintie 114, 00250 Helsinki
Opintoneuvonta: Helsingin aikuisopisto,
koulutuspäällikkö Anne Hirvonen
anne.hirvonen@helao.fi, 050 590 7184

Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry ylläpitää Helsingin aikuisopistoa ja AktiiviInstituuttia. Helsingin aikuisopisto on yksi Suomen suurimmista yksityisistä kansalaisopistoista ja se tarjoaa vuosittain yli 1 000 kurssia kielten, liikunnan, taiteen,
avoimen yliopiston ym. ainealueilta. Aktiivi-Instituutti on kansanopisto, jonka erityistehtävänä on koulutus ja työelämän kehittäminen.

