
Helsingin aikuisopisto tarjoaa Tehyn kanssa avoimen yliopiston opintoja yhteistyössä suo-
malaisten yliopistojen kanssa. Avoin yliopisto on avoin kaikille iästä ja pohjakoulutukses-
ta 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 
aikuisopiston omistajista ja tukee jäseniensä opintoja osallistumalla kustannuksiin. Jäsen-
hintaisia paikkoja on rajallisesti. Tutustu tarkemmin ja ilmoittaudu: www.helao.fi.

Opintojaksot:
• Terveyden edistämisen lähtökohdat 3 op
• Terveydenhuolto-oikeus 5 op
• Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op
• Sosiaalinen markkinointi terveyden  

edistämisessä 5 op
• Erilaiset kulttuurit ja terveyskäytännöt 5 op
• Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5op   

Työ- ja organisaatiopsykologian  
perusopinnot 25 op  
Itä-Suomen yliopisto
220 € (0 € ilmoittautuessa ja 220 € rekisteröityes-
sä yliopistolle) Tehyn jäsenille 
Opinnot voi suorittaa verkko- eli etäopintoina 
tammi-joulukuu 2020. Joustavuutensa vuoksi ne 
soveltuvat hyvin myös työn ohella suoritettavaksi. 
Ilmoittautumiset opintokokonaisuuteen 
29.2.2020 mennessä.

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva 
työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä per-
usteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista 
kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaali-
set verkostot. Opinnot antavat lisäksi mahdolli-
suuden perehtyä esimerkiksi digiajan työelämä-
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
(HyTe) –osaamiskokonaisuus 28 op  
Itä-Suomen yliopisto
220 € (0 € ilmoittautuessa ja 220 € rekisteröityes-
sä yliopistolle) Tehyn jäsenille
Verkko-opinnot tammikuu-joulukuu 2020

Opinnoissa tarkastellaan hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen rakenteita ja terveyden edistämi-
sen laajaa toimintakenttää sekä terveydenhuollon 
juridiikkaa. Opinnot antavat kattavan kuvan uu-
distuvaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään, 
sen ohjauksesta, toimeenpanosta, päätöksenteosta 
ja sen johtamisesta aina toimintaa arvioiviin mit-
tareihin. Opinnot avaavat terveyden edistämisen 
ja hyvinvoinnin moniulotteisuutta sekä esittele-
vät toimia, joiden avulla on mahdollista edistää 
eri ikäisten ihmisen hyvinvointia ja toimintaky-
kyistä elämää. 

Opinnot soveltuvat hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen koordinaattoreille, suunnittelijoille, 
asiantuntijoille, kehittäjille, johtajille, terveyden-
hoitajille ja kaikille, joilla on tarve sote-uudistuk-
sen myötä vahvistaa tai päivittää osaamistaan 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ajankoh-
taisissa kysymyksissä. 

Käännä 



taitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan 
ja sen soveltamiseen työelämän vuorovaikutusti-
lanteissa. 

Opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita 
työelämän eri sisältöalueista sekä työn monimuo-
toisuudesta ja vuorovaikutteisuudesta. Opinnot 
soveltuvat hyvin oman osaamisen kehittämiseen. 

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
• 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

Henkilöstöjohtaminen 7 op
Vaasan yliopisto
80 € (30 € ilmoittautuessa ja 50 € rekisteröityessä 
yliopistolle) Tehyn jäsenille
Verkko-opinnot 27.1.-19.4.2020 

Tavoitteet: Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan 
osaavan käyttää henkilöstöjohtamisen keskeisiä 
käsitteitä oikeissa merkityksissään. Hän osaa 
kuvata henkilöstöjohtamisen osa-alueet, prosessit 
ja tyypilliset käytännöt sekä tietää niihin liitty-
vät keskeiset haasteet yrityksissä. Opiskelijan 

odotetaan kurssin lopussa myös tietävän, mitkä 
ovat yrityksen henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja 
merkitys yrityksessä sekä henkilöstöjohtamisen 
kytkennät liiketoimintastrategiaan.               

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on auttaa 
opiskelijaa muodostamaan kokonaiskuvaa ny-
kyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta yrityksissä. 
Henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit käydään 
kurssin aikana pääpiirteissään läpi: henkilöstön 
hankinta ja perehdyttäminen, suorituksen ar-
viointi, osaamisen johtaminen, urajohtaminen 
ja palkitseminen. Käsiteltäviä asioita ovat myös 
työhyvinvointi ja vastuullinen henkilöstöjohta-
minen. Tarkastelun kohteena on lisäksi henki-
löstönäkökulma yrityksen strategioissa ja hen-
kilöstösuunnittelu. Kurssilla perehdytään myös 
henkilöstöammattilaisen tehtäväkenttiin.

Lisätietoja: 
Helsingin aikuisopisto
toimisto@helao.fi
09 41 500 300
Töölöntullinkatu 8

Opintoneuvonta: 
koulutuspäällikkö Anne Hirvonen
anne.hirvonen@helao.fi
050 590 7184

Ilmoittautuminen: 
Ilmoittautuminen on sitova. Voit perua Avoimen 
yliopiston koulutukset maksutta 14 päivää ennen 
niiden alkua. Opisto perii täyden, alentamatto-
man opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä 
tai jätät paikan käyttämättä.

Käännä 

Ilmoittaudu kursseille
www.helao.fi

  Mannerheimintie 114 (toimiston käyntiosoite)

toimisto@helao.fi

         lisätietoja 09 41 500 300

Helsingin aikuisopisto on yksi Suomen suurimmista yksityisistä kansalais- 
opistoista ja se on kaikille avoin oppimisen ja hyvinvoinnin keskus Töölössä.


